


T e m m u z / A ð u s t o s :
“Ankara Þube Coðrafyasý”

Türkiye Coðrafyasýnýn yaklaþýk 1/3'üne karþýlýk gelen Ankara Þubesi etkinlik alanýnda; mimarlýk, 
mimarlar, mimarlarýn örgütlenmesi, kentler, kentin yapýlarý ve mekanlarý konusunda 2003 yýlýnýn Temmuz 
ayýna ait bir manzara çizmeyi amaçlýyoruz.

E y l ü l :
“Yarýþmalar: Çaðdaþ ve Özgün”
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Bültenin Haziran ayý sayýsýnda dosya, 5 Haziran dünya 

çevre gününe de rastlamasý nedeniyle çevreci planlama 

ve mimarlýk konusuna ayrýldý. 

Bu bültenden önce elinize geçen sayýda sonuç 

bildirgesini sunduðumuz EKO BULUSMA 3 ve 

Bülten yayýna hazýrlanýrken gerçekleþecek olan 

EKO BULUÞMA 4'ün hazýrlýklarý bültene taban 

oluþturdu. 

Geniþ bir katýlýmla gerçekleþen Eko buluþma 3’ün 

mimarlýk çevresi dýþýndan da izlenmesi ilginçti. Bu sayýda 

bozkýr üzerine yazan, Biyolog Ergin Duygu'yu bu 

buluþmada tanýdýk. Ayrýca, toplantýya katýlan Enerji 

Bakaný Hilmi Güler'in konuþmasýndan derlenen bir özet 

dosyada yer alýyor. Konuyla ilgilenen üyeler, 3 gün süren 

toplantýnýn bant çözümlerinin de yer aldýðý EKO-CD’yi 

Ankara Þubesi’nden edinebilecekler. Bunun için 

info@mimarlarodasiankara.org’a yazarak istemeleri 

veya þubeye uðramalarý yeterli. EKO-CD, Toplantýnýn 

ilginç sunumlarýný, bu dosyayý ve ilave pek çok yazý ve 

görsel malzemeyi içeriyor. Dosya'da kullanýlan bazý 

resimler Eko buluþma 3’de kapsamlý bir konuþma yapan 

Çelik Erengezgin'in sunuþundan alýnmýþtýr, kendisine 

teþekkür ederiz.

Bu ay bültene meslek dýþýndan 2 önemli katký var. 

Avusturyalý Andrea Koban’ýn, Ankara’ya yabancý 

gözüyle dýþardan bakýþýn ne denli derin olabileceðini 

gösteren yazýsý ile Ankara 2020 dosyasý 

kapsamýnda, Mayýs bülteninde ilk bölümü verilmiþ olan 

Dr. Doruk Salancý’nýn yýkýlan Bulvar Palas üzerine, tek 

bir binaya bakýþýn nasýl derinleþebileceðini gösteren 

yazýlarý...  

Tüm savaþlar bitinceye kadar... Savaþsýz bir dünya 

dileðiyle...

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Ayhan Çelik

Yayýna Hazýrlayan
Gülnur Güvenç

Grafik Tasarým
Altuð Demirel

Reklam Yetkilisi
KAREMEDYA

Telefon:  (312) 425 69 24, 425 69 42
Faks: 0 (312) 425 55 41

e-posta: ank@karemedya.com

Baský
Matsa Basýmevi

Adres: Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04

e-posta: info@mimarlarodasiankara.org
 http://www.mimarlarodasiankara.org

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýnlanmaktadýr.

Üyelere bedelsiz olarak daðýtýlýr.
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Demet Irklý Eryýldýz

çevreci mimarlýk 
UIA 2005 Ýstanbul'da gerçekleþecek. Temasý 

mimarlýklarýn pazaryeri, ekoloji bu pazarýn neresinde? 

Bilimsel komite sekreteri Aydan Balamir, temanýn alt 

konularda iþlenebileceðini söylüyor. Bu bir fýrsat: 

10.000 mimarýn bir arada olacaðý ortamda, Berlin 

kongresinde de en fazla ilgi ile izlenen konuþmayý 

çevreci tasarlayan Lord Norman Foster' ýn 

gerçekleþtirdiðini unutmadan bunu deðerlendirmek 

gerekiyor.

“1999 PEKÝN KONGRESÝ AÇILIÞ KONUÞMASINDA WU LÝANGYONG'UN SÖYLEDÝÐÝ 

“TASARIMCILARIN ÇEVRE ÝÇÝN YAPTIKLARI KÜÇÜK ÞEYLERLE DÜNYAYI 

KORUYABÝLÝRÝZ” SÖZÜNÜN 2005' DE ÝSTANBUL'DA YAPILACAK OLAN 22. UIA 

KONGRESÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ, EN AZINDAN ÇEVRECÝ PLANLAMA VE 

MÝMARÝ BÝLÝNCÝN ÜLKEMÝZDE DE YAYGINLAÞTIRILMASI ÖNÜMÜZDEKÝ ALTI YILIN 

HEDEFÝ OLMALIDIR.”

1999 Pekin Kongresi dönüþü TMMOB Birlik haberlere yazdýðým bir deðerlendirme yazýsýndan aynen alýntý yapýyorum:

Bugün önümüzde yalnýzca iki yýl kaldý.    

Demet Irklý Eryýldýz

çevreci mimarlýk 
UIA 2005 Ýstanbul'da gerçekleþecek. Temasý 

mimarlýklarýn pazaryeri, ekoloji bu pazarýn neresinde? 

Bilimsel komite sekreteri Aydan Balamir, temanýn alt 

konularda iþlenebileceðini söylüyor. Bu bir fýrsat: 

10.000 mimarýn bir arada olacaðý ortamda, Berlin 

kongresinde de en fazla ilgi ile izlenen konuþmayý 

çevreci tasarlayan Lord Norman Foster' ýn 

gerçekleþtirdiðini unutmadan bunu deðerlendirmek 

gerekiyor.

“1999 PEKÝN KONGRESÝ AÇILIÞ KONUÞMASINDA WU LÝANGYONG'UN SÖYLEDÝÐÝ 

“TASARIMCILARIN ÇEVRE ÝÇÝN YAPTIKLARI KÜÇÜK ÞEYLERLE DÜNYAYI 

KORUYABÝLÝRÝZ” SÖZÜNÜN 2005' DE ÝSTANBUL'DA YAPILACAK OLAN 22. UIA 

KONGRESÝNDE GERÇEKLEÞTÝRÝLMESÝ, EN AZINDAN ÇEVRECÝ PLANLAMA VE 

MÝMARÝ BÝLÝNCÝN ÜLKEMÝZDE DE YAYGINLAÞTIRILMASI ÖNÜMÜZDEKÝ ALTI YILIN 

HEDEFÝ OLMALIDIR.”

1999 Pekin Kongresi dönüþü TMMOB Birlik haberlere yazdýðým bir deðerlendirme yazýsýndan aynen alýntý yapýyorum:

Bugün önümüzde yalnýzca iki yýl kaldý.    

Yeni Alman Parlamentosu (Reýschtag) - Norman Foster



Çinli mimar Profesör Wu Liangyong açýlýþ 

konuþmasýnda Gelecek Yüzyýla Uzanan Yol baþlýðý 

altýnda çevresel bilince dikkat çekiyordu. Liangyong 

konuþmasýnda,  dünyanýn çevresel krizlerle yüz yüze 

gelmesi, nüfusun patlamasý, doðal kaynaklarýn 

bilinçsizce israfý ve sömürüsü ve çevrenin hýzla 

bozulmasýyla insanlarýn “ortak geleceðimizin” önemini 

fark ettiðine ve Sürdürülebilir Geliþme Stratejileri 

Dünya Çevre ve Geliþme Komisyonunun 1987 

raporunda ve Birleþmiþ Milletlerin  1992 Rio Çevre ve 

Geliþme Konferansýnda bu konularýn yer aldýðýna 

deðiniyordu. Þüphesiz ki öncü mimarlar ve düþünürler 

daha önceleri çalýþmalara baþlamýþlardý. 1993 

Chicago Kongresi (takvim arkasýnda manifesto olarak 

verilmektedir) ve öncesinde kehanet kabilinden 

sayýlabilecek sesler yükseldiðini ancak bugün artýk yol 

ayýrýmýna gelindiðine dikkati çeken Liangyong bugün 

bir kargaþa ortamý olduðunu  ve gelecek yüzyýla nasýl 

yönelinileceðinin açýk olmadýðýný belirtti. “Ancak 

gelecek tamamen bilinmez deðil ve bir kaos sonucu 

çýkartýlmamalýdýr. Deðerli düþüncelere açýk olmak ve 

bunlarý gelecek yüzyýla kaynaþtýrmak gerekmektedir. 

Yol ayrýmýnda yanlýþ yönelmelerden kaçýnmak için 

geleceðe giden yolu seçmekte elimizden gelen en 

iyiyi yapmak zorundayýz.”

Bu anlamda mimarlýðýn konumu önemlidir; zira 

· Dünya genelinde tüketilen enerjinin % 50'si, 

· Suyun % 42'si bina yapýmýnda ya da kullaným 

süreçlerinde harcanmaktadýr. 

· Küresel ýsýnmaya neden olan sera gazlarýnýn 

% 50'si, 

· Ýçme sularýndaki kirlenmenin % 40'ý, 

· Hava kirliliðinin % 24'ü, CFCs ve HCFCs 

emisyonlarýnýn % 50'si 

yapýlarla iliþkili faaliyetlerden kaynaklanmaktadýr. 

Ekolojik planlamak; doða ile barýþýk ve ona en az zarar 

verecek tasarýmlarý gerçekleþtirmek anlamýna geliyor. 

Bunu baþarmak için bireysel çabalar ne yazýk ki 

yeterli olmuyor. Çoðul örgütlenme gerekiyor. Bu 

sayýda bizim bireysel çabalarýmýzýn örneklerinin 

yaný sýra (Hasandede'de kerpiç ve saman evler, 

Durudeniz'de gömülü yapýlar ve tamamen doðal 

kaynaklarla enerjini saðlayan röle istasyonu v.b.), 

Bayar Çimen'in yazýsýnda yer alan belediye 

ortaklýðý ile gerçekleþtirilmiþ bir yerleþim modeli 

de yer alýyor. Kurokawa tarafýndan tasarlanan 

Astana kenti planý ise bütüncül yaklaþýmýn en iyi 

örneði.

EKO KENT

Çaðýmýzda süregelen biçimiyle, yapýlaþma ve 

kentleþme, dünyamýzdaki erke, su ve 

*    *    *    *    *    *    *       

Ýklim koþullarý yüzyýllar boyunca bina tasarým ve yapým 

süreçlerinde göz önünde tutulmuþtur. Vitruvius 

M.Ö. 25 yýlýnda yazdýðý sanýlan De 

Architectura'da “Özel konutlar için 

tasarýmlarýmýzýn doðru olmasý için, 

baþlarken yapýldýklarý ülke ve iklim 

koþullarýný gözetmemiz gerekir” 

demektedir. “Yazýn güney semalarý gün 

doðarken ýsýnýr ve gün ortasýnda kýzgýn bir ýsýya ulaþýr; 

batý cepheleri de güneþ doðduktan sonra ýsýnmaya 

baþlar, gün ortasýnda sýcak olur, akþam saatlerinde de 

alev alev yanar” demektedir (Vitruvius, 1990). 

Ekolojik dengeyi koruma ve doðal kaynaklarý hesaplý 

tüketme zorunluluðu tasarýmcýlarý ve yatýrýmcýlarý yeni 

önlemler almaya yöneltmekte, ekolojik tasarým 

ilkelerini göz önünde bulunduran binalarýn yapýmý 

hýzlanmaktadýr. 

hammadde kaynaklarýný olaðanüstü hýzla 

tüketmekte ve çevreyi kirletmektedir. Bu 

kirlenme ve tüketimin kaynaðý insan yaþam ve 

örgütlenme biçimidir.

Kurokowa 21. yüzyýlýn baþlangýcýnda ekolojik 

öngörüsünün gerçekleþmeye baþladýðýný UIA 2002 

bildiri kitabýnda söylemektedir. “1950'lerin  sonunda  

CIAM eylemi çöktü. Kisho Kurokowa Dünyanýn 

makine ilkesi çaðýndan yaþam ilkesi çaðýna 

dönüþeceðini söyledi ve 1960 da metabolizm eylemini 

baþlattý. 

Metabolizmin yaþam ilkesinin anahtar sözcükleri ve 

dönüþüm ekoloji ve simbiosisdir. 

· Makine homojenleþtirme ekonomi ve 

küreselleþtirme çaðýný

· Yaþam ise çoðulculuk, çokseslilik kültür ve 

ekonomi çaðýný ifade etmektedir.”

Bodrum-ikizadalar, rüzgar ve güneþ enerjisi ile çalýþan
Telekomünikasyon sistemi

Hasandede'de kerpiç yapý Saman balyasý yapý
Hasandede'de mevcut yöresel bir konutta
rüzgar ve güneþ enerjisi kullanýmý Durudeniz Koop. Ahþap ve taþ

Durudeniz Koop. Ahþap ve taþ
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Kurokowa 4 milyona çýkacak Kazakistan'ýn, 

Cumhuriyet baþlangýç dönemi Ankara'sý benzeri, yeni 

baþkentini planlama iþini 2001 yýlýnda yarýþmayla 

kazanýp çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Bildiðimiz eko- plan 

araçlarýnýn tamamýný kullanan Kurokowa çevredeki 

ejderha öykülerini planlamasýnda kullanacak kadar 

kültür deðerleriyle baðlantýlýdýr. Varolan 34 dereyi 

canlandýrýp gri sularý varolan balýk havuzlarýna 

baðlayarak 700 hec. lýk bir iç deniz oluþturarak yeþil 

bitki örtü yardýmýyla eko koridorlar yaratmayý 

planlamýþtýr. Bu eko koridorlar aracýlýðýyla yalýtýlmýþ 

sistemlerin birbirine baðlanmasý simbio kent -

kavramýnda çok önemli yer tutmuþtur.

Kentin ortasýndan geçen Ýshim nehrinin taþkýnlara 

karþ ý  set le r i  o luþ turu la rak  her  i k i  yan ý  

yeþillendirilmiþtir. Kýþýn sert esen rüzgarlardan 

korunmak için kentin güneybatýsýnda eko-orman 

oluþturulmuþtur. Kentin içine giren yeþil að 8 ayrý 

akstan oluþur. Astana bir orman kenti olacaktýr.

Kazakistan'ýn yeni baþkenti Astana'nýn geliþme master 

planý 1998'de JICA tarafýndan yapýlmýþ ve uluslararasý 

ödül almýþtýr. 

2005 'de 400.000 nüfusa ulaþacaðý düþünülen kentte 

lineer bölgeler oluþturulmuþtur (sanayi, konut, kamu, 

ticari, orman bölgeleri gibi). Dengeli geliþen kentsel 

fonksiyonlarla simbiotik bir kent yaratýlmaya 

çalýþýlmýþtýr. 2 ana kentsel ulaþým aksý ticaret yapýlarý 

ve kamu alanlarýný baðlar. 3 ayrý çevre yolu arasýnda 

tarým alanlarý ve rüzgarla çalýþan elektrik santralleri 

planlanmýþtýr. Ýç çevre yolu içindeyse high-tech parklar 

önerilmiþtir. 

Ekolojik planlamanýn ulaþabileceði en uç noktasý 

sayýlabilecek bu örnek bir devrimdir.

Ekolojik ulaþým: 

Çevreci, saðlýklý ve ekonomik çözümlerle, ulaþým ve 

taþýným mesafeleri kýsaltýlmasý, petrol ürünlerine 

dayalý enerji kullanýmý ulaþýmda minimize edilmelidir.

. Çin'de yaygýnlýðý bilinen, günümüzde özellikle 

Avrupa'da yaygýnlaþan bisikletle ulaþým hem saðlýklý 

hem de çevreci bir çözüm. Konya'da azýmsanmayacak 

kadar kullanýlýyor. Ankara'da ise ODTÜ öðretim 

elemanlarý derneðinin açtýðý bir yarýþma sonucu 

bisikletli yaþama yönelik çalýþmalar baþladý. Çevreci 

ulaþým araçlarýna PV ile çalýþan fayton ve otomobilleri 

de ekleyebiliriz.

. Su yollarýnýn kullanýlmasý: Ýstanbul, Ýzmir gibi 

büyük metropollerin su yollarýný kullanmak için büyük 

potansiyelleri var. Ankara Gölbaþý için geliþtirilmiþ bir 

ekolojik ulaþým projesi resimler arasýnda yer almakta.

. Toplu taþým ve demir yollarýna önem verilmelidir.

Plan ve yönetmelikler açýsýndan baktýðýmýzda:

. Ýmar planý uygulamalarýnýn ekolojik deðerleri 

dikkate almadýðý görülmektedir. Bölge planlamasý 

yapýlmamakta, yaygýn olarak yerel yönetimler 1/1000 

uygulama imar planýný kullanmaktadýrlar. Bu planlarda 

ada bazýnda karar verilmekte, parsellerde minimum 

çekme mesafesi verilerek yapýlaþmaya izin 

verilmektedir. Kentsel tasarým planlarý olmadan, bina 

aralýklarý ve konumlarýnda iklim, ýþýk durumu, 

yönlenme, hava sirkülasyonu, doðal enerji gibi çok 

önemli konulara deðer verilmeden yapýlan bu planlar, 

kentleri günümüzde sürdürülebilirlik anlamýnda 

sýkýntýya sokmaktadýr. Bunun en belirgin örneði 

Keçiören'de görülmektedir. Dere tabanýnda 

yoðunlaþan yapýlaþma problemleri ve hava 

kanallarýnýn tamamen kapanmasýyla vadi de 

yaþayanlar boðulmaktadýr.

. Kentlerdeki fiziki geliþmeyi dolaysýz olarak 

yönetme ve denetleme aracý olan 3194 sayýlý Ýmar 

Kanunu, ülkemiz gibi güneþ ýþýnýmlarý yönünden 

oldukça uygun konumda olan bir ülkede bu deðerleri 

önemsememektedir. Ýmar Kanununun: doðal 

iklimlendirme, hava akýmlarý, güneþten yararlanma 

v.b. çevreci ilkelere dayalý, yapý yüksekliði-yol iliþkisine 

kararlar getirmesi beklenmektedir. Temelinde 

parselasyona dayanan planlama sistemi ise zaman 

zaman bu olanaðý zorlamaktadýr. 

. Ýmar Kanunun 28.maddesinde konut 

bölgelerinde arka bahçe uzunluðunun h/2 olmasý 

öngörülse de, gerekli yapý derinliði için 2-3 m ye kadar 

inilmesine izin verilebilmektedir. Bu da çok katlý bir 

yapýda güneye bakan arka bahçenin yýl boyu güneþ 

alamayacaðý anlamýna gelir. 

. Ýmar Kanunun enlem, iklim bölgesi, yön 

parametreleri dikkate alýnmadan standart formüller 

getirmesi ekoloji açýsýndan sakýncalýdýr. Ayrýca 

kanunda getirilen kiþi baþýna düþen yeþil alan oranlarý 

çok düþüktür. Nüfus yoðunluðuna ve kent 

karakteristiðine göre bu standartlar arttýrýlmalýdýr. 

Dahasý yeþil yenebilir nitelikte olmalýdýr.

Buradan yerel yönetimler için bazý öneriler çýkarýlabilir;

. Yönetici  kararlarý  ve davranýþlarýný 

etkileyecek bilgiler hýzla basit kitapcýklara 

dönüþtürülmelidir. (Teksas- Austin'de olduðu gibi)

. Belediye meclisi eliyle alýnacak kararlar için 

tasarýlar hazýrlanmalýdýr.

. Ýmar planlarý ve yönetmelikte yapýlacak öneri 

ve deðiþiklikler bir çalýþma grubu tarafýndan ele 

alýnarak yeni bir imar yönetmeliði taslaðý 

hazýrlanmalýdýr.

SONUÇLAR VE ÖNERÝLER

1970'lerde ortaya çýkan enerji krizi, enerji bilinçli 

mimarinin geliþtirilmesi yönünde araþtýrmalar 

yapýlmasýnýn nedeni olmuþtur. Bu dönemde güneþ 

enerjisi araþtýrma yapýlarý inþa edilmiþ, bunlarýn 

performanslarý incelenmiþtir.

Anadolu iklimle uyumlu mimarinin en güzel örneklerini 

barýndýrmaktadýr. Ancak ülkemizin bugünkü 

mimarisine, ne bu birikim ne de yapýlan araþtýrmalar 

yansýmaktadýr. Son otuz yýlda büyük ölçekli toplu 

konutlar  inþa edilmiþtir. Marmara depremi sonrasý 

yeni yapýlaþma gereksinimi doðmuþtur. Enerji 

bilincinin bu süreçlere yansýmadýðý görülmektedir. 

Bugünün yönetimi 100.000 yeni konut 

için talimat vermiþtir. Marmara 

depreminde ýskalanan çevreci  

o l a b i l m e  o l a n a ð ý  b u  s e f e r  

kaçýrýlmamalýdýr. 

Bugün yeni bir enerji krizi ile yüz yüzeyiz. Bilinçli 

mimari tasarým ile yapý ýsýtma ve havalandýrmasýnda 

kullanýlan enerjinin yarýya indirilmesi mümkündür. 

Bunun maliyete getirdiði % 10 luk fark ise enerji 

kullanýmýnýn azalmasý nedeniyle kýsa sürede kendisini 

finanse etmektedir. Bu konuda politika üretilirken; 

yapýlaþma ve enerji ile ilgili devlet ve yerel yönetim 

birimleri iþbirliði içinde olmalýdýr. Özellikle edilgen 

enerjili  ve bulunduðu çevreye uyumlu yapýlaþma 

araþtýrmalarý yanýnda örnek ve öncü uygulamalarýn 

desteklenmesi temiz enerji politikalarýnýn baþarýsý 

yolunda önemlidir.

Yaþamý yeniden “dayatýlana alternatif” olarak 

kurma düþüncesiyle yola çýkmak, kuþkusuz ki  

yöntemleri ve araçlarý da sorgulamaktan geçer. 

Planlama ve mimari tasarýmda ekolojik ilkeler 

yani doðal döngülerin saðlanmasý çýkýþ 

noktasýdýr. Bu ilkeler arasýnda; yapýlarda 

alternatif enerji kullanýmýný (güneþ enerjisi, 

rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, biyo-kütle, biyo-

gaz, biyo-diesel v.b.),  atýk sularýn  yeniden 

kullanýmýný, yaðmur sularýnýn toplanmasýný ve 

tekrar kul lanýmýný,  kompost gübrenin 

kullanýmýný, çevreci malzeme kullanýmýný ve 

yenilebilir peyzaj tasarýmýný sayabiliriz. 

Astana kenti- Ekolojik planlama- arazi kullanýmý- Mimar Kurokawa

Yeni Alman Parlamentosu (Reýschtag) - Norman Foster
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ÇEVRECÝ
SÝDNEY

OLÝMPÝYAT KÖYÜ

Arzuhan Burcu Gültekin

Gazi Üniversitesi Mimarlýk Bölümü, Arþ. Gör. 

KAYNAKLAR
http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-homebush-olympic.cfm
http://www.oca.nsw.gov.au/ecology/ferry-circular-quay.cfm
Çevre Dostu Bir Olimpiyat : Sidney 2000, Yapý Dergisi, No.226, Ýstanbul, Eylül 2000.
Sydney Olympics 2000 Bid Limited, Environmental Guidelines for the Summer 
Olympic Games, Australia, September 1993: 
http://www.greenpeace.org.au/archives/olympics/reports/enviroguide.pdf
Greenpeace, Greenpeace Olimpiyat Deðerlendirme Raporu (Greenpeace Olympics 
Report Card), 15 Aðustos 2000: 
http://www.greenpeace.org.au/archives/olympics/reports/Report_Card.pdf 

“Ekolojik”, “sürdürülebilir” ve “yeþil” mimarlýk 
kavramlarý son derece önemli ve gündemdeyken, 2000 
Yaz Olimpiyatlarý yarýþýna Sidney “yeþil olimpiyat” adý 
altýnda çevreye duyarlý bir parolayla baþlamýþtýr. Sidney 
Olimpiyat Komitesi (SOCOG), “yeþil bir olimpiyat” için 
ekolojik açýdan gerçekçi kriterler ve rasyonel kararlar 
içeren birtakým çevresel ilkeler belirlemiþtir. Tuðla 
yataklarý, devlet mezbahasý ve hayvan çiftliklerinden 
oluþan eski bir sanayi bölgesi ve kent çöplüðü olan, 
dünyada en yüksek düzeydeki zehirli diyoksine sahip 
Homebush Körfezi ve Newington yerleþkesi arazisinde 
yapýlacak yeþil bir olimpiyat için en baþýndan itibaren 
koyulan bu çevresel ilkeler paralelinde hazýrladýðý teklif 
planý ile Sidney bu yarýþý kolaylýkla kazanmýþtýr. (Bkz. 
Þekil 1)

SOCOG tarafýndan belirlenen çevresel ilkeler, 
“sürdürülebilir bir geliþim” ve “çevresel sorumluluk 
sahibi bir yönetim” için geçerli olan ekolojik kriterler 
olup bir hükümet tarafýndan resmi olarak kanunlara 
geçirilen en yenilikçi yapý ve geliþme ilkeleridir. (Bkz. 
Tablo 1)

Çevreci olimpiyat köyünün tasarým, yapým, yönetim ve 
iþletimi, Sidney'in 1993'te olimpiyatlara evsahipliði 
yapabilmek için hazýrladýðý teklif planýyla baþlayýp, Ekim 
2000'de olimpiyatlarýn bitimine kadar geçen süreçte 
yaptýðý çalýþmalarla tüm insanlýk için 7 yýl süren canlý bir 
çevre deneyi olmuþtur ve halen devam etmektedir. Tüm 
süreç boyunca Greenpeace, Sidney Olimpiyat 
Komitesiyle sýký bir iþbirliði içinde çalýþmýþ ve alýnan 
r a s y o n e l  e k o l o j i k  k a r a r l a r ý n  g e r ç e ð e  
dönüþtürülmesinde büyük etkisi olmuþtur. Ancak 
gösterilen büyük çaba ve titiz çalýþmalara raðmen, en 
baþta alýnan kararlarýn tam olarak uygulanamadýðý ve 
yeþil olimpiyat sözünün tam anlamýyla hayata 
geçirilemediði görülmektedir. Sidney Olimpiyatlarýna 
hazýrlýk çalýþmalarýnýn bittiði 15 Aðustos 2000'de 
Greenpeace, sürecin baþýndan sonuna kadar çevresel 
ilkeler doðrultusunda yapýlan çalýþmalarý A'dan, F'ye (en 
baþarýlýdan, en baþarýsýza) puanlandýrdýðý bir 
deðerlendirme raporu hazýrlamýþtýr. Deðerlendirme 
raporunda çevresel ilkeler 11 ekolojik kriter açýsýndan 
ele alýnmýþtýr. (Bkz. Tablo 2)

Sidney, 2000 Yaz Olimpiyatlarýna ev sahipliði yaparak 
kentsel ve küresel ölçekte canlý bir çevre deneyi 
olmuþtur. Bu deneyin 10 yýllýk sürecini geride býrakmýþ 
olan Sidney'in, ekolojik açýdan getirdiði birçok ilk var. Bu 
yüzden Sidney'i gerçekleþtiremediði birtakým ekolojik 
kriterler yüzünden çok da kýnamamalý ve bu baðlamda 
düþünerek Greenpeace tarafýndan olimpiyat 
oyunlarýndan sonra Sidney'e verilen “C” toplam puaný 
üzerinde bir kez daha düþünülmelidir. Çevreci Sidney 
Olimpiyat Köyü, bundan sonraki tüm olimpiyatlar için, 
doðrularý ve yanlýþlarý, getirileri ve götürüleriyle güzel 
bir örnek olmalý; 2000'de gerçekleþtirilemeyenlerin 
bundan sonraki olimpiyatlarda hayata geçirilmesine 
dikkat edilmelidir. Bizler de 2008 Olimpiyatlarýna 
Ýstanbul için aday olurken, çevreci yaklaþýmlara hiç de 
önem vermediðimizi anýmsamalý, Sidney Olimpiyat 
Köyü örneðinden gerekli dersleri çýkarmalýyýz.

Þekil 1. Sidney Olimpiyat Köyü Arazisi (1,2)

Þekil 2. Sidney Olimpiyat Köyü (4)
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KRÝTER KONU PUAN YORUM
IOC (International Olympic Committee) Tamamlanmadý Katýlým problemleri

Olimpiyatlardan Sorumlu Bakan D

 

Katýlým yok

SOCOG (The Department of Health And The Sydney 
Organising Committee for the Olympic Games)

C+

 

Baský altýnda baþarýsýzlýk

OCA (Olympic Co-ordination Authority) C

 

Gönülsüz Katýlýmcý

Olimpiyat 
Katýlýmcýlarý

Tüm katýlýmcýlar C

 

Liderlik eksikliði

Temel Çevresel 
Konular

Çevresel hedefler A

 

Vadedilen sözler tutulmuþtur

Olimpiyat Sporcular Köyünde güneþ enerjisi A+

 

Mükemmel sonuç

Olimpiyat Sporcular Köyünde ve Karþýlaþma Alanlarýnda enerji 
etkin çevre dostu  tasarým 

A+

 

Ödevini yaptý

Olimpiyat Karþýlaþma Alanlarýnda güneþ panelleri (Süper 
Kubbe, Regatta Merkezi, Olimpiyat Plazasý, Eðlence Merkezi)

B+

 

Ýyi çaba

Organizatörler tarafýndan yeþil enerji kullanýmý B

 

Karýþýk sonuçlar

Oyunlar sýrasýnda yeþil enerji kullanýmý A

 

Mükemmel

Olimpiyat Otelleri-Ibis ve Novotel A

 

Aferin

Millenyum Parký güneþ sistemi A

 

Yaratýcý düþünce

Yenilenebilir Enerji

Medya Güneþ Köyü C+

 

Gönülsüz çaba

OCA tarafýndan olimpiyat arazisinde bulunan yüksek derecede 
zehirli diyoksin atýklarýnýn tedavisi

A -

 

Üstün nitelikli, dünya çapýnda bir 
giriþim

NSW Hükümeti tarafýndan Homebush Körfezi ve Union Carbide 
arazisinin temizlenmesi

F

 

Görev teslim tarihini kaçýrdý ve 
sözünü tutmadý

OCA tarafýndan olimpiyat arazisinin temizlenmesi D

 

Daha fazla þey yapýlabilirdi

Toksik Çareler

Rodos Yarýmadasýndaki eski ICI (þimdi Orica) Fabrikasýnýn 
Temizlenmesi F

 

Sýnýrlý çaba

Olimpiyat arazisinde PVC kullanýmýnýn azaltýlmasý veya 
tamamen kaldýrýlmasý

C-

 

Daha fazlasý denenebilirdi

Olimpiyat Sporcular Köyünde PVC kullanýmýnýn azaltýlmasý 
veya tamamen kaldýrýlmasý

A-
 

Ýyi deneme
PVC

Oyunlar sýrasýnda geçici çadýrlar F
 

Fýrsatý kaçýrdý

Oyunlar sýrasýnda atýk ve geridönüþüm planý ?
 

Yüksek beklentiler

Oyunlar sýrasýnda kullanýlan kaplar ve paketleme A? 
Büyük imkanlar

Sokak dondurmalarý (Unilever) F Hiç çaba yok

Lidcombe Sývý Atýk Tesisleri F Yöneticiye  rapor

Laðým ýslahý B Büyük teþebbüs

Atýk

Olimpiyat arazisi ve köyünde inþaat atýklarý için geridönüþüm B+ Aferin

Ýlk arabasýz olimpiyat A
 

Büyük çaba

Tren yolunun büyütülmesi A
 

Mükemmel

Sidney tren linki üzerine havaalaný A
 

Ýlerisi için atýlým

Olimpiyat araba filosu, Holden F

 

Tam anlamýyla baþarýsýzlýk

Güneþ faytonlarý A

 

Güzel bir yaklaþým

Doðal gazla çalýþan otobüsler D

 

Fýrsatý kaçýrdý

Oyunlar sýrasýnda þehirde ulaþým B-

 

Daha çok þey yapýlabilirdi

Ulaþým

Bisiklet kullanýmýnýn taahhütü C

 

Daha çok çaba gerekiyordu

Yeþil çýngýraklý kurbaða ve tehlikede olan yeþilin korunmasý A-

 

Üzerinde ýsrarla duruldu

Avustralya fidanlýk kerestesi ve FSC kerestesinin Olimpiyat 
Sporcular Köyü’nde kullanýmý

C

 

Ýyi baþlangýç

Dunc Gray Velodrome Bankstown F

 

Gereksiz baþarýsýzlýk

Newington’un geriye kalan ormanlarýýnýn korunmasý B+

 

Aferin

Biyolojik Çeþitlilik

Olimpiyat Karþýlaþma Alanlarýnda geridönüþtürülmüþ kerestenin 
kullanýmý

 

C

 

Karýþýk sonuç

Olimpiyat Karþýlaþma Alanlarýnda havalandýrma F

 

Büyük baþarýsýzlýk

Olimpiyat Karþýlaþma Alanlarýnda buzdolaplarý D

 

Baþarýsýzlýðý gizlemek için 

Göstermelik çaba

Olimpiyat sponsoru Coca-Cola A-

 

Çevre için büyük sýçrama

Olimpiyat Sponsoru McDonald’s D-

 

Az çaba gösterildi

Olimpiyat Sponsoru Samsung C+

 

Geç çaba gösterildi

Buzdolabý ve 
Soðutma

Geçici karþýlaþma alanlarý ve ekipmanlar F

 

Hiç çaba gösterilmedi

Olimpiyat suyu geridönüþüm sistemi A-

 

Alanýnda önderlik ediyor

Otel (Ibis ve Novotel) B+

 

Ýyi deneme

Sporcular Köyünde çift yönlü su sistemi B+

 

Ýleriyi düþünüyor
Su

Su Merkezi yüzme havuzlarý F

 

Mükemmellikten uzak

Bondi Plaj Voleybolu stadyumu F

 

Gereksiz baþarýsýzlýk

Sporcular Köyü’nde modüler evler A

 

Yapýlmasý gerekenden bile fazlasý 
Baþarýldý

Çevresel Pavyon F

 

Þok eden baþarýsýzlýk

Diðer

Kurt tarlalarý B+

 

Yaratýcý giriþim

“SÜRDÜRÜLEBÝLÝR GELÝÞÝM” 

Kriterler Yöntemler

Mevcut tesislerin kullaným olanaklarýnýn, uzun vadede finansal uygulanabilirlikleri dikkate alýnarak deðerlendirilmesi

Çevre konularýný dikkate alan yapý ve altyapý tasarýmý

Çevresel anlamlarý dikkate alan yapý malzemesi seçimi

Olimpiyat Tesislerinin
Planlanmasý ve 
Yapýmý

Planlama sürecinde halkýn katýlýmýyla çevre etkisi ve sosyal etki deðerlendirmesi

Oyun tesislerinin yerlerinin toplu taþýma sistemlerine yakýn olmasý

Toplu taþýmayý kolaylaþtýrmak için uydu araba park yerleri koþulu
Ulaþým ve 
Planlamanýn 
Entegrasyonu

 

Olimpiyat arazisinde bisiklet ve yaya yollarý

Uygun olan her yerde pasif güneþ yapýlarý tasarýmý

Uygun geliþme yoðunluklarýnýn seçimi

Isýsal performans için malzeme seçimi

Doðal havalandýrma ve yalýtým kullanýmý

Yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn en geniþ olasý kullanýmý

Doðal aydýnlatmayý maksimize eden yüksek verimli aydýnlatma sistemleri

Enerji etkin cihazlarýn kullanýmý

Enerji Korunumu Yapýlar ve 
Kent Altyapýsý 
için Düþük 
Enerjili 
Tasarýmlar 

 

Geridönüþtürülmüþ ve geridönüþtürülebilecek yapý malzemelerinin kullanýmý

Halk ve endüstri eðitim programlarýyla, saðlýklý sürdürülebilir su kaynaklarý yönetiminin teþvik edilmesi

Suyun korunumu ve geridönüþümü uygulamalarý

Peyzaj korumasýnda böcek ilacý kullanýmýnýn azaltýlmasýyla geridönüþtürülmüþ suyun kullanýlabilirliðinin korunumu

Ýyileþtirilmiþ atýk laðým suyunun ve yaðmur suyunun geridönüþümü

Park, bahçe ve diðer rekreasyonel alanlarda su gereksinimini azaltan peyzaj tasarýmý

Su tasarruflu duþ süzgeci, sulama cihazý, çift yönlü tuvalet temizleme sistemi gibi su korunumlu aletlerin 
kullanýmý

Bulaþýk makinalarý ve çamaþýr makinalarý da dahil olmak üzere az miktarda su kullanýmý saðlayan cihazlarýn seçimi

Su Korunumu

Suyun gerçek fiyatýný yansýtan fiyatlandýrma politikalarýnýn tanýtýmý

Atýklarýn önlenmesi ve azaltýlmasý prensiplerine dayalý yönetim programlarýAtýklarýn Önlenmesi 
ve Azaltýlmasý Kaðýt, metal, plastik ve organik maddelerin geridönüþümünün geliþtirilmesi için maksimum çaba

Olimpiyat arazilerinde enerji korunumu saðlayarak iç hava dolaþýmýnýn maksimize edildiði yapý tasarýmlarý

Olimpiyat arazilerinde, zehirli pis kokulu emisyonlarý ve boya, halý, yapýþtýrýcý, böcek kontrol 
uygulamalarýndan çýkan gazlarý azaltmak için geliþtirilmiþ uygunluk ve yönetim prosedürleri

Olimpiyat oyunlarý için iyileþtirilecek olan mevcut arazinin risk azaltma programlarýyla birlikte ayrýntýlý kirlilik testi

Kurþunlu yakýtlarýn kaldýrýlmasý

CFC ve HCFC gazlarý yaymayan buzdolabý ve yöntemlerin kullanýmý

Hava, Su ve Toprak 
Kalitesinin 
Düzeltilmesi

PCB, PVC ve klorla beyazlatýlmýþ kaðýt gibi klor esaslý ürünlerin kullanýlmamasý veya kullanýmýnýn azaltýlmasý

Doðal çalýlýk arazisi, orman ve su yollarýný kapsayan doðal ekosistemlerin bütünlüðünün korunmasý ve saklanmasý

Uluslararasý koruma anlaþmalarýna konu olan tehlikedeki ekosistem, habitat ve türlerin deðerlendirilmesi

Olimpiyat arazilerinde kimyasal olmayan böcek kontrolünün gerçekleþtirilmesi

Mevcut habitatýn devamýný saðlayacak türlerin seçimiyle, vahþi hayat habitatýnýn kesilmesi ve yerli bitki 
türlerinin korunmasýný maksimize eden peyzaj programlarý

Önemli Doðal ve 
Kültürel Çevrelerin 
Korunumu

Önerilen olimpiyat arazilerinin miras olarak deðerlendirilmesi

“ÇEVRESEL SORUMLULUK SAHÝBÝ YÖNETÝM”

Kriterler

 

Yöntemler

 

Tüm yetkililerin üretim ve atým aþamasýnda çevresel standartlara uygun alým satým yapmasý

Gereksiz paketleme ve kýsa ömre sahip ürünlerin yarattýðý gereksiz atýklardan sakýnma

Tehlikeli çevre ve türlerden malzeme kullanýlmamasý

Geridönüþtürülebilir ve geridönüþtürülmüþ malzemelerin maksimum kullanýmý

Ticaret

Doðal elyaftan yapýlan giyeceklerin kullanýmý

Toplu taþýma sistemi ile olimpiyat karþýlaþmalarýný birleþtiren bilet sistemi
Bilet Sistemi

Zehirli olmayan mürekkeple geridönüþtürülebilir ve geridönüþtürülmüþ kaðýt üzerine basýlmýþ biletler

Uygun saðlýk koþullarýnýn saðlanacaðý þekilde yiyeceklerin minimum olarak paketlenmesi
Catering

Geridönüþtürülebilir veya yeniden kullanýlabilir paketleme

Atýklarý azaltýlmasý ve geridönüþümün maksimize edilmesi
Atýk Yönetimi

Sporcularýn, yetkililerin, medyanýn, seyircilerin doðru çöp atýmý konusunda eðitilmesi

Olimpiyat ailesi ve seyircilerin etkin hareketini garanti edecek baþarýlý bir ulaþým stratejisinin yerine getirilmesi
Ulaþým

Enerji kullanýmýný ve kirliliði azaltan özel olimpiyat ulaþým sistemlerinin seçimi

Gürültü Kontrolü Çevre sakinlerinin rahatsýzlýðýný azaltan gürültü azaltma teknikleri
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ALMANYA'DA ÝSTEMEYEREK KENTTEN 

KAÇANLARIN SAYISI SON YILLARDA 

GÝDEREK ARTIYOR, HER YIL 40.000 

BERLÝNLÝ VE 10.000 HAMBURGLU 

KENTLERÝNÝ TERKEDÝYORLAR. BU 

KENTSEL PROBLEMÝN KALICI, ÖRNEK 

B ÝR  ÇÖZÜMÜ  YOK ;  SADECE  

YATIRIMCILARIN, MÝMARLARIN VE KENT

PLANCILARININ HEP BÝRLÝKTE

ÇALIÞMASI VE BELEDÝYELERÝN 

P O L Ý T Ý K A L A R I  Y A R D I M C I  

OLABÝLÝR."DORFANGER BOBERG" 

MAHALLESÝ BU TÜRDEN ORTAK 

ÇALIÞMANIN UYGULANABÝLDÝÐÝ 

Þ A N S L I  B Ý R  U Y G U L A M A .  

Bayar Çimen, Mimarý
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BERLÝNLÝ VE 10.000 HAMBURGLU 

KENTLERÝNÝ TERKEDÝYORLAR. BU 

KENTSEL PROBLEMÝN KALICI, ÖRNEK 

B ÝR  ÇÖZÜMÜ  YOK ;  SADECE  

YATIRIMCILARIN, MÝMARLARIN VE KENT

PLANCILARININ HEP BÝRLÝKTE

ÇALIÞMASI VE BELEDÝYELERÝN 

P O L Ý T Ý K A L A R I  Y A R D I M C I  

OLABÝLÝR."DORFANGER BOBERG" 

MAHALLESÝ BU TÜRDEN ORTAK 

ÇALIÞMANIN UYGULANABÝLDÝÐÝ 

Þ A N S L I  B Ý R  U Y G U L A M A .  

Bayar Çimen, Mimarý

EKOLOJÝK 

YAKLAÞIM,

KOLAY ÖDENEBÝLÝR 

EVLER,

YAÞANABÝLÝR 

SOKAKLAR

BÝR KENTSEL YERLEÞÝM 
UYGULAMASI: 

"Dorfanger Boberg"

Ülkü Duman, Peyzaj Mimarý
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Ev sahipleri, yatýrýmcý ve Prof. Laage yönetimindeki 

planlama gurubu uzun yýllar hep birlikte bu hedef için 

çalýþýrlar. Hedef; halk için kolay ödenebilir, akýllý, ve 

ekolojik bir mahalle geliþtirmektir. Boberg çözümünde ilk 

düþünceden itibaren ev sahipleri, planlama gurubu(PPC) 

ve yatýrýmcý(PPP) ile diyalog içindedir. PPP(Puplic-Private 

Partnership) kamusal ve özel alanlardaki yatýrýmlarýn özel 

sektör tarafýndan finanse edilmesi sistemidir. Baþka bir 

deyiþle PPP konut alanýndaki özel bir kooperatifleþme  

modelidir. Boberg modelinde yatýrýmcý, bütün konutlarýn 

yapýmýný baþtan sona kadar üstlenir böylece daha iyi 

planlayabilecek, daha güçlü olarak ortaya çýkacak ve daha 

serbest olacaktýr.

ARSADAKÝ MEVCUT EKOLOJÝK DEÐERLER KENTSEL 

YAPILAÞMAYA YENÝ OLANAKLAR SUNAR 

Arsanýn en önemli doðal iþareti, mevcut iki kýrýðýdýr. 

Ekolojik deðerler olan bu kýrýklar kentsel yapýlaþma 

çözümünü de beraberinde getirir. Kuzey ve güneyden 

geçen kýrýklar arasýndaki mesafe yer yer 130-140 metreyi 

bulur. Bu mesafe kentsel açýdan sýký bir yerleþim yeri için 

idealdir. Arsanýn doðusu ve batýsýna 3'lü küçük birimler 

yerleþtirilir. Bütün birimler bir taraftan ana caddeyle, diðer 

taraftan küçük meydancýklarla birbirine baðlanýr. Küçük ve 

büyük kentlerde böyle meydanlar her zaman bir kimlik 

oluþturmuþtur.

YAYALAR VE BÝSÝKLETLER ÝÇÝN BÜTÜN MAHALLEYÝ 

DOLAÞAN BÝR KASABA YOLU

Arsada bulunan doðu batý yönündeki eski kasaba yolu; 

güvenilir, ölçekli, sevimli bir bisiklet ve yaya yoluna 

dönüþür. Bu yol ile tüm konut kümelerine, merkezi 

tesislere, okula, alýþ-veriþ merkezine, kreþe baðlantý 

saðlanýr. 

Ana cadde kenarýnda yer alan alýþ-veriþ merkezinde 

yapýlan kaliteli büro mekanlarý konut yakýnlarýnda çalýþma 

olanaðý saðlar. Bu üç katlý yapýlar ayný zamanda konutlar 

için gürültüyü kesen elemanlardýr. Bu kentsel yapým 

projesinin ana düþüncesi Belediyeye sunulur ve bu bölge 

için mevcut imar yasasý deðiþtirilir. Buna karþýlýk 

Belediyenin yatýrýmcýdan istediði, bir okul, halkevi ve  kreþ 

yapýmýný yatýrýmcý kabul eder.

D E N E Y Ý M L E R ,  B A Þ A R I L I  Ö R N E K L E R  V E  

OTURANLARIN MEMNUNÝYETÝ, ÝNANÇLI BÝR ÝDARE 

VE KURALLAR

Resmi dairelerle ve kurumlarla yapýlacak gerekli politik ve 

mesleki tartýþmalar için en önemli koþul, yapý sahibinin bir 

iþin nasýl yapýlacaðý konusundaki bilgisidir. Daha önce 

baþka kentlerde uygulanmýþ plan ve projelerin de bu 

projeye katkýsý olur. Örneðin, Hamburg-Finkenwer'deki 

kentsel geliþme, Schwerin kentindeki peyzaj aðýrlýklý yeni 

yerleþim alaný, Leipzig'deki yerleþim ve Hannover'deki 

kendine özgü yerleþimler gibi. Tabii ki bu projeler 

bulunduklarý yerin topoðrafyasý ve ekolojik özelliklerine 

göre geliþtirilirler. Boborg projesinde, kentsel çözümden 

mimariye kadar her türlü karar ve çözüm burada 

yaþayanlarýn isteklerinden ortaya çýkar.

 ÇOK MEKANLI EVLER, YARI AÇIK PARK ALANLARI, 

KONTROL EDÝLEBÝLEN CADDELER VE KENTSEL 

YERLEÞÝM; BURADA YAÞAYANLARIN RÜYASI

Boberg'in bütüncül konseptinin hazýlanýþýndaki 

tartýþmalar, her küçük birimdeki incelikler, sosyal mekan 

yapýlaþmalarý ve detaylar, yerleþimin kalitesinde önemli rol 

oynarlar. Örneðin; ortasý þiþkin(geniþ alanlý)yerleþim 

birimlerinin çeþitli iþlevleri vardýr:

1. Kýrýlmalarýn olduðu yerde doðal yapýlaþma daha 

geniþleyerek çevre ile iliþki kurulabilecektir. Kýrýlmaya 

baðlý olarak caddelerin hafifce yol deðiþtirmesi ve imar 

durumu çeþitli mekansal etki ve perspektifleri yaratýr: 

Kýrýlmaya yakýn yerlerde sýra evler yer alýrken , ortadaki 

ikiz evlerin görüþ alaný geniþler.

2. Ev giriþlerinin caddeye bakmasý, doðal komþuluk iliþkisi 

için dikkate deðer bir düzenlemedir. Hollanda 

örneklerinden esinlenerek oluþturulan "iç avlular"ýn 

yaþayanlardaki etkisi þöyledir: "Benim " evim "Bizim" 

caddeye doðru ve avluya bakar. Ýzlenimler göstermektedir 

ki, çok çabuk komþuluklar oluþur. Yerleþimde komþuluk 

iliþkilerinin geliþtirilmesi için üç bileþenli bir model 

uygulanýr; ilki sosyal, ikincisi sosyo-ekonomik ve üçüncüsü 

ekonomik bileþenleri kapsar. Yerleþimde yaþayanlar bir 

dernek oluþturarak çeþitli aktiviteleri yönlendirirler. 

Ýletiþimi güçlendirmek için; anne-çocuk guruplarý, ev ödevi 

guruplarý, hobi kulüpleri  veya meyve bahçesi ile ilgilenen 

guruplar oluþturulur. Düzensiz olarak toplanan tanýþma 

partileri, kültürel aktiviteler(konserler, sokak tiyatrolarý 

gibi...), spor þenlikleri, seminerler düzenlenir. Komþuluk, 

temelinde karþýlýksýz yardýmlaþma olan geleneksel bir 

sistemdir. Örneðin; çocuk bakýmý, araba yýkama, çim 

biçme, temizlik, piyano dersi, ev hayvanlarýnýn bakýmý, 

meyve aðacý dikimi gibi... Meyer ailesi Schmidt ailesinin 

bahçesinin bakýmýyla ilgilenir. Buna karþýlýk Schmidt 

ailesinin kýzý Meyer ailesinin çocuðuna bakar.Ayrýca 

yerleþimde yaþayanlara Boberg-Derneði tarafýndan 

ekonomik alýþ-veriþ kartý verilir. Bu kart ile belirli 

dükkanlarda ve hizmet sektöründe (mobilyacý, sigorta 

þirketleri, temizlik hizmetleri, yapý malzemesi satan 

dükkanlarda)indirim yaptýrýlýr.

3. Konutlar arasý yollar sadece ulaþým iþlevini gören uzun 

boþluklar deðildir. Küçük taþlarla döþeli bu yollarda 

zorunlu durumda itfaiye, hasta arabasý ve çöp arabasý 

dolaþabilir.

YENÝ BÝR KENTSEL YAÞAM BÝÇÝMÝ ÝÇÝN AÇIK 

ALANLAR

“Dorfanger Boberg” gibi iddialý, kimliði belirgin bir 

projenin açýk yeþil alan düzenlemesi de hassas bir 

biçimlendirme gerektirir. Ortak yaþama uygun tasarlanmýþ 

mekanlar, yaþayanlar arasýndaki sosyal iliþkiler için sayýsýz 

olanaklarý beraberinde getirir. Küçük, birbiri içine geçmiþ 

konut bahçeleri ve ortak kullanýlan yollar oturanlarý 

iletiþime teþvik eder. Yerleþim her þeyden önce genç 

ailelerin çocuklarýnýn oyun ve açýk alan ihtiyacý dikkate 

alýnarak planlanýr. Planýn esas amaçlarýndan birisi; 

insanlarý ve doðayý dikkate alarak,  onlarýn birlikte uyum 

içinde yaþamalarýný saðlamaktýr. Çatýlarýn %50'si 

yeþillendirilirken, mümkün olduðunca yapýlaþmýþ 

yüzeylerden kaçýnýlýr. Hendeklerden, arklardan, su 

kanallarýndan, havuzlardan oluþan "su yapýsý" arazideki 

yaðmur suyunu tutmaya yarar. Yavaþ yavaþ topraða sýzan 

su, hayvanlar ve bitkiler için yaþama ortamý yaratýr, 

mikroklima oluþturur hatta yeraltý suyunu etkiler. Konsepti 

gerçekleþtirmek için doðudan güneye doðru 13 metre kot 

farký olan arazide, 100.000 m2 toprak yerinden 

oynatýlarak, teraslanýr. Çýkan topraðýn tamamý "toprak 

yönetim politikasý" çerçevesinde, inþaat aþamasýnda, 

arazinin þekillenmesinde, yollarýn yapýmýnda, peyzajýn 

biçimlendirilmesinde kullanýlýr. O güne kadar alçak çitlerle 

çevrili arazinin tipik peyzaj özelliði (tarýmsal peyzaj) 

dikkate alýnarak, teraslar bu eski çitlere göre düzenlenir. 

Mevcut aðaçlar (fýndýk, meþe)korunur. Yerleþimdeki yapý 

yoðunluðu ancak küçük konut bahçelerine olanak tanýr. 

"Biz duygusu"nu güçlendirmek için, özellikle caddeye 

bakan ön bahçelerde birbirinin ayný elemanlar tekrarlanýr. 

Bu psikolojik anlamda kiþisel alanýn geniþlemesi olarak 

düþünülür. Bitkisel çitlerle birbirinden ayrýlan ön 

bahçelerde, garajlar ve gizlenmiþ çöp kutularý yer alýr. Ön 

bahçelerde ve yol aðaçlandýrmasýnda küçük taçlý aðaçlar; 

süs elmasý türleri, alýç, üvez, süs kirazlarý ve gülgiller 

ailesine mensup aðaçlar kullanýlýr. Ayrýca her konut 

biriminin kendine özel aðaç türü vardýr. Arka ve ön 

bahçelere bakýldýðýnda, konut sahiplerinin yerleþim 

ilkelerine uymaya ne kadar istekli ve hazýr olduklarý 

görülür. Yerleþim için gerekli olan yeþil ve oyun alanlarý, 

okul ve kreþin açýk alanlarý merkezi bir yeþil alandan 

karþýlanýr. Ayrýca yollar da çocuklara oyun alaný olarak 

hizmet verir. Tarýmsal amaçla kullanýlan alanda aðaç ve çit 

bitkilerinden oluþan bitki örtüsü, yeþil alan planlamasýnýn 

temelini oluþturur. Mevcut yeþil doku yeþil alan tasarýmýna 

entegre edilmiþtir. Rekreasyon, oyun ve spor alanlarý 

yerleþim merkezinde; ortak kullaným yapýlarý çevresinde 

düzenlenmiþtir. Bitkilendirme mimariyle uyumlu olarak 

konut yollarý boyunca ve özel parsellerde devam ettirilir. 

Mimarinin yerleþimi biçimlendirmesi gibi, yeþil alan 

planlamasý ve bahçe mimarisi de çevreyi etkiler. 

Planlamada, yerleþimin kuzeyine 8 hektarlýk bir alan ayrýlýr. 

Burada doðaya yakýnlýk derecesine göre üç farklý alan 

düzenlenir. Öncelikle batýdan doðuya doðru bir meyve 

bahçesi, onun uzantýsýnda bir yeþil alan ve kendi haline 

býrakýlmýþ bir boþ alan. Bu alanlarýn kuzeyinden geçen 

yükseltilmiþ yaya yolu buranýn algýlanabilmesini saðlar. 

"Dorfanger Boberg" deki açýk alanlarýn tam olarak 

deðerlendirilebilmesi, kýrsal hayata uyum saðlayabilen 

kullanýcýlara ve "Biz Duygusunun" yerleþmesine baðlýdýr. 

Yüksek konut yoðunluðu, alandaki mevcut aðaçlar ve 

hendekler nedeniyle küçülen konut bahçeleri, arsalarýn 

birbirine yakýnlýðý, yeni konut ihtiyacý olanlarýn pek hoþuna 

gitmeyebilir. Bu nedenle "Dorfanger Boberg", tek ailelik 

konutlar ile çok katlý konutlar arasýnda yeni bir yerleþim 

formudur. 

SU

Yaðmur sularýnýn topraktan direkt yer altýna sýzarak 

kanalizasyona iletilmemesi, "Dorfanger Boberg" e ayrý bir 

kalite kazandýrýr. Sistemin ekolojik avantajlarýndan baþka, 

açýk hendekler, çukurlar(drenaj kanallarý) ve biriktirme 

havuzlarý yerleþimi þekillendirir. Peyzaj mimarlarý 

tarafýndan ve farklý olarak bitkilendirilen drenaj kanallarý 

ve hendeklerle yaðmur sularý biriktirme havuzlarýna iletilir. 

Havuzlar flora ve faunanýn zenginliðini saðlarlar. Ayrýca 

kaskatlar, küçük köprüler ve patikalar suyun etkileyici 

biçimlendirme elemaný olmasýna yardýmcý olurlar. Böyle bir 

sistem yerleþimde yaþayanlarýn sürekli ilgisine ihtiyaç 

duyar. Bitkiler budanmak, hendekler temizlenmek 

zorundadýr. Yerleþimde bir “Toprak” Derneði kurulmuþtur. 

Burada oturan herkes dernek üyesidir. Boberg köyünde 

yaþayanlarýn aktif katýlýmýný saðlayan bu dernek özerktir 

ve yerleþimin sulama sisteminin kontrolünü üstlenir. 

Kullanýcýlara sistemle ilgili tavsiye ve bilgi verir. 

ULAÞIM PLANLAMASI

Yerleþimdeki yollarda çok boyutlu ve özenli planlama 

yapýlarak, çocuklarýn tehlikesizce oynayabilmeleri, 

komþularla kýsa sohbetlerin yapýlabilmesi, trafik 

gürültüsünün olmamasý saðlanýr. "Dorfanger Boberg" 

mahallesinde komþuluk iliþkilerini dikkate alan avlular ve 

yollar düzenlenir. Bir taraftan arabalarýn yavaþ 

kullanýlmasý saðlanýrken, diger taraftan yaþam çevresinin 

kalitesi artar. Oyun yollarýnýn balýk kýlçýðý þeklindeki yapýsý, 

dönemeçlerde hýzlý araba sürüþünü engeller. Yerleþimde 

arabalara tanýnan en fazla hýz 20 km/h 'dir. Yerleþimin tam 

ortasýndan geçen yolda ise hýz 50 km/h'dýr. Yollar ayný 

zamanda yürüyüþ, çocuk oyunlarý, þenlikler ve pazar için 

kullanýlýr. 

KAYNAKÇA:

1. Gerhart LAAGE, Prof. Dipl.-Ing. (Mimar), PPL- Planlama  Grubu , 

Almanya Mimarlar Odasý eski baþkaný ."Dorfanger Boberg" - Ein 

Urbanes Quartier am Stadtrand, s. 23-26 

2. Hans-Günther BURKHARDT, Prof. Dipl.-Ing. (Mimar), Hamburg 

Sanat Akademisinde Profesör."Dorfanger Boberg" - Ein Urbanes 

Quartier am Stadtrand, s. 43-50.

3. Martina Nath - Esser, Peyzaj Mimarý , Kassel Yüksek Okulunda 

misafir profesör.

4. Axel IWOHN, Dipl. Ing. (Peyzaj Mimarý), Hamburg Çevre Dairesi; 

Kent yeþili ve dinlenme müdürlüðü. "Dorfanger Boberg" - Ein 

Urbanes Quartier am Stadtrand, s.62-75 .
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ANKARA; VADÝLERÝNÝ, BAÐLARINI, DERELERÝNÝ VE ÇAYLARINI VE 

TARÝHSEL ÇEVRESÝNÝN BÜYÜK BÝR KISMINI CUMHURÝYET  BAÞKENTÝ 

OLDUÐUNDAN BU YANA GEÇEN 80 YIL ÝÇÝNDE KAYBETMÝÞTÝR. 

GÜNÜMÜZDE DE ATATÜRK'ÜN MÝRASI OLAN ATATÜRK ORMAN ÇÝFTLÝÐÝ, 

ÞEHRÝN EN ÖNEMLÝ EKOLOJÝK KORUMA ALANLARINDAN OLAN ÝMRAHOR 

VADÝSÝ, EYMÝR VE MOGAN GÖLLERÝ SU HAVZASI, ÇUBUK ÇAYI HAVZASI, 

ANKARA ÇAYI VE BATIDA ÝSTANBUL YOLU ÜZERÝNDE KAZAN'A KADAR 

OLAN VERÝMLÝ TARIM TOPRAKLARI, KAYAK MERKEZÝ ELMADAÐ ÇEVRESÝ 

TEHDÝT ALTINDADIR. ESKÝ ANKARA ÜZERÝNDE DE MERKEZÝ ÝÞ 

ALANLARININ ARTAN BASKISI BULUNMAKTADIR. 

“ÇEVRE” SÝNÝ ARAYAN ANKARA 

Mehmet Tunçer

Doç.Dr. Yüksek Þehir ve Bölge Plancýsý (ODTÜ),
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Doktoru (AÜSBF)
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Baðlar : 

Keçiören, Etlik ve Dikmen baðlarý, vadi ve tepeleri ile 
önce gecekondu iþgaline uðramýþ, vadi tabanlarýna 
kadar yaðmalanmasýna göz yumulmuþ, daha sonra da 
1983 sonrasýnda çýkarýlan “Islah” imar planlarý ile çok 
katlý yapýlaþmaya açýlmýþtýr. Böylece yerleþilmesi 
sakýncalý olan vadi içlerine kadar inen çok katlý 
yapýlaþma, müteahhit yap sat düzeni ile zaten azalmýþ 
olan yeþil dokunun tamamýný silip süpürerek 
yoðunlaþmýþ, bir beton yýðýnýna döndürmeye baþlamýþtýr. 

Dere ve Çaylar : 

Ankara Çayý, Bend Deresi, Çubuk Çayý gibi akarsularýn 
büyük bir kýsmý daha ilk yýllarda kanalizasyona 
dönüþtüðünden üstleri kapatýlmýþ ve birer kanalizasyon 
kolektörüne dönüþtürülmüþtü. Hepimizin bildiði 
Jansen'in Antik Roma Bendi'ni bir yüzme havuzuna 
dönüþtürmeyi amaçlayan tasarýsý, Jansen'in iþine 1939 
yýlýnda son verilmesi ile rafa kaldýrýlmýþtý. Zaten Altýndað 
sýrtlarýnda baþlayan ve önceleri önemsenmeyen 
“barakalaþma” Bendderesini önce kirli akan bir dereye, 
daha sonra da kanalizasyona dönüþtürünce, Kalenin 
üzerinde yükseldiði görkemli vadi tabanýnýn üstü 
kapatý l ýverdi ve “Bendderesi” cadde haline 
dönüþtürüldü. Altýndað tepesindeki “Hýdýr” Türbesi de 
zaten yok edilmiþti, Hýdrellezin kutlandýðý, pikniklerin 
yapýldýðý güzelim dere ve boyunca geliþen aðaç dokusu, 
tüm güzelliði ile yok oldu gitti. Ama, tüm çevre sorunlarý 
zaten Osmanlý Döneminin son yüzyýlý olan 19.yy 
sonlarýnda debbaðlarýn (tabak) ve tabakhanenin burada 
yer seçimi ile baþlamýþtý.. 

Gene Baðlar : 

Angora'lýlar o dönemde yazýn tozlu ve sýcak ortamýndan 
kaçmak amacýyla Baðlara çýkardý. Týpký güneyin yaylalarý 
gibi, Angora'nýn da Etlik, Keçiören, Dikmen, 
Gaziosmanpaþa, Esat vd. baðlarý vardý. Burada hali vakti 
yerinde olanlar tarafýndan yapýlmýþ güzelim bað evleri 
vardý. Vardý demek çok doðru çünkü bunlardan son 
döneme kadar onarýlarak kurtarýlmýþ birkaçý hariç hemen 
hepsi yok edildi ve yerini imar parselasyon düzeninde 
çok katlý yapýlaþmalara býraktý. Keçiören'de Ankara 
Araþtýrma Merkezine dönüþtürülen (VEKAM Vehbi 
Koç'un doðduðu) bað evi, GOP'da Papazýn Baðý denilen 
yerdeki bað evi, Karlý Sokaktaki bað evi kendilerini 
zamanýn ve imar planlarýnýn tahribatýndan zor 
kurtarmýþlardýr. 

Gecekondularý Islah (!) etmek : 

Baðlar, zaten baða göçme adetinin unutulduðu hýzlý 
çaðdaþ(!) yaþam içerisinde, kentin geliþme alaný 
yokmuþçasýna önce gecekondularla sarýldý, daha sonra 
da 1980 sonrasýnýn icadý Ýlçe Belediyeleri tarafýndan 
“Islah” edildi! Sadece Keçiören'deki ýslahýn boyutlarýný 
görmek hepinizi hayrete düþürecektir. Hemen her yer 5-
8 katlý olarak, hiçbir açýk ve yeþil alan, kamusal kullaným 
alaný (yeþil, spor, çocuk bahçesi vb) býrakýlmadan aþýrý 
yoðunlaþmýþ ve böylece “Islah” edilmiþtir. 

Doðal olarak eskiden çiçek seralarýnýn, sebze 
bahçelerinin bulunduðu “Çubuk Çayý Vadisi” de “Islah” 
edilerek, bu kesim dev bir hipermarket, Belediye binalarý 
ve 21. Yüzyýl baþlarýnda Türk mimarisinin ulaþtýðý düzeyi 
gösteren ve Ýspanya ile boy ölçüþen, “Gaudivari” 
arabesk mimarisi ile inþa edilmiþ apartmanlarla 
çevrelendi.
Dikmen ve Etlik Baðlarý, vadileri ve dereleri de Keçiören 
benzeri vahþice “Islah” edilmiþtir. Çukurambarlar'da 
daha ODTÜ'de okurken hazýrladýðýmýz ikinci sýnýf 
projemizde yer yer beþ kata çýktýðýmýzda, acaba bu yeþil 
dokuyu ve doðal yapýyý tahrip mi ediyoruz endiþesine 
kapýlmýþtýk ve de sýnýfýn neredeyse yarýsý çok katlý 
yapýlaþma nedeni ile kalmýþtý þehircilik projesinden. 
Demek ki o dönemde, gecekondularý 10 kata çýkartarak, 
her bir katta 4-6-8 daire yapabilecek müteahhit gücü ve 
düþünsel geliþim süreci(!) henüz yok imiþ. Þimdilerde bu 
kesimdeki müthiþ (!) ýslah çabalarýný hayretle izliyor ve 
buradaki (Balgat'ta da benzeri var) bu buluþçu (!) ve 
gecekondu alanlarýnýn yeþil dokusunu tamamen yok 
eden planlarý kimin yaptýðýna þaþýrýyorum..

Ýlk Kooperatif Alanlarýnda “Kentsel Yenilenme”(!):

Bu buluþlarýn temelleri daha 1960'larýn baþýndaki “Kat 
Mülkiyeti” Kanunu ile atýlmýþ idi. Bahçelievler, 
Güvenevler, Yenimahalle, Or-An sitesi, Varlýk Mahallesi, 
Subayevleri vb ilk kooperatif alanlarý ile, Kýzýlay'ýn hemen 
tümü 15-20 yýl içinde yer yer de iki kez yýkýlarak 
yenilendi. 
Buna “Urban Planning” literatüründe “Kentsel 
Yenilenme” denmekle birlikte, bu yenilenmenin yurt 
dýþýnda genellikle, sosyal sorunlarýn yaþandýðý çok katlý 
yapýlaþmalardan az katlýlara doðru olduðunu bilmemize 
raðmen Ankara'da herhalde yer eksikliðinden ve ovalarý, 
daðlarý koruma endiþesinden olacak bulunduðumuz 
yerde, üst üste ve sürekli bir yenilenme halinde 
yaþamamýz doðal bir süreçmiþ gibi geliyordu o yýllarda. 

Çünkü kentin her yerinde yýllarca süren ve hemen hiç 
bitmeyen ve ömrümüzün son baharýna doðru gitmekte 
olduðumuz þu günlerde kaç kez kazýlýp, kaç kez 
kapatýldýðýnýn hesabýný yapamadýðýmýz kadar çok 
elektrik, su, doðal gaz, kanalizasyon kazýlarý ve asfalt 
çalýþmalarý ile karþýlaþmýþýzdýr. Tabi, bu çalýþmalar 
çocukluðunun ilk yýllarýný köylerde, doðuda geçiren 
benim için köye dönüþ, çamurlu yollar, çukurlar, kazýlar, 
apartmana tahta sýrat köprüsünden geçerek girme gibi 
eðlenceli ve anýlarýmý canlandýran olgulardý. 
Bunun en büyük çevre sorunlarýndan biri olduðunu, 
sürekli yenilenen kaldýrýmlar ve altyapýnýn aslýnda artan 
enflasyonun, ülke borçlarýnýn nedenlerinden biri 
olduðunun da farkýna varmaya baþladýk ama iþ iþten 
geçmiþti...

Kendimi bildiðimden beri Bahçelievlerde yaþýyor ve 
sürekli inþaatlar, yýkýlýp yapýlan binalar ve sürekli 
yenilenen altyapý sistemleri içinde yaþamaya çalýþýyor, 
artan nüfus yoðunluðu ve trafik/otopark sorunu ile 
boðuþuyordum.. 

Bunun kentin birçok yerinde yaþandýðýný, bahçelerin ve 
yeþil alanlarýn yok edilerek taban alaný eskisine göre en 
az 3-4 misli büyük ve çok katlý yapýlaþmalarla kentin ne 
derece yoðunlaþtýðýný, hava kirliliði, gürültü ve görüntü 
kirliliðinin ne derece arttýðýný hesaplamak bilimsel olarak 
belki mümkündür. Ama, bunun yarattýðý sosyal ve 
ekonomik sorunlarý, çevresel sorunlarý, psikolojik/ruhsal 
sorunlarý hesaplamak pek de mümkün deðildir! Bütün 
bunlar, arsa sahipleri ile müteahhit olarak adlandýrýlan 
kiþileri zengin etmek amacýyla yapýldý. Onlar daireleri 
paylaþtýlar, altyapý bedelini vermek ve süreci yaþamak 
bize kaldý! 
Ve her depremde baþýmýza çöken kalitesiz, niteliksiz 
çevrelere ulaþmak için bir milli servet heba edildi. 
Çaðdaþ, planlý bir Baþkent, Jansen'in bir “Bahçe Kent” 
oluþturmak amacýyla yola çýktýðý dönemin sonu; iþte hava 
kirliliði, ulaþým sorunlarý, altyapý sorunlarý ve donatýsýz, 
yeþilsiz konut çevreleri oldu ki, halen elimizde kalan son 
açýk/yeþil alanlarý birer “vaha” gibi korumak gerekliliðini, 
bu noktada söyleyebiliriz. 

Eski Ankara : 

Eski Ankara ve Ulus tarihsel kent merkezi de kendisini 
bu doymak bilmez “rant” kavgasýndan kurtaramamýþ, 
Jansen'in “Protokol Alaný” ilan ettiði kesimler hariç, 
özellikle ana caddeler üzeri çok katlý (6-8-10) 
yapýlaþmalar ile yok edilmiþtir. Allahtan Yeniþehir'in 
geliþimi ile MÝA baskýlarý bir miktar da olsa bu kesimden 
uzak kalmýþtýr. Ancak, bu defa da yýkýp yapamayanlar, 
terk edip çöküntü bölgesi haline getirmiþlerdir eski 
Ankara mahallelerini. 

Böylece güzelim geleneksel konut dokusu depolama, 
ikincil iþlevler ve de çöplük haline dönüþmüþ ve kentin en 
sefil bölgeleri haline gelmiþtir. Köyden kente göç eden 
en düþük gelirlilerin önce yerleþtikleri, ama bir 
gecekondu yapar yapmaz bu kesimden kaçtýklarý kent 
parçalarý, “ghetto” lar haline dönüþmüþlerdir. 

1980'lerin baþýna kadar kendi haline býrakýlan ama 
Jansen'in “Kentin Tacý” olarak adlandýrdýðý Kale ve 
çevresi, bu dönemdeki sit kararlarý ve uzun yýllar sürecek 
“Koruma Amaçlý” çalýþmalarla, bu defa da plansýz 
uygulamalarýn odaðý olmuþtur. Turizmin ve entellektüel 
kesimin ilgisi ile bir miktar kendine çeki düzen vermeye 
çalýþan tarihsel doku, tuhaf onarýmlar, Ankara sivil 
mimarisinden esinlenen ama onu kopya eden eklektik 
yapýlarla bozulmuþtur. 

Hacýbayram Çevresi meydan düzenlemesi yapýlarak, 
alan yayalaþtýrýlmýþ ve dolmuþlar kaldýrýlmýþ ama bu 
yapýlýrken meydanýn ölçeði kaçmýþ olduðundan Cami ve 
Ogüst Mabedi meydanýn içinde ölçeksiz kalmýþtýr. 
Camiye ulaþan yolun sol tarafýndaki (tescilli) yapýlar 
yýkýlarak, eski güzelim cepheler ve cami/mabed ile 
sonuçlanan sokak vistasý yok edilmiþtir. Amaç yaya 
bölgesi ve kent meydaný oluþturmaktý, ama günümüzde 
bu kesimin yeniden araçlarla dolduðu görülmektedir.  

Ulus yarýþma projesinden bu yana 15 yýlý aþkýn bir süre 
geçmiþ olmasýna raðmen 100 hektarlýk Ulus içerisinde 
düzenleme yapýlan, onarým yapýlan yerlerin sayýsý bir elin 
parmaklarýný geçmemektedir.. 

Çýkrýkçýlar yokuþu, Hükümet Meydaný, Suluhan çevresi, 
Ýtfaiye meydaný henüz yayalaþtýrýlamadý, aksine 
yoðunlaþma, araç trafiði baskýsý altýnda. Esen Park'a 
yapýlan devasa Altýndað Belediye binasý da bu kesimde 
gene Jansen'de seyir ve baký noktasý olan kesimi yok 
etmekle kalmadý, yaya ve taþýt trafiði ile bu kesimi 
kilitlemek becerisini gösterdi. Yangýnlarla da yer yer yok 
edilen Eski Ankara kesiminde Kaleiçi'ne yönelik bir 
Koruma Planý da henüz oluþturulamamýþ durumda.. 
Eski Ankara'nýn durumu da bu açýdan bakýldýðýnda Yeni 
Ankara'dan pek farklý deðil, ancak spekülatörlerin önünü 
kapatan sit kararlarý var. Bu kararlar olmasa, Eski 
Ankara'nýn da birkaç hafta içinde yok edilebileceðini, 
Kaleiçine de hadi abartmayalým 4-5 katlý yapýlar 
dikilebileceðini söylemek mümkün..

Sonuçlar:

Ankara'da doðal, kültürel/tarihsel çevre giderek yok 
edilmektedir. Islah planlarý kentin geleceðini ipotek 
altýna almaktadýr. Buna dur demenin zamaný gelmiþ ve 
geçmektedir. Kentlilerin de, sivil toplum örgütlerinin de, 
yerel ve merkezi yönetimlerin de bu gidiþten 
sorumluluðu bulunmaktadýr. Fakat en büyük sorumluluk 
kentin sahibi olan “Belediyeler” indir.
Tarihsel / kültürel deðerlerin envanteri tam olarak 
çýkarýlmalý ve “Koruma Ana Planý” yapýlmalýdýr. Bu Plan 
var olan koruma planlarýný yeniden gözden geçirilerek 
yapýlabilir. Bu planlara kesinlikle uyulmalýdýr.

Doðal deðerler, su havzalarý, akarsular, vadiler, deðerli 
topraklar, flora ve faunayý içeren bir envanter 
yapýlmalýdýr. Bu deðerlerin tek tek her birini, ve 
bütünleþik olarak tümünü koruyup geliþtirmeyi içeren bir 
“Doðal Çevre Koruma Ana Planý” hazýrlanmalýdýr. 
Kentsel ekolojik çevreyi dikkate alan ve yaya yollarý, 
bölgeleri, yeþil akslar, kamalar, spor alanlarý ve bisiklet, 
yürüyüþ yollarýný içeren bir sistemler bütünü 
oluþturulmalý, yeþil alan oranlarýnýn arttýrýlmasý için tescil 
dýþý ve tescilli tüm hazine topraklarý, belediye mülkleri 
koruma altýna alýnmalýdýr.

Doðal ve tarihsel/kültürel deðerlerin korunduðu bir 
Metropoliten Alan Master Planý (tercihan 1/25000 
deðilse 1/50 000) hazýrlanmalýdýr. Buna baðlý doðal, 
tarihsel/kültürel deðerlerin özel projelerle ele 
alýnmasýna, onarým ve saðlýklaþtýrýlmasýna yönelik alt 
ölçeklerde (1/5000, 1/1000, 1/500...1/1) planlama ve 
projelendirme çalýþmalarý yapýlmalýdýr. 

Kentte yýk-yap-sat süreci ve ýslah planlama süreci 
denetim altýna alýnmalý, yapýlarýn ekonomik ve teknik 
ömürleri dolmadan yýkýmý önlenmelidir. Altyapýnýn, 
yollarýn, kaldýrýmlarýn her seçim dönemi yeniden ele 
alýnmasýnýn önüne geçilmelidir. Sürdürülebilir kentsel 
geliþme ancak böyle saðlanabilir. 

Kentlinin, kentte yaþayanlarýn, “Ankara”lýnýn doðal ve 
tar ihsel  çevre korunmasýna yönel ik  o larak 
bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi, sivil toplum 
örgütlerinin geliþtirilerek koruma/geliþtirme konularýnda 
çalýþmalar yapmalarýnýn saðlanmasý da geleceðe yönelik 
önemli bir konudur. Her kentliye bu konuda önemli 
görevler düþtüðü de unutulmamalýdýr. 
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BÝNA MALZEMELERÝ?

! yok edilme sýrasýnda atýk malzemelerin yakýlmasý ve 

tehlikeli gazlarýn açýða çýkmasý,

! bina yaþayanlarý için kötü iç mekan kalitesi,

! yeraltý ve yerüstü sularý kirlenmesi.

Yenilenemeyen doðal kaynaklar olan ham maddeler, 

çýkarýlýp, iþlenip, pazarlanýp, taþýnýp, gerekli yerlerde 

kullanýlýp, bakýmýnýn yapýlýp, kullanýmýnýn sona 

ermesinden sonra bir iþlemden daha geçirilerek 

yeniden kullanýlmaya hazýrlanýr ve bu döngünün içinde 

tekrar yerlerini alabilirler. Böylece döngü beþikten-

mezara kavramýný deðil beþikten-beþiðe kavramýný 

esas almýþ olur. Yüzey malzemelerinin baþlýcalarýndan 

olan alüminyumu burada örnek gösterebiliriz. 

Alüminyum inþa sýrasýnda çok az enerji kullandýðý için 

ve bakýmý da zor olmadýðý için ilk bakýþta oldukça 

verimli bir malzeme olarak nitelendirilebilir. Ama 

deðerlendirme yapýlýrken tüm hayatý boyunca 

harcanan enerji dikkate alýnmalýdýr. Temel bina 

malzemelerinin enerji kapasiteleri incelendiðinde, 

üretim sýrasýnda alüminyum için harcanan enerjinin 

çoðu malzemenin 5-6 katý olduðu anlaþýlacaktýr

Dayanýklý pekçok malzeme, kapýlar, camlar, metaller 

yeniden kullanýlabilirler. Bunun için ekstra bir emek 

gerekmesine raðmen doðal kaynak verimi ve maliyet 

kazancý bu tür atýk malzemelerin kullanýmýný mantýklý 

kýlmaktadýr. Dönüþümlü malzemeler; satýþ sonrasý 

elde kalan, kullanýldýktan sonra ayný iþte 

kullanýlamayan (bunlar metal ve mineral eritmeli 

malzemeler olabilir), üretim sýrasýnda ortaya çýkan 

artýk parçalarýn endüstriyel bir iþlemden geçtikten 

sonra dönüþtürülmesiyle oluþan malzemelerdir. 

Metallerin (özellikle alüminyum, çelik, bakýr, krom) 

geri dönüþümlülük kapasiteleri yüksektir ama 

birbirlerinden iyi ayrýlmalarý gerekir. 

Plastikler yenilenemeyen kaynaklar olan petrol ve 

doðal gaz ürünlerinden üretildikleri için enerji tüketim 

oranlarý yüksek, aksine çeþit olarak ayrýmlarý da zor 

olduðu için dönüþümlülük kapasiteleri düþüktür. 

Fenolik reçine, poliüretan köpük, ya da saf polivinil 

klorit (PVC) içeren plastikler dönüþümlülük için 

uygundur ama yapýþtýrýcýlar, katký malzemeleri ve 

kaplama malzemeleri yapýlarýný bozduklarý için bunu 

zorlaþtýrmaktadýr.

Yüzey malzemelerinin üretimi sýrasýnda açýða çýkan 

sera gazlarýnýn oranýnýn artmasý, ekolojik dengeyi 

bozmaktadýr. Üretimi sýrasýnda büyük miktarda 

k a r b o n  e m i s y o n u n a  y o l  a ç a n  ç i m e n t o ,  

A. Berrin Çakmaklý (Zeytun)

ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü Arþ. Gör.

Karbon emisyonlarýnýn ve toksik atýk oranlarýnýn 

artmasý, doðal kaynaklarýn giderek yok olmasý, küresel 

ýsýnmanýn giderek artmasý, hava ve su kirliliði ve 

bunlarýn ekolojik dengeyi bozmasý sürdürülebilirlik 

kavramýnýn ortaya çýkmasýna yol açmýþtýr. Bu global bir 

sorundur ve bu sorunu çözmek için, uygulamak üzere 

ortak kararlar alýnmasý, bu kavram etrafýnda 

birleþilmesi þarttýr. Doðal kaynaklarýn korunmasý için 

yeniden kullanýmýn ve dönüþümlü malzemelerin 

kullanýmýnýn arttýrýlmasý, enerji ve doðal kaynak 

verimliliðinin saðlanmasý da sürdürülebilir global 

toplumlarýn oluþturulmasý için gerekli anahtar 

çalýþmalardandýr.

Binalar ana enerji tüketim kaynaklarýndan biri olarak, 

verimli alanlarýn yok olmasýna, doðal kaynaklarýn 

tüketilmesine, kirliliðe ve karbon emisyonlarýna sebep 

olmaktadýr. Çevresel politika analizinde, kentsel 

planlamadan baþlayýp daha alt birimlere, çevre,  bina 

ve iç mekan tasarýmýna kadar inilmesi gerekmektedir. 

Buna sürdürülebilirlik ve mimarlýk olarak bakmak 

gerekirse, bina çevresinin, iç mekanlarýn, 

malzemelerin insan ve çevre saðlýðý üzerindeki 

etkilerini incelemek gerekir. 

Bina malzemelerinin üretiminden, taþýnmasýna ve 

kullanýlmasýna kadar geçen süre içerisinde harcanan 

enerji o malzemenin çevresel performansýnýn 

göstergelerinden biridir. Bunun içindir ki bina 

malzemelerinin hayat süreçlerinin deðerlendirilmesi 

önemlidir. Teknolojik geliþmeler sonucu ortaya çýkan 

modern binalar yaþam standartýný yükseltmesinden 

ziyade pek çok çevresel problem ortaya 

çýkartmaktadýr. Sentetik malzemeler, zararlý kimyasal 

maddeler bunlardan bazýlarýdýr. Endüstriyel ekoloji 

kavramý, endüstriyel geliþme sürecinde karþýmýza 

çýkar ve endüstriyel ürünlerin ve proseslerin tasarýmý 

ve üretimi sýrasýnda çevresel kaygýlarýn ön plana 

çýkmasýný içerir. Amacý malzemelerin yaþamsal 

döngüleri yani hammadde oluþumundan atýk 

oluþumuna kadar geçen süre içindeki enerji 

seviyelerini optimize etmek, atýk ve kirlilik oluþumunu 

en aza indirmektir.

Malzeme belirlerken önemli olan malzeme hakkýnda 

gerekli bilgiyi edinip tasarýmýn yapýlmasý ve maliyet 

kaygýsý ile çevre ve insan saðlýðýna olan etkilerini göz 

ardý etmeksizin seçim yapýlabilmesidir. Saðlýk ve 

kirlilik açýsýndan oluþan riskler þu þekilde belirtilebilir: 

! inþa sýrasýnda özellikle zehirli ve tehlikeli 

malzemelerin kullanýmý, 



kloroflorokarbon açýða çýkaran yalýtým malzemeleri 

buna örnektir. Yalýtým malzemeleri temel bina 

malzemelerinden olduðu için onlarýn enerji verimliliði 

ile insan ve çevre saðlýðýna uygunluðu önemlidir. 

Mineral-elyaf, cam elyafý, selüloz ve polyester köpük 

yalýtýmlar dönüþümlü malzemelerden yapýlabildikleri 

için enerji ve doðal kaynak verimlidirler. Polyester 

köpük yalýtýmlar yakýn zamana kadar üretimlerinde 

kloroflorokarbon; daha geliþmiþleri ve daha iyi 

performans gösterenleri hidrokloroflorokarbon 

içermekteydiler. Yeni üretilen üretan köpük ve 

polyester köpüklerde amaç buhar iþleminden geçip 

CFC ve HCFC içermemeleridir, çünkü bu gazlar açýða 

çýktýklarýnda ozon tabakasýnýn yapýsýnýn bozulmasýna 

sebep olmaktadýrlar.

Portland çimentodan yapýlmýþ betonun çok miktarda 

karbon emisyonuna yol açmasý, yerine “fly-ash” beton 

denilen ve içine agrega konulmadan  atýk bir malzeme 

olan yanmýþ kömür küllerinin kullanýlmasý önerisini 

getirmiþtir. Böylece geleneksel karýþýmdaki portland 

çimentosunun kullanýmý %30 oranýnda azalarak 

pürüzsüz bir yüzey elde edilmesi mümkün 

olabilmektedir. Fakat burada oran çok önemli olduðu 

için kurallarla belirlenmiþ deðerler kullanýlmalýdýr. 

Pumis ve perlit gibi volkanik malzemelerden yapýlan 

betonlar hafif beton olarak adlandýrýlýp, strüktürde 

daha az yük taþýma kapasitesine sahiptir. Yalýtýmda da 

kullanýlan bu doðal malzemeler eðer asbestos 

gazýndan arýtýlmamýþlarsa kanserojen etkisine sahip 

olabilirler.

Betonun radon emisyonu hariç, hava kirliliðine yol 

açmasý çok düþük düzeydedir ama beton katký 

malzemeleri, su oraný düþürücüler ve süperplastikler 

kokuya, insan cildinde problemlere ve bronþit ya da 

astým baþlangýcýna sebep olabilirler.

Ýç yüzey sonlandýrýcýlarýndan olan alçý ürünlerinin 

dönüþümlülük kapasiteleri eðer boya ya da yapýþtýrýcý 

ürünlerle bozulmamýþlarsa yüksektir. Bu ürünler 

potansiyel pürüzlü yüzeyler olduklarý için zehirli madde 

soðurma kapasiteleri yüksektir. Yað bazlý boya 

kullanýmý yüzeylerin nefes almalarýný engelledikleri için 

iç mekan kalitesini düþürmektedirler. Bu yüzden 

özellikle iç yüzeylerde su bazlý boyalarýn kullanýmý 

tercih edilmelidir.   

Bina da yaþayanlarýn özellikle iç mekanlarda 

kendilerini kötü hissetmeleri, nedeni olmayan hastalýk 

belirtilerinin görülmesi, alerjiler ve belirtilerin o 

mekandan ayrýldýktan sonra ortadan kaybolmasý, 

yüzey malzemelerinden kaynaklanan toksik ve zehirli 

gazlarýn birleþimlerinin buna sebep olduðunu 

gösterebilir. Bu problem çevresel bir sorun olarak 

nitelendirilip "hastalýklý bina sendromu" olarak 

adlandýrýlmaktadýr. Sorun bir virüs ya da bir mikrop 

deðil sadece çevre ve iç mekan havasý kalitesi 

problemidir. Kimyasal olarak, organik ya da inorganik 

malzemelerden; biyolojik olarak, bakteri, küf, toz, ya 

da polenlerden; fiziksel olarak da elektromanyetik, 

ýþýk, ýsý ve gürültüden kaynaklanabilirler. Bu türlü 

sorunlar kiþi binadan çýktýktan sonra ortadan kalktýðý 

gibi kiþi üzerinde kalýcý izler de býrakabilir.

Problemlere günlük çözümler bulup geleceði hiçe 

saymak, ileride çözüm bulunamayacak daha büyük 

sorunlar yaratacaktýr ve ekolojik hayatýn riske 

girmesine sebep olacaktýr. Sürdürülebilirlik 

kavramýnýn yerleþmesi, insanlarýn tüketim 

politikalarýný deðiþtirmelerine dayanmaktadýr. Kullan 

ve at politikasýnýn yerine yeniden kullanýmý 

benimsemek, toksik özellikleri olan malzemelerin 

kullanýlmasýný önlemek gelecek nesillerin devamlýlýðý 

için þarttýr.
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ÖKOLOJÝK MÝMARLIÐI KÝM ÝSTÝYOR?

Ýhsan Duygulu

FOTORAFLAR: Ýhsan Duygulu

Öko savunucularýn mevzilenmesi: Broadway-New York(A.B.D.)
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istiyorlar, ne de hazýrlar. Güncel sistem için, 
HOLÝSTÝK-ÖKOLOJÝ’nin yerleþmesi, sistemin yok 
olmasý anlamýna geliyor. Hapishaneleri özel sektörün 
elinde olan bir sistemde (A.B.D.) suç oranýnýn düþmesi 
istenir mi, isteyenler olsa bile, bu beklenti hayal olmaz 
mý? Hapishane þirketleri için, suçlu demek müþteri 
demek. Saðlýk sistemi özelleþmiþ olan yerde insanlarýn 
saðlýklý olmalarýný kim ister? Tam tersi pahalý tedavi 
yöntemlerinin gerekl i  olduðu hastal ýklarýn 
yaygýnlaþmasý isteniyor olmalý. Bir hastane þirketi için 
parayý verebilecek herkesin by-pass ameliyatý 
olmasýndan daha büyük istence olabilir mi? Saðlýklý 
yaþam ve koruyucu hekimlik, potansiyel müþterileri 
yok etmez mi? Ökolojik, üretemediðini tüketmeyen, 
saðlýklý, yerel, yönetene gerek duymayan -kendi 
kendini yönetendir. 

Türkçe'de Almanca, “nachhaltig” karþýlýðý olan 
sürdürülebil ir kelimesi, ökolojik bir kriteri 
tanýmlamak için kullanýlmaya baþlandý. Nachhaltig 
veya nachhaltigkeit, Goethe döneminden kalma bir 
kelimedir, ancak Almanca’da 30 yýl öncesine kadar 
çoðunlukla ormancýlýkta kullanýlýrdý. Ökoloji ve 
ökolojik mimarlýðýn "önem" kazanmasýndan sonra 
öko-kelimeler sözlüðünde yerini aldý. Sürdürülebilir 
olmak demek, gereksinimlerini kendi içinde, yani 
baðýmsýz ve diðer öko gruplarla simbios içinde ve 
zamanla sýnýrlý olmadan karþýlayabilmektir. Bir 
oluþumun kendi kendine yeterli (autrakt) ve 
simbiyotik olmasý, dýþardakilerin ondan kazanç 
saðlanma olasýlýðýný azaltýr. Buna kim izin verir? 
Çevremizdeki en doðal madde nedir, havadan sonra? 
Tab i i  k i  su ,  ancak i çme suyunu,  onsuz 
yaþayamayacaðýmýzý bildikleri halde bize para ile 
satmýyorlar mý, hem de ilaç gibi þiseler içinde, üstelik 
ulusculuðumuza bu kadar önem verdiðimiz halde, 
kendi sýnýrlarýmýz içindeki kaynaklardan elde edilen 

Televizyon karþýsýnda program deðiþtirmeden ne 
kadar süre durabiliyorsunuz? 90 saniyeden uzun film 
sahneleri can sýkýntýsýna neden olmuyor mu? En 
beðendiklerimiz arasýnda reklam spotlarý var mý? Bir 
yýlda favori reklam filmimiz kaç defa deðiþiyor? "Mayýs 
Sýkýntýsý" filmini izlerken sinema salonunu filim 
bitmeden terketmeyi düþündünüz mü, 10 dakikalýk ara 
sizin için bir kurtuluþ oldumu? "Yüzüklerin Efendisi" 
nde kendinizi kaptýrýp elinizdeki patlamýþ mýsýrýn nasýl 
bittiðini hatýrlamýyor musunuz? Araba kullanmadan 
yaþamayý hiç düþündünüz mü? Piyangonun büyük 
ikramiyesi size çýksa, önce uçaða atlayýp bir gezi 
yaptýkdan sonra yeni bir araba almaz mýsýnýz? 
Ýmmanule Kant kadar akýllý, bilgili ve bilge olmasanýz 
bile; aydýn, akýllý, bilge, ve bilgili birisi olarak, 
doðduðunuz kentten dýþarý çýkmadan yaþamayý 
düþünebilir misiniz, düþünseniz bile gercekleþtirebilir 
misiniz? Ne semtinde doðduðunuz, ne de 
büyüdüðünüz hatta lisesine bile gitmediðiniz Ýstanbul 
mahallelerinden birinin ismini alan bir futbol takýmýný 
tutma huyunuz var mý, kendi doðduðunuz 
büyüdüðünüz semtteki takýmý hatýrlamadan. Havana 
purosu, Küba halkýný desteklemek için mi içilir? 
Kolesterolü yüksek çýkanlar kuzu kýzartmasýndan 
ýspanaða dönüp, arabalarýndan inip yürümeye mi 
baþlarlar yoksa, saðlýk sigortalarýna kolesterol 
düþürücü ilaçlarýn parasýný mý ödetirirler?

Ökoloji yöresel olmasýna karþýn evrenseldir ve bir 
bütündür. Bu baðlamda Ökolojik-mimarlýk farklý 
disiplinlerin bir bütünüdür. Bütün olarak ele alýnmasý 
gerekir; mimari, týp, biyoloji veya ziraat gibi alanlarla 
sýnýrlandýrýlamaz. Esas belirleyici birey ve toplum 
davranýþlarýdýr. Bir sistem bütünüdür, parçalar tek 
baþlarýna anlamsýzdýr, hedef holistik ökoloji veya 
Ökoholizm olmalýdýr.

Türkiye'de en azýndan çeyrek yüzyýldýr, muhtemelen 
daha da öncelerden beri, güneþ enerjisi ile nasýl ýsýnýlýr, 
soðutulur, rüzgar ile nasýl un öðütülür, su pompalanýr, 
elektrik enerjisi üretiliri bilenler olduðu gibi, kalýn 
giyinmiþ insan ve evin daha az üþüdüðünü, asbestin 
kanser yaptýðýný, radyoaktif malzemenin öldürdüðünü, 
mikroplu içme suyunun zehirli içme suyundan daha az 
tehlikeli olduðu ve daha kolay temizlendiðini, diktiðin 
kadar aðaç keserek onu yapý malzemesi olarak 
kullanýrsan iyi bir þey yapmýþ olduðunu, kalýplanmýþ 
topraðý güneþte kurutarak elde edilenin, hiç fosil enerji 
tüketmemiþ iyi yapý fiziksel özellikleri olan göreceli 
saðlam ve pek saðlýklý bir yapý malzemesi olduðunu 
bilenler ve araþtýranlar var. Hatta kent bölgelerini  
iþlevlere göre ayýrmalý mý sorusuna veya ökosistemler 
hakkýnda kafa yoran parlak beyinler, ayrýca Çevre 
bakanlýðý, her yerde üniversiteler var. Ve dahasý, kimisi 
kabul görmüþ, kimisi Ýsa gibi, anlaþýlmayý sonraya terk 
etmiþ Ökolojikmimarlýk-"Peygamberler"imiz de var.

Dünya düzencisi HOLÝSTÝK-ÖKOLOJÝ istiyor mu, 
destekliyor mu, sistem buna uygun mu? Cevap çok 
kesin: Bugün hayýr, belki yarýn. Dünya düzencisi, veya 
düzenci sistemi oluþturanlar ne destekliyorlar, ne 

Starbucks-kahvesi, sol yanýnda tarihi Sacher kahve evi,
Kaerntner caddesi giriþi, Viyana-E.U.

suyu çok uluslu sermaye kuruluþlarý elinden. Ele 
geçirilen su kaynaklarýndan içilen suyun bedeli bizim 
için ne? Ýçtiðimiz suda autraktlýk, simbiyos dolayýsý ile 
sürdürülebilirlik var mý? Hijyenik olmasý, ökolojik 
olmasý anlamýna gelmiyor. 30 yýl önce mahalle 
arasýnda dolaþan yoðurtcuyu yok etmediler mi, 
yiyeceklerimizin en ulusalý olan yoðurdu bize Nestle 
ve Danone satmýyor mu? Bu ökolojik olmanýn temel 
ilkelerine aykýrý deðil mi?
Gelelim kendimize, bizler ökolojik yaþama, ökolojik 
mimarlýða ne kadar hazýrýz, yazýnýn baþýndaký sorularý 
nasýl cevapladýk, reklam spotu yaþantýmýzý 
deðiþtirebilecek miyiz?

Bakalým baþka ülkelere. Amerika Birleþik Devletleri. 
Karþý savda gösterilecek örneklerin büyük bölümünü 
tanýyoruz; kendine yeterli ilk konut orada yapýldý, 
alternatif enerji sistemleri geliþtirmede öncüler v.s., 
yine de A.B.D. sisteminin yer kürenin ökolojik 
mimarlýktan en uzak ülkesi olduðunu savunmada 
güçlük çekilmeyeceðini düþünebiliriz. Avrupa'da, 
özellikle Almanca konuþulan ülkelerde, bir gurup 
insanýn ökolojik mimarlýkta, Avusturya'da  özellikle 
altbaþlýk olan yapý biyolojisinde önemli uðraþlar 
verdiklerini biliyoruz. Ökolojikholizm savunduðumuza 
gore; Sacher pastahanesinin karþýsýna Starbucks-
kahve açýlan Viyana. Küçüklüðüne karþýn kýta 
Avrupasýnýn  bir zamanlar en büyük "Mall"una sahip 
Avusturya, "Öko-köy"leri ile kývanç duyduðu halde 
Avrupa'nýn tek gökdelen kentine sahip olan ve 
Postdamm meydanýnda Sony-merkezinin yapýlmasýna 
olanak veren Almanya nasýl örnek olabilir? Küresel 
Alessi -ve Ýkea- estetiði Ökoholizm ile baðdaþýr mý?

Yýllardýr bir avuç insan bu konu için savaþým vermekte 
Türkiye’de. Bu kadar çabaya karþýn kaç katýlýmcý 
sayabildik ODTÜ mimarlýk amfisindeki son 
toplantýda? Umutlarýmýz kýrýlmasýn, elbet bir gün 
ökolojik-mimarlýk slogan olmaktan çýkacak. “Yaþanýr 
çevre, çevreye uyumlu” kelimelerini kullananlar neyin 
sözkonusu olduðunu daha iyi bilecekler.

Kurallarý koyan ökolojiye izin veriyor mu? Broadway-New York (ABD)

Öko-look veya Öko-estetik mimarlýðý, Santa-Fe (ABD) Starbucks-kahvesi, De Vargas Center, Santa-Fe (ABD)

Ýhsan Duygulu,yazýsýnda, orijinalinden Türkçe’ye yanlýþ geçtiðine 
inandýðý “ekoloji” sözcüðünü, doðru yazýlýþý olduðunu düþündüðü 
þekliyle “ökoloji” olarak kullanmayý tercih etmiþtir.
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EKOLOJÝK MÝMARLIK ALANINDA, UYGULANABÝLÝR, ÖRNEK 
ALINABÝLECEK PROJELER VE YAPILAR ORTAYA KOYMAK 
GÜNÜMÜZDE TEMEL HEDEF OLMALIDIR 

BU DÜÞÜNCELERLE, BÝLGÝLERÝMÝZÝ AKTARMAK VEYA AYRINTILARI 
TARTIÞMAK YERÝNE, FIRSAT BULDUKÇA YAPABÝLECEKLERÝMÝZÝ 
PAYLAÞMAK DAHA YARARLIDIR DÝYE DÜÞÜNÜYORUM

BU DÜÞÜNCELERLE BUGÜNDEN BAKILDIÐINDA TAM BÝR “YOK ÝYÝ 
ÜLKE DÜÞÜ” GÝBÝ GÖRÜNEN VE BU NEDENLE “PROCE” ADINI 
TAKTIÐIMIZ BÝR ÇALIÞMAYI ÖZETLEMEYÝ YEÐLEDÝM.

OTUZ YIL ÖNCESÝNDEN BAKTIÐIMIZDA “BATIKENT”, “METRO”, 
“TAHSÝSLÝ YOL”. “YAYA BÖLGESÝ” “ANKARA'YA YEÞÝL KUÞAK” 
DÜÞTEN DE UZAK GÖRÜNÜYORDU.

BÝR OTUZ YIL DAHA ALACAK BU YENÝ YOLDA BU KEZ MUTLU SONA 
VARACAK KADAR ZAMANIMIZ KALMAMIÞ OLABÝLÝR. 

AMA YOLA ÇIKMAK YETER…
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AFETE DAYANIKLI

EKOLOJÝK YERLEÞÝM PROJESÝ

AMAÇ

Projenin amacý afete dayanýklý, uygulanabilir, 
ekolojik yeni yerleþim ve yapý türleri yaratacak 
tümleþik çalýþma ve araþtýrmalar yaparak, somut 
örgütlenme modelleri ve örneklerini belediyeler, özel 
kesim ve halka sunmaktýr. Nihai hedef halka somut 
örnek yaratacak bir örgütlenmedir. Uygulamalar 
aþaðýdaki temel bakýþ açýlarýyla ele alýnacaktýr. 

Ýstanbul çok aðýr bir depremin kaçýnýlmaz geliþini 
bekleyen dünyanýn en büyük kentidir. Geçmiþ ve 
gelecek yýkýmlarla ilgili birikmiþ yapý bilgisinin ilgili 
kýsýmlarý gelecekteki çalýþmalara ýþýk tutacak biçimde - 
toplanmalý ve tartýþýlmalýdýr.

Üstelik dünyadaki pek az kent Ýstanbul kadar zengin bir 
doðal ve tarihi mirasa sahiptir. Dünya mimarlýðýnýn 
laboratuarý Ýstanbul olabilir. Ýstanbul tarihi ve coðrafi 
olarak ekolojik planlama üzerinde çalýþma yapýlacak 
yerdir. Ýstanbul'da yapýlacak çalýþmalardan alýnacak 
dersler ülke için önemli derslerle yüklü olacaktýr.

Enerji, su ve yiyecek öz yeterli, saðlýklý yeniden 
kullanýlabilir malzemeli yapým örgütleyen ekolojik 
planlama  afete karþý önlemler içerdiði gibi afet sorun 
ve acýlarýný azaltýr. Bu nedenle yapý tasarýmý ve 
malzemeleri temeline dayalý ekolojik ilkeler açýsýndan 
teknikleri ayrýntýlý çözümlenmelidir.

Bu çözümlemeler yerel coðrafya ve toplumsal-
ekonomik koþullara, ulusal çerçevede uygulanmalýdýr. 
Ýstanbul'un en stratejik noktalarýndan birinde 
konumlanmýþ, çevre sorunlarýna boðulmuþ ve çevre 
sorunlarý ile depreme karþý çözümlemelere en fazla 
gereksinimi olan  bölgelerden  yola çýkarak bu bileþimin 
yerelde nasýl olacaðýnýn tartýþýlmasý önemlidir.

TANIMLAR

Bu çalýþmamýzda Ekolojik;
! “Sürdürülebilir, Doðal, Yaþamla Ýlgili, Saðlýklý, Ussal,
! Tasarýmda biçim, konum, yön ve yalýtýmý 

hesaplanmýþ, biliþim denetimli;
! Enerji etkin; kolektör, güneþ pili, ýsý pompasý, ýþýk 

tüpü kullanan, 
! Yaðmur, yer ve yapý sularýný kullanan,
! Yakýn çevresinde kullanýlabilir flora ve fauna 

gerçekleþtiren
! Doðal ve saðlýklý malzeme kullanan
! Bu nedenle afet öncesi ve sonrasý gereksinimleri en 

az olan olarak tanýmlanmýþtýr. Bunlarýn önemli bir 
bölümüne uymaya çalýþan yapý ve yerleþimler 
ekolojik olarak nitelenebilir.

! Afete dayanýklý; strüktürü, biçim, malzeme ve 
özellikleri yörenin potansiyel sorunlarý ve tehditleri 
dikkate alýnarak tasarlanmýþ,

! “Çevre dostu”, “Hafif”, “Sökülüp takýlabilir”,“Örnek 
ve model olabilecek”

! ”Deneme deðeri olan” yapýlar ile 
! Bunlardan oluþan ve benzer ilkelerle planlanmýþ 
! Yapý ve alanlardan oluþan yerleþim birimi afete 

dayanýklýdýr.

Uygulama ve bütünleþme sürecinde afete dayanýklý ve 
büyük kent ölçeðinde ekolojik bir kent oluþturabilecek 
eko kentler ve, veya eko yerleþim parçalarý Dünya ve 
Türkiye'de planlanmaktadýr. 
Sürdürülebilir, doðal, yaþamla ilgili, saðlýklý, ussal, 
tasarýmda biçim, konum, yön ve yalýtýmý hesaplanmýþ, 
biliþim denetimli; enerji etkin; kolektör, güneþ pili, ýsý 
pompasý, ýþýk tüpü kullanan, ussal cepheli.yaðmur, yer 
ve yapý sularýný kullanan, yakýn çevresinde kullanýlabilir 
flora ve fauna gerçekleþtiren, doðal ve saðlýklý 
malzeme kullanan, bu nedenlerle afet öncesi ve sonrasý 
gereksinimleri en az olan yapý ve yerleþimler ekolojik 
olarak tanýmlanmýþtýr. Bu ilkeleri önemli bir bölümüne 
uymaya çalýþan; sayýlan araçlarýnýn, yöresine göre 
kullanýlabilir olanlarýný kullanan, yapý ve yerleþimler 
ekolojik olarak nitelenebilir

Strüktürü, biçim, malzeme ve özellikleri yörenin  
potansiyel sorunlarý ve tehditleri dikkate alýnarak 
tasarlanmýþ, “çevre dostu”, “hafif”, “olanaklar 
çerçevesinde “sökülüp takýlabilir”, “örnek ve model 
olabilecek”, ”deneme deðeri olan” yapýlar ile 
bunlardan oluþan ve benzer ilkelerle planlanmýþ yapý ve 
alanlardan oluþan yerleþim birimi afete dayanýklýdýr.
Yukardaki sistemlerin üretimine yönelik olarak;

! Üniversitelerin araþtýrma geliþtirme olanaklarý, 
geliþtirme enstitü ve merkezleri ile Mezuniyet 
sonrasý eðitim programlarý kurulmasý yanýnda bu 
programlarýnýn yukarýdaki amaca yönelik araþtýrma 
uygulama ereklerine yönlendirilecek,
! Belediyelerin ilgili araþtýrma projeleri ve uygulama 

ihalelerine talip olunacak,
! Toplu Konut gibi kamu giriþimleri ve özel çevre 

geliþtirme ve konut firmalarý ile iþbirliði yapýlacak,
! AB fonlarý Dünya Bankasý gibi finansman ve kredi 

kuruluþlarý sürekli izlenerek katkýlarý saðlanacaktýr.

Deðiþik çalýþmalar amaç doðrultusunda 
eþgüdümlenerek geliþtirilecektir. 

Çalýþma veri ve ürünlerin, uygulama çalýþmalarýnýn 
Ýstanbul'un bir noktasýnda mekansal olarak toplanmasý 
yerine;
! Örneðin bir ilçenin gereksinim duyduðu geliþtirme 

alanýnda, 
! Özel kesimin bir geliþtirme projesinde veya 
! Bir toplu konut alanýnda yahut 
! Sorunlu bir alanda baþlayacak bir üniversite 

yerleþkesi proje ve uygulamalarýnda rehber olmasý 
proje bütünlüðü korunduðu sürece giriþimin 
zenginliðini oluþturacaktýr.

Uygulamalar aþaðýdaki temel bakýþ açýlarýyla ele 
alýnacaktýr; 

*Ýstanbul çok aðýr bir depremin kaçýnýlmaz geliþini 
bekleyen dünyanýn en büyük kentidir. Enerji, su ve  
yiyecek öz yeterli, saðlýklý yeniden kullanýlabilir 
malzemeli yapým örgütleyen ekolojik planlama  afete 
karþý önlemler içerdiði gibi afet sorun ve acýlarýný azaltýr. 

Prof. Dr. H. Semih Eryýldýz

Pnömatik Yapý



Bu nedenle yapý tasarýmý ve malzemeleri temeline 
dayalý ekolojik ilkeler açýsýndan teknikleri ayrýntýlý 
çözümlenmelidir.

*Bahçeþehir Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi 
elemanlarýndan bir takým bu  projenin hazýrlanmasý ve 
uygulanmasý için gerekli çalýþmalarý baþlatmýþtýr. 
Üniversite yönetimi Enstitü ve araþtýrma merkezleri 
birimi eliyle kendisine sunulan projeyi deðerlendirerek 
üniversite araþtýrma programý olarak onaylamýþtýr. 

*Bu çözümlemeler yerel coðrafya ve toplumsal-
ekonomik koþullara, ulusal çerçevede uygulanmalýdýr. 
Ýstanbul'un en stratejik noktalarýndan birinde 
konumlanmýþ, çevre sorunlarýna boðulmuþ ve çevre 
sorunlarý ile depreme karþý çözümlemelere en fazla 
gereksinimi olan bölgelerinden yola çýkarak bu 
bileþimin yerelde nasýl olacaðýnýn tartýþýlmasý önemlidir.

Projenin diðer akademik aþamalarýnýn tamamlanmasý 
için  gereken, merkez oluþturulmasý, yol haritasýnýn 
kesinleþmesi amacýna yönelik yuvarlak masa ve 
uluslararasý sempozyum hazýrlýklarý hýzla sürmektedir;
! Yurtdýþý ile akademik, araþtýrma ve finansmana 

yönelik iliþkiler geliþtirilerek, sorun olanak ve 
k a y n a k l a r ý n  2 0 0 3  y ý l  s o n u n a  k a d a r  
deðerlendirilecektir;  
! Birleþik projenin 2004'te baþlatýlmasý, 
! 2005'te sahada uygulama denemelerine baþlanmasý 

ve 
! 2008 yýlýna kadar ilk aþamalarýn tamamlanmasý 

öngörülmektedir.

Sayýsal olarak izlenecek bir CPM' ye baz olmak üzere 
zaman akýþ tablosu taslaðý aþaðýda sunulmuþtur;

2003 Ocak BÞU ENAR Projesi; Hazýrlýk, Uygulama, 
Onay, izleme 

Þubat Tas l ak  p rog ram ýn  haz ý r l anmas ý n ý n  
tamamlanmasý

29-30 Mart 3.Türk Eko buluþmasýnda projenin ilk tanýtýmý
Nisan Zeytinburnu için Kentsel Model araþtýrmasý 

önerisinin umulan onayý  
26-27 Mayýs Bahçeþehir Üniversitesinde projenin 

irdelenmesi, son halinin verilmesi ve yol 
haritasýnýn kesinleþtirilmesi 

Haziran “BÞÜ Ecomerkez” teklifinin onaylanarak 
çalýþmaya baþlamasý

Ekim “Ekoloji ve yerel yönetimler mezuniyet 
sonrasý programý” baþlamasý

11-13 Kasým “Uluslararasý Ýstanbul Sempozyumu” 
2004 AT/6, 9, 11 WB, UNDEP Ulusal ve 

uluslararasý kaynak yaratma çabalarýnýn 
örgütlenmesi,

Haziran Uygulama Mastýr planý uygulamalarýn 
b a þ l a m a s ý ,  S o n u ç l a r  ü z e r i n e  ö n  
araþtýrmalarýn baþlamasý

2004 UIA Ýstanbul Kongresinde tartýþma ve 
deðerlendirmelerin alýnmasý

2005 Projenin sonuçlanmasý
2008 Sonuçlarýn deðerlendirilmesi; 

Ýndeksli yayýnlar, 
Özel sayý ve kitaplara dönüþtürülmesi, 
Patentlenmesi 
Sonuçlarýn özel kesime ve diðer ilgililere 
devredilmesi.

U Y G U L A M A  A Þ A M A L A R I  v e  
HARCAMALAR

 Planlama aþamalarýnýn belirlenmesi

! Yerleþme ve yapý politikalarýnýn belirlenmesi
! Afete karþý politikalarýn geliþtirilmesi
! Ekolojik ve afete dayanýklý çevrelerin yaratýlmasýný 

saðlayacak                                         temel ilkelerin 
kesinleþtirilmesi 

! Ý lke lere dayal ý  a l tyapý ,  zemin mekanið i   
planlamalarýnýn geliþtirilmesi. 

Uygulama

! Afet sonuçlarýný önleyici yasa, kural ve emirlerin bir 
sistem halinde bütünleþtirilmesi 

! Kaynaklarýn uygun kullanýmý ilkelerinin belirlenmesi 
! Afet sonrasý özel haller çözümlemelerinin 

tamamlanmasý 

Tasarým

! Afet alanýnýn planlamasý
! Afet alanýnda kentsel tasarým
! Afet alanýnda yapý tasarýmý 

A- Araþtýrma
1. Veri toplama
2. Sýnýflama 
3. Eþgüdüm

B-  Planlama
4. Küçük Çekmece 
5. Seçenekler
6. Afet sonrasý Ýstanbul'u kurmak  

C- Tasarým
7. Tek örnek yapý
8. Çevre birimi
9. Mahalle
10. Semt
11. Ekolojik peyzaj, planlama ve uygulamalarý olarak 
düþünülmüþtür.

Harcamalar  

a- Gezi
Veri toplama
Görüþmeler
Öneriler üstüne panel ve sempozyumlar

b- Hizmet satýn almalarý 
Planlama
Uygulamalarýn izlenmesi
Yardýmcý sekreter ya kiralanmasý,

c- Madde alýmlarý
Çizim, basým malzemeleri
Ölçüm malzemeleri
Yapý ve çevre üretim araçlarý,

 d- Araç gereç alýmlarý,

e- Basým- yayýn için araþtýrma ve yayýn giderleri olarak 
görülmektedir.

Petrol þirketleri' de temiz enerjilere dönüryor. BP istasyonunda PV çatýlar

Çevre bakanlýðý için ekolojik gökdelen öneri

Commerzbank - Norman Foster- Frankfurt  Gök Bahçeler
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BOZKIRDAKÝ BAÞKENT ANKARA

Doc. Dr. A.Ergin Duygu

Ankara Üniv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü

Her ne kadar tarih kitaplarýnda Timur'un Ankara  Meydan Savaþýnda fillerini ormana gizlediðini 

okumuþ olsak da Orta Anadolu'nun ve doðal olarak baþkentimizin çevresinin bozkýr oluþunu 

kanýksamýþýzdýr. Kara veya demiryolu ile yaptýðýmýz yolculuklarda saatlerce güneþ altýndaki sarý 

otlar, kahverengi  toprak ve maalesef  topraðýný da kaybetmiþ gri kayalardan oluþan manzara 

içimizi sýksa da deðiþmez doða yasasý imiþ gibi benimser ve isyan etmeyiz. Arada bir akarsu, göl 

veya gölet, yeþillik görünce de küçük mutluluðumuzla avunur geçeriz.

Bu sorunu da ele alan genç Cumhuriyetin A.O.Ç., Çubuk Barajý gibi örneklerle temelini attýðý 

restorasyon projesi, ODTÜ plantasyonlarý gibi bazý geliþmelerle sýnýrlý kaldýðýndan, artýk yol 

kenarlarýndaki kayalýklardaki oyuntu erozyonlarýna, Konya tarafýndaki ana kaya tepelerine de 

alýþtýk. Popüler yerli televizyon dizilerindeki manzaralar bu manzaranýn tüm yurt düzeyinde 

giderek artan hýzla yayýldýðýný gösteriyorsa da algýlayamýyoruz maalesef.  ODTÜ ibreli 

plantasyonlarýnda olduðu gibi bir çok aðaçlandýrýlmýþ bölgelerde aðaçlarýn gölgesindeki topraðýn 

cansýz, bitki örtüsüz olmasýný da normal kabul ediyoruz. Örtücü bitki tabakasýndan mahrum kalan 

topraðýn erozyona açýk olmasý da bizi rahatsýz etmiyor. Babil asma bahçelerinin bulunduðu, 

Mezopotamya uygarlýklarýnýn  birbirini izlediði 

yörelerin kum çöllerine dönüþmüþ olmasý da  bizi 

þaþýrtmýyor. Eski Mýsýr uygarlýklarýnýn devasa 

piramitlerinin de kum çöllerinde yaþamayý çok seven, 

anlaþýlmasý güç insanlar tarafýndan yapýlmýþ olduðunu 

var sayýyoruz her halde.

Yoktan var edilmiþ baþkentimizde “bir karýþ vatan 

topraðý için, ...”, “þüheda kaný ile ýslanmýþ kutsal vatan 

topraðý...” sözleriyle süslenmiþ söylevleri huþu içinde, 

tüylerimiz diken, diken, gözlerimiz yaþlý dinler ve 

alkýþlarýz. Buna karþýlýk her yýl baraj göllerini 

doldurarak ömürlerini kýsaltan, Kýzý l ýrmaðý 

kýzýllaþtýran, tarým arazilerindeki verimli tabakalarý 

denizlere götüren, yýlda 500,000 ton veya 

1,500,000,000 ton düzeyinde olduðu söylenen “vatan 

topraðý” bizi pek duygulandýrmaz. 

Çocuklarýmýzýn, torunlarýmýzýn geleceði için özel 

okullara, hazýrlýk ve dil kurslarýna elimizden geldiðince 

para akýtýrýz ama büyüdüklerinde hangi çölde yaþamak 

zorunda kalacaklarý gibi bir soru aklýmýzýn ucundan bile 

geçmez. Türkiye'nin çok da uzun olmayan bir süre 

önce kendi nüfusunu besleyebilen ülkelerden biri 

olduðunu anýmsarýz ama günümüzde vitrinleri 

süsleyen ithal meyve, sebzenin temelde döviz sorunu 

olmayýp, çevre sorunu olduðunu düþünmeyiz.

En kötüsü de tüm bu sorunlarý Baþkentimiz Ankara 

düþünmez, biz Ankara'lýlar da diðer illerdeki 

vatandaþlarýmýz gibi doðal, kaçýnýlmaz bir  durum 

olarak kabul  eder,  geçeriz.  Gazetelerde, 

televizyonlarda bu geliþmelerle ilgili kýsa, kýyýda, 

köþede kalan haberler, projeksiyonlar da ilgimizi 

çekmez. Bu noktada yakýn zamanda medyaya 

yansýyan birkaç örneðe deðinmekte yarar olabilir: 

“Türkiye Cumhuriyeti orman katliamýnda dünya 

ikinciliðine yükseldi, 1980 yýlýnda orman alaný oraný 

açýsýndan 33. Sýrada olan ülkemiz 55.liðe düþtü (Anka, 

29 Nisan 2003)”, “Türkiye'nin son 70 yýllýk yaðýþ 

ortalamasý 500 kg/m2  idi, son 10 yýlda bazý 

bölgelerde 350 kg. düzeyine düþtü (2002 yýlý dünya 

meteoroloji günü nedeniyle Dev. Met. Gen. Müd. 

Adýna Ziya Çolak tarafýndan yapýlan açýklama)”, “Su 

krizi kapýmýzda: Türkiye'de kiþi baþýna düþen su miktarý 

olan 1,600 m3, su zengini olan ülkelerdeki 10,000 m3 

ile karþýlaþtýrýldýðýnda su krizi geliyor (2002 Haziran, 

DsÝ Gen. Müdürü Mümtaz Turfan)”, “Çölleþme 

kaybýmýz 42,000,000,000 $ (17 Haziran 2002 Dünya 

Çölleþme ile Savaþým günü nedeniyle Orman 

Bakanlýðý tarafýndan yapýlan yazýlý açýklama)”.

Sonuç, Nasreddin Hoca “bindiðin dalý kesiyorsun, 

düþeceksin” demekte, geriye kalýyor ölümün ne 

zaman geleceðini sormaya. Uluslararasý iklim 

deðiþikliði ve çölleþme konularý ile ilgili kuruluþlarýn 

projeksiyonlarýna göre Türkiye'nin büyük kýsmýndaki 

yýllýk yaðýþ ortalamalarý B. M. Gýda ve Tarým Örgütü 

(F.A.O.) tarafýndan belirlenen çöl sýnýrý olan 250 

mm'nin altýna düþecek. Ne yapalým, “elle gelen düðün, 

bayram”, “gün ola harman ola”, “Allah herkesin rýzkýný 

verir” demiþ atalarýmýz, Ata'mýz da “hayatta en hakiki 

mürþit ilimdir, fendir” gibi hala ne niyetle söylenmiþ 

olduðu pek anlaþýlamamýþ olan bir özdeyiþle 

Cumhuriyeti gençliðe emanet etmiþ. Ya Ankara'nýn 

taþýna, gelecek nesillerin gözyaþýna bakacaðýz, ya da 

bilimsel çözümler arayacaðýz. 

Ararsak bilimsel çözüm arayýþlarý, çabalarý, strateji, 

plan ve uygulamalarýn ne kadar yaygýn olduðunu 

görebiliriz. Birkaç örnekle kalkýnmakta olan ülkelerin 

de ulusal strateji, plan ve uygulamalara imza 

atabildiðini kanýtlamakta yarar olabilir: Mýsýr, Tunus, 

Namibya, Endonezya, Çin, Hindistan, Somali, 

Svaziland, Moðolistan, Brezilya,....

Bu noktada “aday ülke” olduðumuz Avrupa Birliði'nin 

Türkiye'ye henüz yansýmamýþ olan çölleþme, erozyon, 

kuraklaþma, toprak kirlenmesi, su kirlenmesi, 

yenilenebilir ve temiz enerji gibi tüm “sürdürülebilir 

kalkýnma” konularýnda kararlarý, beyaz belgeleri, alt 

örgütleri, uygulamalarý olduðunu da anýmsamakta 

yarar var. 

Çok da uzun olmayan bir süre öncesine kadar “deniz 

kir tutmaz” diye bilinirdi, bugün Akdeniz'in ölmekte 

olduðu biliniyor. Ankara'dan “Sürdürülebilir” 

sözcüðünü “sürdürülebilir borç çevirme” dýþýndaki 

konularda da duyabilme ve “su akar, Türk bakar” 

deyiþinin “su kurur, toprak akar, Türk bakar” 

güncellemesinden kurtarýlmasý ümidi ile... 
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PÝKNÝK -BULUÞMA

Yer: Doðukent Bulvarý, Vadi 2000 
Sitesi önü
Saat: 11:00

Vadi hakkýnda kýsa bir sunuþ ve 
baký noktalarýndan vadinin 
incelenmesi. *

-VADÝ ETRAFINDA GEZÝ

Saat: 11:30  12:00

Doðukent Bulvarý ve Çevreyolu 
boyunca vadi sýnýrlarý üzerinde 
araçlarla gezi ve vadiye iniþ **

-VADÝDE PÝKNÝK

Baþlangýç saati:12:00

Vadi tabanýnda piknik, konser ve 
uçurtma þenliði. Yiyeceklerinizi ve 
piknik malzemelerinizi yanýnýzda 
getirmenizi rica ediyoruz.

* Ýmrahor vadisi ile ilgili ayrýntýlý bilgi için, 

tanýtým broþürü Mimarlar Odasý Ankara 

Þubesi'nden temin edilebilir. Her türlü soru ve 

öneriniz için aþaðýdaki iletiþim bilgilerini 

kullanabilirsiniz.

* Vadiye ulaþým ve çevresinde gezi için, kendi 

araçlarý ile katýlmayacak olanlarýn, otobüs 

sayýsý belirlenebilmesi amacýyla kayýt 

yaptýrmalarý rica olunur.

Tel:     417 86 65

Faks:    417 18 04

e-posta:  imrahor@mimarlarodasiankara.org

ANKARA’NIN SON VADÝSÝ :  ÝMRAHORANKARA’NIN SON VADÝSÝ :  ÝMRAHOR

PÝKNÝK -BULUÞMA

Yer: Doðukent Bulvarý, Vadi 2000 
Sitesi önü
Saat: 11:00

Vadi hakkýnda kýsa bir sunuþ ve 
baký noktalarýndan vadinin 
incelenmesi. *

-VADÝ ETRAFINDA GEZÝ

Saat: 11:30  12:00

Doðukent Bulvarý ve Çevreyolu 
boyunca vadi sýnýrlarý üzerinde 
araçlarla gezi ve vadiye iniþ **

-VADÝDE PÝKNÝK

Baþlangýç saati:12:00

Vadi tabanýnda piknik, konser ve 
uçurtma þenliði. Yiyeceklerinizi ve 
piknik malzemelerinizi yanýnýzda 
getirmenizi rica ediyoruz.

* Ýmrahor vadisi ile ilgili ayrýntýlý bilgi için, 

tanýtým broþürü Mimarlar Odasý Ankara 

Þubesi'nden temin edilebilir. Her türlü soru ve 

öneriniz için aþaðýdaki iletiþim bilgilerini 

kullanabilirsiniz.

* Vadiye ulaþým ve çevresinde gezi için, kendi 

araçlarý ile katýlmayacak olanlarýn, otobüs 

sayýsý belirlenebilmesi amacýyla kayýt 

yaptýrmalarý rica olunur.

Tel:     417 86 65

Faks:    417 18 04

e-posta:  imrahor@mimarlarodasiankara.org

Kuralsýz, kontrolsüz ve 

plansýz büyüme, Ankara Yeþil 

Kuþaðý’nýn en önemli 

parçalarýndan birini daha yok 

etmek üzere. Büyükþehir 

Belediyesi’nce imara açýlma 

çalýþmalarý sürdürülmekte 

olan Ýmrahor vadisinde,

8 Haziran Pazar günü,

çevre haftasý kapsamýnda 

düzenleyeceðimiz pikniðe, 

(hemen yaný baþýmýzda 

olmasýna raðmen) vadiyi 

henüz görmemiþ olanlar 

baþta olmak üzere, herkesi 

davet ediyoruz.

8 HAZÝRAN 2003

PÝKNÝK



ÝÇÝNDE YAÞADIÐIMIZ MEVCUT VE 

KRONÝK “ENERJÝ VE EKOLOJÝ KRÝZÝNÝ” 

AÇIKLAMAYA ÇALIÞIRKEN ÖNCELÝKLE 

TARTIÞMAMIZ GEREKEN KAVRAMLAR; 

“ENTROPÝ” VE “KAOS”TUR. BÝLÝNDÝÐÝ 

ÜZERE, HER KRÝZ ÖNCESÝ VE SONRASI 

ÇOÐUNLUKLA “KAOTÝK” ANLARDIR. 

ENERJÝ TÜKETÝMÝMÝZ ARTTIKÇA, 

ENTROPÝ ARTMAKTA VE ENTROPÝ 

ARTTIKÇA DA; KAOS ARTMAKTADIR. 

A Y N I  Z A M A N DA  “ E KO LO J Ý K  

DENGE”NÝN BOZULMASI, “SERA 

ETKÝSÝ”, “GLOBAL ISINMA” VE “OZON 

T A B A K A S I ” N I N  D E L Ý N M E S Ý  

B Ü Y Ü M E K T E ,  Ü R E T T Ý Ð Ý M Ý Z  

“RADYASYON”, “ELEKTRO-MANYETÝK” 

DALGALAR EVRENE YAYILMAKTA, 

HAYAT KALÝTESÝ-DOÐA-BÝYOLOJÝK 

“DENGEMÝZ” GÝDEREK DAHA ÇOK 

BOZULMAKTA, “HUZURSUZLUÐUMUZ”, 

“SEVGÝSÝZLÝÐÝMÝZ” ÇOÐALMAKTA VE 

“KRÝZ” GERÝ DÖNDÜRÜLEMEZ BÝR 

HALDE DAHA DA DERÝNLEÞMEKTEDÝR.

AYRINTIYA VE TEORÝSÝNE FAZLA 

GÝRMEDEN, EN GENEL ÇERÇEVEDE; 

“ E N E R J Ý ,  E N T R O P Ý ,  KAO S ”  

K A V R A M L A R I N D A N  N E  

ANLADIÐIMIZDAN BAHSEDELÝM 

ÖNCELÝKLE..

ENERJÝ,  ENTROPÝ,  KAOS    VE    AYDINLANMA… 

Arif Künar

Enerji…

Enerji her yerdedir ve evren; enerjiden, onun 

birbirlerine dönüþümünden, birbirleriyle yaptýklarý 

danstan oluþmaktadýr. Evrende gördüðümüz, 

göremediðimiz, algýladýðýmýz, hissettiðimiz herþey 

enerjidir. Bizler de enerjiden oluþmaktayýz. Sevgili 

Çetin Göksu Hocamýz da bu felsefeyi, yazdýðý 

kitabýnda “Enerjetizm” olarak tanýmlamakta ve özetle; 

“evrenin bir enerji olgusu olduðu ve yaþamýn da bu 

olgu üzerine kurulduðu”, “Ýnsan baðýmsýz bir ve bütün 

olan, içinde enerji dönüþümleri yapabilen BÝR ENERJÝ 

VARLIK'týr” þeklinde ifade etmektedir.   

Entropi…

Bilindiði üzere termodinamiðin, iki temel yasasý vardýr. 

Termodinamiðin 1. ve 2. yasalarý sadece kapalý 

sistemlerde geçerlidir. 

1. yasa; evrendeki toplam enerjinin sabit olduðunu ve 

enerjinin yok edilemeyeceðini söyler. Enerjinin 

korunumu yasasý olarak da bilinir. Bu yasaya göre 

enerji deðiþik formlarda bulunabilir. Isý, ýþýk, 

radyasyon, kimyasal, mekanik, elektrik, güç, ses, 

renk, düþünce, sevgi, yaþam, hareket vb. enerji 

çeþitlerine örnek olarak sayýlabilir. Sayýlan enerji 

çeþitleri yine 1. yasaya göre birbirlerine dönüþebilir. 

2. yasaya göre tüm doðal ve teknik enerji dönüþüm 

süreçleri tersinmezdir ve bu süreçlerin yönü hep 

olasýlýðý yüksek olan duruma doðrudur. Isý enerjisi, 

sýcaklýðý yüksek olan cisimlerden düþük olanlara doðru 

akar. Bu süreç tersinmezdir. Yani dýþardan yardým 

olmadan ýsý, düþük sýcaklýktaki cisimden yüksek 

sýcaklýktaki cisme ýsý aktarmak mümkün olmaz. Isý 

enerjisi hiçbir zaman tümüyle bir diðer enerji formuna, 

örneðin mekanik enerjiye dönüþmez. Ancak bu 

saptamadan, dönüþüm süreci esnasýnda, enerjinin bir 

kýsmýnýn yok edildiði anlamý çýkarýlmamalýdýr. Çünkü 1. 

yasaya göre enerji yok edilemez. Bunun anlamý; ýsý 

enerjisinin bir kýsmýnýn iþ üretme yeteneðinden yoksun 

kalmasýdýr. Potansiyel enerji, kinetik enerji, elektrik 

enerjisi gibi "daha kaliteli" olan enerji formlarý 

dönüþüm esnasýnda; “düþük kaliteli” enerji formuna, 

örneðin ýsý enerjisine dönüþür. Ýþte, kalitesi düþen 

enerji için kullanýlan ölçüye "entropi" adý verilir. Entropi 

kavramý sezgisel bir büyüklüktür, kendine özgü bir 

birimi yoktur ve sýcaklýk, basýnç, aðýrlýk vb fiziksel 

büyüklükler gibi ölçülmesi mümkün deðildir. Entropi 

artýþý sonunda, sistemde ýsýl eþitliðe ulaþýlýr. Bardak 

içindeki suya konulan buz parçasý bir müddet sonra 

erir ve bardaktaki suyun sýcaklýðý (veya oda sýcaklýðý 

ile) bir dengeye kavuþur. 

Kaos…

Kaos teorisi, Newton'un belirlenmiþ, rastlantýya yer 

vermeyen mekanik evreninden, “fiziksel bir sistemin 

belli bir zamandaki buna baþlangýç zamaný diyoruz- 

durumunu yani konum ve hýzlarýný biliyorsak diðer 

herhangi bir zamandaki durumunu da kestirebiliriz” 

diye özetlenebilen klasik mekanik felsefesinden, düz 

çizgili geometrisinden çok farklý tanýmlamalar 

getirmektedir. Buna göre, doðal sistemler; ontolojik 

(duyular üstü, madde olmayan yapý-enerji hali, 

duyularla kavranamayan) olarak kýrýnýmlý (fractal), 

dinamikleri açýsýndan ise düz çizgisel olmayan (non-

lineer) özelliklere sahip görünmektedir. Hangi 

deðiþkenin neyle etkileþime girdiði belli olmamakta ve 

eski fizik, newtoncu mekanik paradigmalara göre; bir 

deðiþkene müdahalenin ne tür sonuçlara (neden-

sonuç iliþkisi) yol açacaðýnýn önceden bilinebilirliðine 

iliþkin öngörüþünü geçersiz kýlmaktadýr.

Kaos teorisi; sistemlerin düz çizgisel ilerleyen denge 

durumunda olmadýðýný, buna karþýlýk denge durumu, 

dengeye yakýn durum, kaos durumu olmak üzere farklý 

durumlardan geçtiklerini belirtmektedir. Bu durumlara 

geçmeden önce çatallanmalar oluþmakta ve 

çatallanmalarýn çoðalmasýyla kaos durumuna 

geçilmektedir. Kaos, hangi durumlarda ya da hangi 

sistem ve yapýlarda ortaya çýkar, bir yapý ya da sistem 

Elektrik ,Mühendisi
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hangi durumda kaotiktir sorularýna yanýt vermek 

güçtür. Kaosun varlýðýný saptamak oldukça belirsiz bir 

durumdur. Diyelim ki seçtiðiniz herhangi bir sistem için 

bir zaman içinde deðiþim kurguladýnýz. Bu deðiþimin 

“baþlangýç durumuna hassas baðlýlýða” sahip 

olduðunu nasýl anlayacaksýnýz? Kaotik olabilme 

olasýlýðý taþýyan bir yapýnýn, yani potansiyel kaotik bir 

sistemin, gerçekte ne zaman kaos durumuna 

geçeceðinin önceden bilinemezliði zaten sistemin 

esas özelliðidir. 

                                 

Kaos ve Entropi…

Dýþ dünya, ya da çevresi ile madde ve enerji alýþ 

veriþinde bulunan açýk sistemler, örneðin canlý 

organizmalar ve makinalar doðadaki entropinin genel 

artýþ eðilimine karþýt davranýþ içindeki adacýklardýr. Bu 

özellikleri sayesinde bu varlýklar organizasyonlarýný 

(düzenliliklerini) sürdürebilirler. Yani yaþarlar.

Banyo küvetinin zýt taraflarýndan doldurulan sýcak ve 

soðuk su bir müddet sonra birbirine karýþýr ve ýsýl 

dengeye ulaþýr. Bu örnekten, kendisi de kapalý bir 

sistem olan evrenin düzensizliði ve karmaþayý tercih 

ettiðini söyleyebilir miyiz? Ýþte “istatistiksel fizik” bu 

sorunun yanýtýný araþtýrýr ve istatistiksel fiziðe göre; 

doða geliþi güzelliði, ýsýl eþitliði ve organizasyonun 

olmadýðý, bileþenlerin birbirine karýþtýðý bir tekdüzeliði 

tercih eder. Yani sosyal boyutu dahil evrende herþey 

"yokuþ aþaðý" gider. Sistem içindeki düzensizliðin (ve 

kaosun) artýþý entropi artýþýyla orantýlýdýr. 

Tüm evrenin entropi yasalarýna tabi olduðu 

varsayýlýrsa, bu çok iyi örgütlenmiþ, birbiriyle sýký 

sýkýya elektronik, elektrik, mekanik modüller halinde 

eþleþtirilmiþ teknolojiler-sistemler, piyasa kurallarýyla 

oluþan þirketler hatta ülkeler; zamanla yavaþlamak, 

parçalanmak, daðýlmak hatta yok olmak zorundadýrlar 

(örneðin; buharlý makinalar, beta video sistemi, 

nükleer enerji, Enron Þirketi, Osmanlý Ýmparatorluðu, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliði ve 

muhtemelen ileride “Süper Güç” ABD gibi…).

Huzur(Sevgi) = Enerji - (Kaos*Entropi) 

Yukarýda saydýðýmýz “insan eliyle” oluþturulan bütün 

bu sebebler ve sonuçlarýnýn dünyamýza etkisi; aslýnda 

evrenin kaotik sistem yapýsýnýn “doðal” bir sonucudur. 

Ancak bu tür olaylarýn önceden belirlenemezliði, 

özellikle þiddetinin, boyutunun ve yaratacaðý 

tahribatýn önceden bilenemezliði, entropinin artmasý 

sonunda oluþacak kaotik yapýnýn da boyutlarýnýn tam 

olarak kestirilememesine neden olmaktadýr. Nitekim 

sera etkisi, global ýsýnma ve ozon tabakasýnýn 

delinmesi, türlerin azalmasý, radyasyon konularýnda, 

uzmanlarýn olaylarýn boyutlarýna iliþkin yaptýklarý 

açýklamalarýn, tespitlerin yetersizliði ve hatta ciddi 

fikir ayrýlýklarý bu durumu açýkça göstermektedir.

Günümüzde yoðun-yüksek enerji kullanýmýnýn yani 

entropinin giderek artmasý, içinde bulunduðumuz 

hayatýn-doðanýn giderek düzensizliðe, yok olmaya 

doðru yol almasý; fiziksel-dýþsal olduðu kadar 

“metafiziksel-içsel” yapýmýzý da doðrudan etkilemekte 

ve kronik bir “huzursuzluk” halini yaþamamýza neden 

olmaktadýr. 

Aslýna bakýlýrsa; kozmik evren ve biz insanlar; 

“kaos”un ta kendisiyiz. Sevgili Tolga Yarman Hocamýn 

ifadesi ile “bizler, kaosun torunlarýyýz”. Çünkü “evren” 

ve “kaos” bizim dýþýmýzda deðil, tam da içimizde. Yani, 

evren bizim “makromuz”, bizler evrenin “mikrosuyuz”. 

Ýnsanlýk tarihinin binlerce yýllýk kadim birikimiyle 

oluþan bu felsefe (Aborijinlerden, Kýzýlderililere, Uzak 

Doðu Felsefelerinden, Ýslam-Tasavvuf Felsefelerine, 

Derin Ekoloji Düþüncelerine kadar); “tekliðin birliði, 

birliðin tekliði” ve/veya “vahdet-i vücud; varlýðýn 

birliði” diye de ifade edilebilir. Bu felsefe Tao, Buda, 

“Ene-l Hak” diyen Hallac-ý Mansur, Muhyittin Ýbnü'l 

Arabi, Niyaz-i Mýsri, Hacý Bektaþi Veli, Yunus Emre, 

Mevlana gibi bilgeler tarafýndan binlerce, yüzlerce yýl 

önce ortaya konmuþtur. Eðer, insanlar ya da en 

azýndan tek tek bireyler, bu durumu idrak ederek 

(farkýndalýk ya da aydýnlanma hali), kozmik bilince, 

yani bir üst bilinç seviyesine kavuþabilirsek, “kainatýn” 

bütün seslerini, enerji dönüþümlerini-titreþimlerini 

hissedebilirsek ve kendimizi enerjinin kozmik dansýnýn 

“frekansýna” ayarlabilirsek, özetle “tekliðin birliðine” 

varabilirsek ancak; gerçek ve nihai bir “huzura”, 

“aþka”, “sevgiye” eriþebiliriz. 

Oysa insanlar; yaþadýklarý hýzlý-yüksek-yoðun enerji 

kullanýmlý hayat tarzlarýyla, egolarýyla, hýrslarýyla, 

akýllarýyla kendilerini kainatýn “tek” efendisi 

vazederek, kozmik evrenin sadece mikro bir parçasý 

olduðunu unutup, kendi iç aydýnlanmalarýný ve 

farkýndalýklarýný oluþturamadýklarý için; binlerce yýldan 

beri hep mutlak “huzur” aradýðýný sanmýþ, ancak 

giderek daha da “huzursuz”, ”sevgisiz” olmuþtur. 

Ancak tam da bu noktada, önce kozmik bilince 

eriþebilirsek ve buna baðlý olarak yüksek enerjili 

hayatýmýzý-halimizi (sürekli daha çok üretmek-

tüketmek

-hýzlanmak-büyümek-yoketmek-elde etmek-almak 

üzerine kurulu hayat sistemlerini) tedrici olarak terk 

edip, daha düþük seviyeli bir enerji kullanýmlý ve 

doðrudan doða ile uyumlu “sade hayat” tarzýna 

geçebilirsek, hem entropi yavaþlayacak hem de 

Lorenz'in bahsettiði; kaosun “kelebek etkisinin” gücü,  

Schelling'e göre de; “kaos= potansiyel güçlerin 

metafiziksel birliði” muhtemel trajedilere, felaketlere 

belki de daha az yol açabilecektir. Çünkü ekolojik ve 

kaotik sistemlerde küçük deðiþiklikler öngörülemeyen 

büyük deðiþikliklere yol açarken, kimi zaman da büyük 

deðiþiklikler küçük ya da etkisiz deðiþmeye yol 

açabilmektedir. 

Bunu en güzel eski bir þiir anlatmaktadýr; 

“Bir çivi kaybolduðu için bir nal kayboldu,

Bir nal kaybolduðu için bir at kayboldu,

Bir at kaybolduðu için bir atlý kayboldu,

Bir atlý kaybolduðu için bir haber kayboldu,

Bir haber kaybolduðu için bir savaþ kaybedildi,

Ve bir savaþ kaybedildiði için bir krallýk yok oldu.”

Sonuç olarak zihnimizin bir “gerçeklik” olarak 

varsayarak kabul ettiði bütün bu baþlangýcý/sonu-

sonucu belirsiz teorilerden ve bu çok karmaþýk 

durumlardan, en azýndan benim anlayabildiðim ve 

nacizane vardýðým nokta þu ki, bireyler olarak bu 

dünyada yapmaya çalýþacaðýmýz en önemli þey; her ne 

þekilde olursa olsun önce kendi aydýnlanmamýzý 

gerçekleþtirebilmek, farkýndalýklarýmýzýn farkýna 

varabilmek, en azýndan ortaya çýkarmak, kendimizi 

tanýmak, bu vesile ile kainatý algýlayabilmek ve 

nihayetinde kainattaki herþeyi “kayýtsýz-koþulsuz” 

sevebilmek. Bunun için kuþkusuz birçok “yol” vardýr, 

ancak her insan yolunu kendi arar ve bulmaya çalýþýr. 

Her yýl “Ütopyalar Toplantýsý”na katýlan insanlarýn 

tümü de, zaten kendi “yollarýnda” bu “içsel” 

arayýþlarýný sürdürmektedirler. Belki de zaten bu 

“yolun” bir sonu yoktur ve “yolculuk” dediðimiz þey; 

aslýnda “yolun” bizatihi kendisidir. Önemli olan “yola 

çýkmak” ve sadece “yolda” olmaktýr.
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- Prof. Dr. Güngör Gündüz; Kargaþa Kaos ve Þekil Oluþumlarý, 

ODTÜ Yay., 2002

- Prof. Dr. Çetin Göksu; Güneþ Bilinci, Ýmaj Yay., 1996

- Chislaine D. Martel; Ben Enerjiyim, Arion Yay., 1998  

- Prof. Dr. Necmi Gürsakal; Yeni Bilim, Bilgi Toplum Dergisi 2. Sayý 9. 

- Ütopyalar Toplantýsý sunuþlarý ve dostlarla Karaburun'un coþkulu 

dalgalarýnýn þarkýlarý eþliðinde kumsalda yapýlan muhabbetler.

Bu yazý, 1 Haziran 2002 tarihinde, Ýzmir-Karaburun'da düzenlenen “9.  
Kaos ve Ütopyalar” toplantýsýnda yapmýþ olduðum konuþmanýn metin 
olarak sonradan düzenlenmiþ halidir.
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TASARIM VEYA YAPIM AÞAMASINDA 

HÝÇ BÝR MÝMAR, YAPILACAK BÝNANIN 

ÖMRÜNÜ TAHMÝN ETMEZ VEYA 

EDEMEZ. BÝLAKÝS, KENDÝNCE GÜZEL 

TASARLADIÐI BÝNANIN TAC MAHAL GÝBÝ 

DAÝMÝ VE KALICI OLACAÐINI DÜÞÜNÜR. 

HALBUKÝ ÇOÐU BÝNANIN ÖMRÜ PEK 

UZUN SAYILAMAZ, VE BU BÝNALAR 

ENÝNDE SONUNDA Y IK ILMAYA 

MAHKUMDURLAR. 

BÝNALARIN SÖKÜMÜ VE YIKIMI
Soofia Tahira Elias-Özkan

Y. Doç: ODTÜ Mimarlýk Fakültesi

Bütün dünyada her gün binlerce bina ömrü veya iþlevi 

tüketildiði için yýktýrýlýyor. Bu binalarýn yýkýmýndan 

binlerce ton yapým malzemesi ve moloz çýkýyor ve 

onlarýn uygun bir þekilde bertaraf  edilmesi gerekiyor. 

Dünya ülkelerinde katý atýklarýn bertaraf edilmesi 

yasalara ve yönetmeliklere tabidir, ve aykýrý 

davrananlara maddi ve manevi cezalar uygulanýr. 

Türkiye'de de Çevre Bakanlýðýnca hazýrlanýp 

14.3.1991 tarih ve 20814 sayýlý Resmi Gazete'de 

yayýmlanmýþ olan Katý  Atýklar ýn Kontrolü 

Yönetmeliði'nin 1. maddesine göre bu yönetmeliðin 

amacý “her türlü atýk ve artýðýn çevreye zarar verecek 

þekilde, doðrudan veya dolaylý bir biçimde alýcý 

ortama verilmesi, depolanmasý, taþýnmasý, 

uzaklaþtýrýlmasý ve benzeri faaliyetlerin yasaklanmasý, 

çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim 

maddelerinin idaresini belli bir disiplin altýna alarak, 

havada, suda ve toprakta kalýcý etki gösteren 

kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doðal 

zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasýnýn 

önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve 

programlarýn belirlenmesi, uygulanmasý ve 

geliþtirilmesidir.”

Katý atýklar, evsel ve sanayi atýklarý olarak iki guruba 

ayrýlýr, ayrýca bunlar çevreye zararlý veya zarasýz 

vasýflarýndan dolayý deðiþik muamelelere tabi 

tutulurlar. Binalarýn yapýmý veya yýkýmýndan çýkan 

malzemelerin çoðu zararsýz sayýlýrken unutmamak 

gerekir ki asbest kadar bir çok boya ve yapýþtýrýcý da 

zararlý atýklar sýnýfýna girer ve bu malzemelerin diðer 

katý atýklardan ayrýþtýrýlmasý gerekir. 

Devlet Ýstatistik Enstitüsü’nce periyodik olarak 

yayýnlanan Çevre istatistikleri, “Su Havzalarý ve Hava 

Kirliliðý” ile ilgiliyken, katý atýklarla ilgili veriler ancak 

1993 senesinde ve sadece bir kere yayýnlandý. Ama ne 

yazýk ki, bunda da bina inþaat veya yýkýmýndan çýkan 

atýklar hakkýnda hiç bir bilgi verilmediðinden, bu tip 

atýklarýn ülkeye verebileceði ekolojik zararlarý tahmin 

etmek çok güçtür.

Bina yapýmýndan önce nasýl ki inþaat ruhsatý alýnmasý 

þart ise, yýkýmýndan önce de belediyelerce onaylanan 

yýkým izni alýnmasý gerekir. Yasalar bunu gerektirdiði 

halde,  genellikle mal sahiplerinin veya müteahhitlerin 

izin almadan binalarýn yýkmýna gittiði bir araþtýrma 

sonucu anlaþ ý lmýþt ý r.  Ankara 'da Çankaya 

Belediyesi’nce verilen yapý inþaat ruhsatlarýndan 

toplanan bilgilere göre, teftiþ sýrasýnda arsalarýn %50 

'sinde moloz tesbit edilmiþtir ve bu durum, arsanýn 

üstünde bulunan binanýn izin alýnmadan yýktýrýldýðýna 

iþaret eder. Yine bu ruhsatlardan toplanan verilere 

göre atýlmasý gereken molozun miktarý senede 40 ila 

Ankara Kavaklýdere semtinde yýktýrýlmýþ bir binadan geri kalanlar

Ahlatlýbel’deki döküm yerinden çok önce yol kenarý ve ormanlýk içinde kaçak olarak dökülen moloz yýðýntýlarý.
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155 bin metre küp arasý deðiþir . Bu azýmsanacak bir 

miktar deðildir çünkü bunun içine, ne Ankara’daki 

diðer belediye sýnýrlarýndan çýkan molozun miktarlarý 

dahil edilmiþtir, ne de þehirde devam eden bina 

yapýmýndan çýkan inþaat artýklarý tesbit edilebilmiþtir. 

Katý atýklarýn kontrolü yönetmeliðinin 2. maddesine 

göre bu yönetmelik, “meskun bölgelerde evlerden 

atýlan evsel katý atýklarýn, park, bahçe ve yeþil 

alanlardan atýlan bitki atýklarýnýn, iri katý atýklarýn, 

zararlý atýk olmamakla birlikte evsel katý atýk 

özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atýklarýnýn, 

evsel atýk su arýtma tesislerinden elde edilen (atýlan) 

arýtma çamurlarýnýn, zararlý atýk sýnýfýna girmeyen 

sanayi arýtma tesisi çamurlarýnýn, hafriyat topraðý ve 

inþaat molozunun toplanmasý, taþýnmasý, geri 

kazanýlmasý, deðerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve 

zararsýz hale getirilmesine iliþkin esaslarý kapsar.”

Bu esaslara göre belediyeler katý atýklarýn bertaraf 

edilmesi için döküm yerleri belirlerler ve genelde 

hafriyat topraðý ve molozlarýn döküm yerleri evsel 

atýklardan ayrý tutulur. Ankara’da Çankaya 

Belediyesi’nce gösterilen döküm yerleri Atatürk 

Orman çiftliði, Mühye ve Ahlatlýbel köylerindedir ve bu 

döküm yerlerinde toprak veya molozun atýlabilmesi 

için metre küp baþýna para ödenir. Çevre 

mevzuatlarýna raðmen bir çok kere yol kenarlarýnda, 

ormanlýk arazide veya sahipsiz arsalarda moloz 

yýðýnlarý görmek mümkündür. Her ne kadar 2872 sayýlý 

Çevre Kanununa baðlý yönetmeliklerde katý atýk 

üretim ve bertaraf etme aþamasýnda uyulacak esaslar 

belli edilmiþ ve tüketicinin bilgilendirilmesi 

öngörülyorsa da, kaynak ve kontrol kýtlýðýndan dolayý 
2durum henüz tatmin edici seviyeye ulaþamadý  .

Ekolojik dengelerin bozulmamasý gerektiði, aksi 

takdirde bütün canlýlarýn büyük ve dönüþümü olmayan 

zararlara maruz kalacaðý dünyaca kabul edilmiþ bir 

gerçektir. Katý atýklarýn miktarýný azaltmayý, hatta 

mümkünse sýfýra indirmeyi hedefleyen dünyanýn 

sloganý artýk “return, reduce, reuse and recycle” yani 

“iade et, azalt, tekrar kullan ve geri kazan” 

olmuþtur. Binalarýn yýkýmýndan dolayý ortaya çýkan atýk 

miktarlarýnýn azaltýlmasý için bu slogana artýk bir de 

“recover” yani “kurtar” sözcüðü eklenmiþtir. Geliþmiþ 

veya geliþmekte olan ülkeler bu konuda hassas 

davranýyorlar ve binalarýn yýkýmýndan daha çok 

sökümünü tercih ediyorlar. 

Bilindiði gibi bina yýkýmýndan katý atýk olarak sadece 

moloz çýkmaz, binanýn yapýmýnda kullanýlan tüm 

malzemeler de bertaraf edilmesi gereken katý atýk 

olarak ekolojik tehlikeler arz ederler. Yýkým atýðý hem 

hacim olarak çok yer tutar, hem de kompost olmasý 

neredeyse imkansýz bir baþbelasýdýr. Ondandýr ki bu 

atýðýn tehlikelerden haberdar kiþiler ve kurumlar 

binalarý yýkmak yerine sökme yoluna gidilmesi için 
3büyük çaba gösteriyorlar. CIB   Task Group 39 (TG39) 

olarak kurulan “Deconstruction” yani “Bina Sökümü” 

ile ilgli 39 numaralý “iþ gurubu” bu alanda öncülük 

ediyor. Bu guruba dahil ülkelerin bilim adamlarý 

binalarý yýkmadan mümkün olduðu kadar fazla 

malzemeyi en az zarar vererek kurtarmaya 

çabalýyorlar ve  bu malzemelerin yeniden kullanýmýný 

hedefliyorlar. Öte yandan tekrar kullanýlamýyacak 

malzemelerin geri kazanýmýný mümkün kýlmasý için de 

yoðun araþtýrmalara yönelmiþ bulunuyorlar.

CIB TG39 'un üyeleri binalarýn yýkýmýný gerektirmeyen 

ve kolay sökülebilecek þekilde tasarlamayý teþvik 

ediyorlar. Bu baðlamda muhtelif ülkelerde düzenlenen 

uluslararasý konferanslarda çeþitli bildiriler 

sunulmuþtur. Bütün bu çaba ve özenin arkasýnda 

yatan hedef, binalarýn yapýmý ve yýkýmýndan dolayý 

üretilen katý atýklarýn miktarlarýný azaltmak, veya geri 

kazandýrmak, ve dünyamýzýn bozulmaya yüz tutan  

ekolojik dengesini daha fazla bozulmaktan korumak, 

hatta iyileþtirmektir.

Türkiye dahil, çoðu ülkelerin yasalarý geri kazanýmý 

destek l i yor la r.  T.C.  Çevre  Bakan l ýð ý ’n ýn  

yönetmeliklerinde “katý atýklardan geri kazanýlmýþ 

malzeme üretenlerin özendirilmesi” tavsiye edilir ama 

bunlar arasýna yapým malzemeleri dahil edilemiyor, 

çünkü TSE henüz geri kazanýlmýþ inþaat malzemelerini 

onaylamamýþ veya Bayýndýrlýk Bakanlýðýnca hazýrlanan 

pozlar ve inþaat mevzuatlarý buna müsait deðiller. Bu 

alanda Türkiye’nin alacaðý daha çok yol var.

Yasal durum böyle iken gerçek durum çok daha umut 

vericidir. Yýllardýr Türkiye'deki bütün büyük þehirlerde 

bina yapýmý ve yýkýmýndan çýkan atýk malzemeler 

yýkýmcýlar tarafýndan satýlmaktadýr. Dolayýsýyla inþaat 

artýklarýnýn ve ikinci el yapým malzemelerinin yeniden 

kullanýmý alýþýlagelmiþ bir durumdur. Ancak bu 

malzemelerin müþterilerinin çoðu gecekonduculardýr. 

Arada bir ikinci el malzemeyi satýn alanlar arasýnda 

evinde onarým yapan düþük gelirli vatandaþlar da 

bulunur. Bir de antika meraklýlar var ki onlar daha çok 

süs olarak kullanýlabilen aksamlara raðbet ediyorlar. 

Bazý yýkýmcýlara göre, antikaya meraklý daimi 

müþteriler arasýnda yabancýlar da var.

Ankara'daki yýkýmcýlarýn adresi Bentderesi’dir. Cadde 

boyunca  ikinci el malzemelerin depolandýðý satýþ  
4yerleri vardýr . Ýzmir ve Ýstanbul'da yýkýmcýlarýn yerleri 

birbirinden uzak ve daðýnýktýr, hatta ÝIstanbullu 

yýkýmcýlar gecekonduculara daha iyi hizmet 

verebilmek için gerektiði zaman yeni gecekondu 

bölgelerine taþýnmaktan kaçýnmazlar. Ýzmirli yýkýmcýlar 

daha itinalýdýr ve mallarýn teþhirine daha çok özen 

gösteriyorlar. Kýsaca söylemek gerekirse, ikinci el 

inþaat malzemelerinin yeniden kul lanýmýný 

özendirmeye çalýþan ülkelerin aksine Türkiye’de zaten 

böyle bir gelenek var. Bu demek ki yýkým artýðý olan 

kapý, pencere, lavabo, hela taþý, boru, ahþap malzeme, 

kiremit, demir aksamlarý ve sayamadýðýmýz ancak 

binalardan söküp çýkarýlabilen malzemelerin tümünün 

piyasasý var. 

Yýkýlan binalardan kurtarýlamayan malzemenin 

baþýnda beton, tuðla ve fayanslar gelir  ve bunlar 

moloz olarak ya döküm yerlerine atýlýr veya arsada 

býrakýlýr. Geliþmiþ ülkeler tarafýndan çevreyi korumak 

için yapýlan mücadelede molozun bile daha verimli bir 

þekilde geri kazanýmý için araþtýrmalar devam 

etmektedir. Ancak bu ülkeler þu ana kadar molozu 

yeniden ezip agrega haline getirdikten sonra sadece 

yol yapýmýnda kullanýyorlar.

Ne yazýk ki son senelerde gelen depremlerde 

Türkiye'de binlerce bina ya yýkýldý ve yahut yýktýrýlmak 

zorunda kaldý. Bu binalardan çýkan ve tekrar 

kullanýlabilecek durumda olan yapým malzemesi 

Ýstanbul ve Ýzmir’deki yýkýmcýlar tarafýndan satýldýðý 

müþahede edilmiþtir. Öte yandan yýkýmdan çýkan 

moloz, yer yer dolgu malzeme olarak kullanýldýysa da, 

daha çok katý atýk olarak ziyan oldu. Adana 

depreminden sonra molozun bir kýsmý Seyhan 

ýrmaðýna atý lmýþtý ,  ancak ýrmak yataðýnýn 

daralmasýndan dolayý atýlan moloz tekrar çýkarýldý ve 

bir kýsmý yol yapýmýnda kullanýldý. Ayný problem 

Marmara depreminden sonra da yaþandý ve yýkýlan 

binalarýn molozu önce Kum Ocaklarý gölüne döküldü 
5ama sonra yeniden çýkarýlýp yol yapýmýnda kullanýldý .

Bina yýkýmýnýn çevreye verdiði zararý en aza 

indirgemenin tek yolu gerçekten “kurtar, iade et, azalt, 

tekrar kullan ve geri kazan” öðretisinden geçiyor. 

Bunu gerçekleçtirmek için ivedikle yapýlmasý gereken 

adýmlar þöyle sýralanabilir:

- Molozun geliþigüzel dökülmesi kontrol altýna 

alýnmalý

- Yýkýlan binalardan çýkan malzemenin 

kullanýlabilirliði mümkün olduðu kadar  artýrýlmalý.

- Ýnþaat atýklarýn geri kazanýmý için uygun yollar 

aranmalý.

- Geri kazanýlmýþ malzemenin belgelenmesi 

için yollar aranmalý.

- Yýkým ekiplerine, çevreye en az zarar verip en 

fazla malzeme kurtarmaya yönelik gerekli teknik 

eðitim verilmeli.

- Yýkým esnasýnda çevreyi ve insanlarý korumak 

için gerekli tedbirler alýnmalý

- Binalarý tasarlarken onlarýn bir gün katý atýk 

olarak çevreye verebilecek zararlarý göz önünde 

bulundurmalý

- Yýkým yerine söküme izin veren detaylar 

tasarlanmalý

Yukarýda belirtilen önlemlerden en son ikisi ülkenin 

geleceði açýsýnda alýnmasý gereken önemli adýmlardýr. 

Bunlarý ancak mesleki eðitim aþamasýnda aþýlamak 

mümkün olabilir. Tasarýmcýlar eðer bu gerçeklere 

uyanýrlarsa, binalarýn yeniden kullaným ve geri 

kazaným oraný artýrýlabilir, ve bu da çevreye verilen 

zararýn en aza indirilmesi ve malzemenin üretiminden 

doðan enerji israfýnýn önlenmesine doðru önemli adým 

olacaktýr. Binalarýn ömrü kýsýtlýdýr; Avrupa'da 60 ila 70 

senelik ömür biçilirken, Amerika'da ancak 30 ila 40 yýl  

tanýnýr. Geliþmekte olan ülkelerde, binalarýn ömrünün 

uzatýlmasýna çalýþýlýr çünkü kýsýtlý kaynaklar tüm 

varlýklarý korumayý iter. Yine de þu veya bu sebepten 

dolayý hemen hemen her yapý bir gün yok olmaya 

mahkumdur. Ve mimarlarýn artýk bu gerçeðe 

uyanmalarý gerekmektedir. Bina tasarýmýnda 

kullanýlan malzemelerin yeniden kullanýmýný 

kolaylaþtýrýlan çözümlere gidilmeli ve geri kazanýmý 

kolay olan veya çevreye atýk olarak zarar vermeyen 

malzemeler seçilmelidir.
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EKOLOJÝK OLMAK
YA DA OLAMAMAK!
“Dünya insanlara ait deðildir, insanlar dünyaya 
aittir!.” “Ýnsanoðlu, varlýklarýn Tanrýsý deðil 
koruyucusu olmayý öðrenmelidir!.” diyorlar...

Ne kadar büyük laflar deðil mi?.. Ekolojik takýlan çoðu kiþinin 

bayýldýðý özdeyiþler nedense hep bu anlayýþta oluyor.. Daima bir 

“patron kim ?” tartýþmasý ve “suçlu insan !” arayýþý var. “Ey 

insanoðlu titre ve kendine dön !. Sen bir iþçisin ya da aciz bir 

kulsun !. Çizmeyi aþma !. Senin efendin ve iþverenin doðadýr.. 

Ona kazýk atmaya kalkma !.. Yoksa, acýsýný fena halde çýkarýr..” 

Ya da “Tanrý dediðin ceza verendir. Yok edicidir. Sen öyle olma, 

koruyucu ol e mi?..” 

Bu anlayýþa göre; bulutlarýn üstündeki tanýmlanamayan yargýç baba 

mademki vardýr, öyleyse suç da vardýr. Suç varsa ceza haydi haydi 

vardýr. Ceza verme eylemi de yargýç Tanrýya pek güzel yakýþýr. Zaten 

insanlar sevgiden hiç anlamazlar ama cezadan ödleri kopar, derhal 

yola gelirler!?..

Yaratanýn, öncelikle yarattýðýný sevmesi gerektiði aklýmýza yatmaz 

bir türlü. Çünkü severek deðil, döverek adam etme yöntemi, çaðlar 

boyu eðitimin, siyasetin, ticaretin, dinin ve ahlak anlayýþýnýn temelini 

oluþturmuþtur. Biz böyle isek, yaratan Tanrý da böyle olsa gerektir!..

Artýk gülmeye baþladýðýnýzý düþünüyorum.. Asýrlar boyu insanlýða 

aþýlanan, kolay yönetim amaçlý bu düþüncelerin, þu modern çaðda 

bile kafamýzý karýþtýrabiliyor olmasýna ben de hem üzülüyorum hem 

gülüyorum... 

Ýnsanlýk tarihi boyunca, çok ender dönem ve farkýndalýklar dýþýnda 

Tanrý ya da Tanrýlarýný, daima yargýlayýcý, yönetici, ceza verici olarak 

tanýmlayan insan, “aciz kul” ya da “zavallý varlýk” portresini 

kendisine yakýþtýrmýþtýr. Günümüz insaný bu resimden yola 

çýktýðýndan, ekolojinin tarifinde de fena halde yanýlmakta.. Teba 

olmasý gerekirken, yöneten olmaya kalkan insan daima kýnanmakta. 

Boyun eðen, ne verilirse rýza gösteren olmayý, uslu çocukluk 

sanmakta.. “Bozabilen” olmayý kolayca kabul ederken, ayný 

zamanda “yapabilen” olduðunu içine sindirememekte..

Ekolojik olmakla, elini hiçbir þeye deymeden cennetlik olmayý ayný 

þey zannedenleri o yüzden fazla kýnamamalý !.. Ekoloji adýna 

yarattýklarý, tek yönlü tanýmlamalara sýðdýrmaya çalýþtýklarý insan 

yaþamý da, bu yüzden “hiçbir zaman gerçek anlamý ile ekolojik 

olamama” tehlikesini taþýmakta..

KÝM KÝMÝN EFENDÝSÝ ?

Evet bizler doðanýn efendisiyiz.. Kainatýn da 
hakimleriyiz.. Ne onlar bizim bir parçamýz ne de 
biz onlarýn. Biz bir ayrýlmaz bütünüz. O yüzden, 
ayný zamanda onlar da bizim efendimiz ve 
hakimimizdir..

Bu anlayýþ içinde, bizim de “efendi” olduðumuzu düþünemeyenler, 

bu davranýþý kýnayanlar, efendilik ile kabadayýlýðý yani dayatmacý 

düzen hevesini birbirine karýþtýrýyorlar. Ki kabadayýlýðýn bile 

derininde yatan, onu var eden anlam; koruyuculuktur.. Efendilik; 

ismi üstünde, efendi gibi davranmaktýr. Korumak, kollamak, saygýlý 

olmak ve incitmemektir. Aldýðý ile verdiðinde denge aramaktýr... 

Doða ile iliþkilerimizde tek taraflý mutlak hakimiyete inananlar, 

doðayý aða, insanlarý maraba ya da yanaþma sanarak insan 

hasletlerini körelttiklerini düþünmeliler.. Biz olmasak da onun var 

olacaðýna inanmak, tebasý olmadan kral olunabileceðini sanmaktýr. 

Tanýmlayanýn var olmadýðý bir tablonun yapýlabileceðine inanmaktýr. 

Ýçinde olduðumuz üçüncü boyutta doða; onu tanýmlayan insana, 

insan; onu yücelten doðaya muhtaçtýr. 

Sahip olmak; gözetim altýna almak, kollamaktýr. Ýlk akla gelen 

negatif anlamý ile; biriktirmek, depolamak ve koklatmamak deðil !. 

Ne zaman ki birlikte kurulan aileye sahibiyet duygusu kaybolur, o 

ailenin mutluluðu tehlikeye girer. Giderek; çalýþýlan þirketin 

veriminden hayýr gelmez, içinde yaþanan ülkenin de geleceðinden.. 

Size ait olmayanýn sorumluluðunu taþýmak ancak dayatma ile 

denetlenebilir. Ki biz onlara; kanunlar ve yönetmelikler diyoruz.. 

Sahip olduklarýnýz içinse bunu seve seve yerine getirirsiniz. Sahip 

olan, sahibiyetin kurallarýna ihtiyaç duymaz. Çünkü onu yaþar.. 

Onunla “birlikte” yaþar...

SEVEN VE ÝZÝN VEREN!

“Seven ve izin veren Tanrý” kavramýna bir türlü 
akýl erdiremiyor, varoluþun “birliktelik”, “birliði 
kavramak” olduðunu algýlayamýyor, doða ile 
iliþkilerimizin hiyerarþik yapýda olmadýðýný 
kavrayamýyoruz.. Bunun bir birlikte varolma eylemi 
olduðunu anlayamayan bilimsel kardeþlerimiz, doða 
adýna talimatlar oluþturup, “doðanýn sözünü dinle 
böylece ekolojik ol !” çaðrýsýný evire çevire 
tekrarlamaktalar.. 

Bu anlayýþýn mikrokozmostaki þirin tekrarý da þudur: “doktorunun 
sözünü dinle hastalýktan kurtul !..”

“Bedeninin sesini dinle ! saðlýklý ol” diyen öðretiler göz ardý 
edilmekte, böylece hastalýkla doktor özdeþleþmekte, biri diðerini 
çaðrýþtýrmakta, yani birlikte varolma süreci baþlamaktadýr.. Ýþte bu 
eylem de bir türlü; var edenin izni ile birlikte yaratýmdýr. 

Hastalýðýn, dýþýmýzdaki mikrop yüzünden yaratýldýðýný, yani bir 
anlamda kaçýnýlmazlýðýný kader olarak kabul eden týbbýn tek hedefi 
artýk mikroptur. Mikrobu var edenin de zihin olduðunu fark etmesi, 
çok özel istisnalar dýþýnda nerede ise imkansýzdýr. Çünkü bu, kendini 
inkar olur. Çünkü o gün, modern týbbýn temelleri çatýrdamaya 
baþlar...

Ekolojik dengenin, insan eli deymemiþ denge olduðunu sanan 
uzmanlar da insaný derhal, “ekolojik mikrop” olarak hedefe 
oturturlar. Artýk tek beklentileri; insan sayýsýnýn azaltýlmasý ve 
kalanlarýn da, baþýna saksý düþüp akýllanmasýdýr !..

Þunu bilmeliyiz ki; içinde bulunduðumuz, makrokozmos dediðimiz 
evren ve mikrokozmos beden, daima nasýl olmasýný istedi isek, hangi 
deneyimlere ihtiyaç duydu isek bize onu var etti ve yansýttý. Yani bize 
ayna tuttu. Týpký insan olarak da birbirimize yaptýðýmýz gibi.. Ancak 
yeterli dersi aldýðýmýzda, ya da yarattýðýmýz karanlýðýn içinde 
ýþýldayan mücevherin farkýna vardýðýmýzda o da farklýlaþacak.. Yani 
önce biz deðiþtiðimizde, çevremiz de birlikte deðiþecek... 

Ne biz onun esiriyiz ne de o bizim.. Kimse önce ya da sonra deðil.. 

Ortalama insan ömrünün doðanýnki ile karþýlaþtýrýlamaz boyutlarda 
küçük görülmesinden kaynaklanan bir yanýlgý var sadece.. Bunun bir 
ayrýlýk olmadýðý, tersine bu birlikteliðin varoluþla baþladýðý ve 
sonsuza kadar sürebileceði idrak edildiðinde, kimsenin korunmaya 
ihtiyacý olmadýðý anlaþýlacak. Ve ne zaman ki evrenin bizim için, bizim 
de evren için yaratýldýðýmýzýn farkýna varacaðýz, o gün “patron kim” 
tartýþmasý son bulacak. Birl iði anlamak için ayrýl ýðý 
deneyimlediðimizi anlayacaðýz. “Liyakat” yani “hak eden olmak” 
kaygýsýndan kurtulacaðýz..
 
Doða; kullanma tarifesi olan, ona uyulduðunda mükemmel hizmet 
verecek bir makine deðildir. “Þu yakýtý kullanmazsan, þu 
emisyonu yaymazsan, þu malzemeyi seçmezsen, þu yönden 
þaþmazsan, saðýna soluna, biraz da çatýna toprak taþýrsan, 
Allah'ýn sebzesine “yenebilir peyzaj” adýný takarsan en kral 
ekolojik sen olursun!” diyor bir çok dostumuz. “Önce talepleri ve 
beklentilerini deðiþtirmelisin!” den yola çýksalar, tümüne 
katýlacaðým. Aksi takdirde bu tekerleme “ekolojik oldum abi !” adlý 
rep ezgisine þarký sözü olur ancak..

Kýrsal alanlarýmýzdaki yaþam koþullarýný yerinde iyileþtirmeyi hedef 
edinmeyip, medeniyeti, zenginliði, adam yerine konmayý; þehirde bir 
apartman dairesinde yaþama ön koþuluna endeksliyoruz. Bunun 
sonucunda, yer darlýðýndan ve rant kavgasýndan ötürü habire kat 
sayýsý yükselen yapýlaþma da, birlikte yaratýmýmýz ve 
mahkumiyetimiz olmakta... Yani, bir ceza veren hakim ve uygulayan 
gardiyan yoktur ama talihsiz saydýðýmýz bir sonuç vardýr maalesef !..

DOÐRU TANIMLAMA
18 katlý bir apartmanýn, balkonuna bile çýkýlmayan 48 
numaralý dairesinde atýlan “ekoloji” naralarýný sevgili 
doðamýzýn dikkate aldýðýný pek sanmýyorum. Olsa 
olsa benzer çýðlýklar ile deðiþim arayanlarýn alkýþýný 
alacaktýr bu gayretler. Yani klasik deyimi ile “yedi 
saðýrlar, birbirini aðýrlar” tablosunu bir eksiksiz 
tamamlamaktayýz dostlar !..

Bu, çok geniþ kapsamlý bir eðitim sorunudur. Bir malzeme bilgisi, bir 
mimarlýk bilgisi deðildir. O yüzden, bu iþin sebep ve sonuçlarýný 
kendimizden menkul sanýp “eko-mimarlýk” platformu kurmaya 
çalýþan meslektaþlarýma sevgilerimi yolluyorum. Gayretlerini takdir 
ediyorum. Aralarýnda bulunmaktan da her zaman onur duyacaðým. 
Fakat “eko-insanlýk” platformu kurulup ekolojinin de köklerine 
inilmedikçe, beklenen deðiþimin gerçekleþmeyeceði öngörüsünü 
bilgilerine sunuyorum.

Çiçek sevmeyen birinin salonuna saksýlarý doldurmakla ancak 
çiçeðe karþý nefreti körüklersiniz sevgiyi deðil.. O güne kadar elini 
deðmemiþ birinin  kucaðýna atýverdiðiniz kedi de korku ve paniðe 
neden olur yalnýzca.. Doða ise; kedi ile çiçek arasýna 
sýðdýrýlamayacak büyüklükte bir sevgi yelpazesidir. Bu sevgiler 
kulaktan akýtýlan bilgilerle doðmaz.. Yaþam tarzý, inanç yapýsýndaki 
deðiþim ve bu evrendeki varlýðýmýzýn bilgisi ile yapýlan doðru 
seçimler sonucu filizlenmeye baþlar ve ancak birkaç nesli göze 
alarak köklenir.. 

Erken verilen kararlara örnek olmak üzere; doðal kaynaklarý 
kullanýyoruz derken, yeni bir doða yaratma gayretkeþliðinin vahim 
sonuçlarýný gözden kaçýrmamalýyýz. Vaktiyle, temiz enerji elde 
edeceðiz zannýyla koskoca bir baraj gölü oluþturmanýn doðanýn 
canýna okuyacaðýný deðil, ona en iyi hizmet getireceðini sanan ünlü 
büyüklerimiz oldu.. Ayný anlayýþ, duraðan bir suni gölün varlýðýný 
olmazsa olmaz sayan son yýllarýn peyzaj düzenlemelerinde 
görülmekte.. Doðanýn özünde olmayaný var etmeye çalýþmak, ünlü 
ekolojik-mimar Ken-Young'un kendi itirafýnda olduðu gibi çok katlý, 
bol yeþillikli bir hamburgeri saðlýklý beslenme sanmaktýr.

Sakal týraþý olmamýþ gökdelen görünümünde, kat aralarýna yeþil 
serpiþtirilmiþ binalar, dibine bir sera, tepesine bir büyük baca 
yapýnca ýsýtmasý havalandýrmasý halloldu sanýlan devasa yapýlar 
sorgulanmalýdýr. Zeminde az yer kapladým, zannýna ve 
yutturmacasýna sýðýnan yüksek yapýlarýn doðurduðu teknik ve statik 
sorunlarýn, doðanýn ne kadar lehine olduðu araþtýrýlmalýdýr. Binalarý 
zeminde az yer kaplarken, bina izdüþümüne sýðamayan araçlarýn 
doðurduðu otopark betonlaþmasýný, zorla yaratýlan kalabalýða 
ulaþmak zorunda olan trafik yoðunluðunun canýna okuduðu doðayý 
görmezden gelmek hiç de bilimsel ve duygusal deðildir..

Yapýlan psikolojik ve sosyolojik araþtýrmalar, ünlülerin sýðýndýðý, 
henüz reklam deðerini koruyan cam kulelerde, heves dýþýnda, bir 
gökdelende yaþama mutluluðu tespit etmemiþtir. Ama “gökdelen 
sendromu” deyimi týbbi literatürde yerini yýllar önce almýþtýr.

Bu demek deðildir ki tüm alçak yapýlar doðanýn ve insanlýðýn 
hayrýnadýr ! Tek baþýna ne az katlý konutlar ne kerpiç ne ahþap, ne 
saman evler ne de çatýda güneþ panelleri bizi kurtarabilir dostlar !. 
Çünkü biz henüz neden kurtulmamýz gerektiðini ve neye kavuþmak 
istediðimizi doðru dürüst tanýmlayabilmiþ deðiliz.. Bunun için 
yapmamýz gereken; hayatýmýzda yarattýðýnýz her þeyin 
sorumluluðunu üstlenmek, sonra da yargýlamayý kaldýrýp, olaný 
kutsamak ve yaratýlmýþ duyguyu hissetmektir. Býrakalým ilk ya da 
bilmem kaçýncý inþa eden olmayý. Kendimize güldürmeyelim. Þu iþi 
ilk doðru tanýmlayan olmaya soyunalým!..

E
ko

lji
k 

g
ö
kd

e
le

n
 -

 K
e
n
 Y

e
a
n
g
- 

T.
R

.H
a
m

za
h

4342



Ne var ki, bu deliði de, mevsim normallerinden sapan hava 
durumunun sonuçlarýný da korku ve hiddetle anmamalýyýz. Buna 
neden olduðunu varsaydýðýmýz tek diþi kalmýþ medeniyeti 
kýnamamalýyýz. Çünkü bunlarýn hepsi ortak yaratýmdýr. Toplumsal 
bilincin sahneye koyduðu bir senaryodur. Ve olanlar, bizim 
öðretmenlerimizdir. Dersimizi öðrenmeden bir üst sýnýfa geçme 
þansýmýz yoktur. Öðrenmemekte direttikçe deney tekrarlanacaktýr.. 
Ýþin aslýnda ise sýnýf mýnýf ta yok, sadece “deneyim” vardýr.. Ve 
deneyimin farkýndalýðý.

Bizim yapabileceðimiz, sadece bu deneyimi analiz edip sonuçlarýný 
anlaþýlabilir kýlmaya çalýþmak, felaket sanýlan þeyin ortasýnda 
ýþýldayan mücevheri, karanlýk yaratmaya gerek kalmadan, aydýnlýkta 
da görülebilir kýlmaktýr.

Ne zaman ki, sesin de, rengin de, þekillerin de, bedenimizin de, 
ruhumuzun da, bir enerji olduðunu öðrenir, çevremizi, bu enerjinin 
serbestçe akabileceði devinime kavuþturabiliriz, belki o gün gerçek 
mimarlýktan, mühendislikten ve ekolojiden söz etmeye 
baþlayabiliriz. 

Bu enerji akýþý, Feng-Shui denilen, tarifeli ve yönlendirici, yani bir 
anlamda kýsýtlayýcý “enerji dolaþýmýnýn kullaným kýlavuzu !” 
basitliðine indirgenemeyecek kadar kapsamlý bir bilgidir. Bir 
fizikçinin, kimyacýnýn, matematikçinin, ve doða bilimcilerinin katkýsý 
olmaksýzýn yerine oturtulacak bir mimari detay hiç deðildir.. Yani 
kestirme bir yolun baþýnda deðiliz. O yüzden uzun soluklu olmak ve 
kendimize zaman tanýmak zorundayýz. Ýnsanlarýn en güçlü silahý olan 
“niyet”e sahipsek, bu yolculuðu baþarmamak için de hiçbir neden 
yoktur.

“Ekolojik olmak aslýnda her zaman söylediðimiz gibi doðaya uyumlu 
ve böylece bir anlamda ekonomik olmaktýr. Dolayýsý ile “þu an 
gerektiði kadar enerji harcamaktýr”. 

Bir baþka tanýma göre de “Enerjinin döngüsünü saðlamak, daha 
fazla enerji yaratmanýn tek yoludur !”. Yani içinde bulunduðumuz 
“an” yaratabildiðimiz sevgi ve onun sonucu olan enerji döngüsü, 
gelecekte lazým olaný zaten saðlayacaktýr. Bundan on ya da yirmi 
sene sonrasý için yapmamýz gereken; önce yarýnlara korku 
pompalayýp, sonra muhtemel felaketten kurtulmak için “þu yýl 
þunu, þu yýl bunu yapmalýyýz” biçiminde geleceðe dönük baðlayýcý 
kararlar almak deðildir. Onun yerine, bugünün enerji akýþýný 
saðlayacak mutluluðu üretmektir.

Bu demek deðildir ki; her türlü plandan vazgeçelim !.. Plan, bir 
anlamda niyettir, hedeftir.. Fakat “yazýlý kader” deðildir.. 
Yapmamamýz gereken; bu planýn at gözlüðü oluþturmasý ve tek 
seçenek sanýlmasýdýr.. Evrensel enerji daima akmak ister. Tarife, 
kalýba hiçbir zaman tam uymayacaktýr. Çünkü o daima, güncel 
taleplerin ve olanaklarýn yeniden biçim kazandýrdýðý, bir anlamda her 
gün baþtan yazýlan bir plandýr.

Baþýma düþen son saksýnýn yarattýðý kývýlcým sayesinde “Ekolojik 
Mimarlýk” gibi dar çerçeveli bir baþlýk içinde sorunlarýmýzý 
çözemeyeceðimizi sezip “Enerji Mimarlýðý” ve daha da 
geniþleterek   “Enerji; Yaþamýn Çekirdeði” kavramýna açýlým 
yapmaya çalýþmamýn nedeni þimdi daha iyi anlaþýlýyor sanýrým. 

Sebepleri deðiþtirmeden sonuçlarý deðiþtiremeyiz. Ancak modern 
týbbýn zaman zaman yaptýðý gibi aðrýlarý geçici olarak dindirir, ya da 
problemli organý tümü ile ortadan kaldýrýp bir de estetik dikiþ 
yaptýðýmýzda sorunu çözdüm sanýrýz. Ekoloji, bir neden deðil 
sonuçtur.. Beðenmediðimiz sonuçlar varsa gelin bundan böyle 
nedenlere göz atalým.

BÝR BÝLENLER!..

ENERJÝ VE EKOLOJÝ

“Sen neymiþsin be abi!” madalyasýna göz dikmedi 
isek, artýk “ben her þeyi denedim!” bilmiþliðinden 
kurtulmalýyýz. Ekolojiden bahsederken, “o bunu 
demiþ bu bunu demiþ”den baþka söz etmeyen, 
naklen yayýn aracý kýlýklý makalelerden vazgeçmeliyiz. 
“Peki senin fikrin ne?” sorusuna yanýt verebilen, 
dedikodu tavrýný aþmýþ, iþin özüne inme gayreti 
gösteren gerçek araþtýrmalara hasret kaldýk..

Kendimizi, bu yönde uzun vadeli ve geniþ kapsamlý bir halk eðitimine 
adamalýyýz. Baþýnda ya da içinde “bahçe” “ country” yada “kent” 
sözcüðü geçen her oluþumu; doða ile kucaklaþma, doðaya dönüþ 
sanan saf yüreklerden olmayalým. Yaþam biçimimizi, “akýllý sanýlan 
!” konserve kutularýnda, “güvenli sanýlan !” bir sürece sýðdýrmayýp, 
doðanýn baðrýnda her türlü deneyime açacak yürekliliði sergiledikçe 
hedefe yaklaþacaðýz. Yoksa mesleki tartýþmalarýn hýr-gürü içinde; 
“Beni niye anlamadý bu jüri ?. Neden kaynak yaratmadý 
bürokratlar?. Niçin ne dediðimi zor anlýyor öðrenciler?” der 
dururuz. Yani; inandýrýcý olmamýz zorlaþýr, sonuç almamýz güçleþir.

Þimdi gelel im “önce ekoloji”  diyenlerin 
önceliðindeki haklýlýk payýna. Bana göre, ekoloji bir 
temel deðer deðil bir sonuçtur. Ezelden beri var 
olanýn deðil, birlikte yarattýðýmýz bir çevrenin bilimidir. 
Temelde yatan, sadece ve sadece enerjidir.

Burada, biraz aykýrý gelecek bir açýklamaya ihtiyaç olduðunu 
düþünüyorum: Çevremizdeki tüm radyasyon, mikro dalga ve 
elektromanyetik enerjilerin kötü olduðuna inandýðýmýz sürece onlar 
öyle olacaklardýr. 

Elbette, mevcut varoluþ biçimimizde bedenimizi onlarla aþýrý 
yüklemememiz daha uyumlu ve doðru bir seçimdir. Bunu yadsýyor 
deðilim. Çünkü henüz zihinsel kabul noktasýna gelmemiþ geniþ 
kitlelerin bütün bunlardan negatif yönde etkilenecekleri kuþku 
götürmez. Dolayýsý ile enerjimizi elde etmenin, kullanmanýn ve 
saklamanýn bilimi gerçekten çok yararlýdýr. Fakat bilmeliyiz ki, bütün 
bunlar nihai amaç deðildir.

Enerji dalgalarýndan oluþan evren ve onun küçük bir parçasý olan 
dünya, bir enerji dengesidir. Tüm renklerin ve þekillerin, tüm seslerin 
ve boyutlarýn dengesidir. Sadece Yeþil-gri ya da kahverengi-siyah 
dengesi deðil.. Bu dengenin son sayfasýnda yazan “ekoloji” terimi 
aydýnlarýmýzýn pek hoþuna gitmiþtir. Diðer sayfalara uðramadan 
geçip, onun kör kütük savunucusu olmayý entellektüelliðin ön koþulu 
sanmýþlardýr.. Bence bu iþ, bir futbol takýmýný sevmek ve 
desteklemek yerine, topa aþýk olmaktýr.. Halbuki nihai hedef; 
hayatýmýzdaki acýyý dönüþüme uðratmak, sevgiyi yaratmaktýr. Nihai 
amaç; enerji titreþiminden ibaret olan kendimizi kabul ve tasdik 
etmemiz ve sevmemizdir. 
Önce zihinsel, sonra kimyasal ve fiziksel ve nihayet biyolojik 
düzeyde biçimlenen enerjinin, son yaratýmýdýr ekolojik çevre. Baþka 
bir þey deðil !.. Bu oluþ sýrasý kavrandýðýnda, ayný yolla sonuçlarýn 
deðiþtirilebileceði anlaþýlýr. Yoksa, ne ozon tabakasýndaki deliðe 
yama bulunur ne de artan ýsýnýn doðurduðu sellere çare. 

hazýrlýklarý yapýldý. Gelecek dönemle ilgili olarak  
Türkiye'de özellikle çevreci düþüncelerle tasarlanmýþ 
projelerin atölye çalýþmasý biçiminde irdelenmesi 
planlanmýþtýr.

· 1999 yýlýnda Bayar Çimen'in öncülüðünü yaptýðý 
çalýþmalar sonucunda Alman Kültür Merkezi ile iþbirliði 
içinde çevreci eðilimleri ile de bilinen Behnich Konferans 
vermeye ülkemize gelmiþtir. 

Sürdürülebilir yaþam tarzlarý ve birimlerini desteklemek, 
topluluklar arasý bilgi alýþveriþine yardýmcý olmak ve Eko-
Köy tarýmý ile gerçekleþmiþ örnekleri, bilgileri 
deðerlendirmek amacýyla kurulmuþ olan Küresel Eko 
Köy’ler Ýletiþim Aðý Avrupa Bölümü Genel Kurul 
Toplantýsýna Demet ve Semih Eryýldýz kendi imkanlarýyla 
katýlmýþ, Demet Eryýldýz bu örgün Avrupa Bölümü 
Yönetim Kurulu Üyesi olmuþtur. Ýlgililer deneyim ve yeni 
bilgilerini MBÇK üyelerine aktarmýþlardýr.

ANKARA EKO - MBÇK özetle kuruluþundan bu yana 
aþaðýdaki çalýþmalarý yapmýþtýr:

· Üyeler arasýnda görüþ oluþturmak amaçlý masa baþý 
toplantýlarý,
· Mimarlara ve diðer mesleklere açýk seminerler,
· Genç mimarlarla birlikte sertifikalý eðitim semineri 
yapýlmýþtýr.
· Alman Kültür Enstitüsü ile birlikte ekolojik tasarým 
sempozyumu yapýlmýþtýr,
· Gazi Üniversitesi, Avrupa Eko Köyler aðý ile birlikte 
Hasandede'de Türkiye'nin ilk saman evi tamamlanmýþ, 
ilgili belediyenin emrine verilmiþtir. Kullanýmýn 
yaygýnlaþmasý ile ýsý test ve ölçümlerini yapacak aletlerin 
temini için kaynak beklenmektedir. 
· Ýzmir ve Bursa EKO - MBÇK kuruluþu hazýrlýklarýnda 
istenen bilgi aktarýmý saðlanmýþtýr.
· UIA enerji ve ekolojik mimarlýk çalýþmalarý, 
komitelerine katýlým amaçlý olarak izlenmiþtir. 

ANKARA EKO - MBÇK önümüzdeki çalýþma döneminde 
yeni katýlýmlarla güçlenerek; 
1. Yukarýda örnekleri görülen çalýþmalarý sürdürmeyi, 
2. Daha yaratýcý yeni çalýþma alanlarýna yönelmeyi,
3. Oda çapýnda yaygýnlaþan eko-bilincin örgütlenmesinin 
eþgüdümüne yönelik bilgi alýþveriþine katýlmayý 
amaçlamaktadýr.

Mesleki bilimsel çalýþma kurullarý (MBÇK), meslek 
odamýzda çýkarýlmýþ bulunan bir yönetmelik kapsamýnda, 
süreklilik ve önem arz eden konularla ilgili olarak 
kurulmaktadýr. 

Ankara Þubesi'nde daha önceki dönemlerde kurulup etkin 
çalýþmalar yapmýþ bulunan Bilgisayar, Yapý ve Kültür 
MBÇK larýna son dönemlerde EKOLOJÝK MÝMARLIK 
MESLEKÝ BÝLÝMSEL ÇALIÞMA KURULU (EKO-MBÇK) 
katýlmýþtýr.

Çevre dünyamýzda ve ülkemizde üçüncü bin yýlýn temel 
sorunu olmuþtur. Kentleþme ve yapýlaþma planlama ve 
tasarým süreçlerinde doðal düþünce süreç ve malzemelere 
dönülmesi çevre çözümlerinin kilit noktalarýndan biridir. 

Dünyada olanca hýzýyla geliþen sürece yetiþebilmek 
amacýyla ve ülke çapýnda ilke kez Ankara Þubesi 
mimarlýkta ekolojik arayýþ ve çözümler üzerinde çalýþan bir 
MBÇK kurmuþtur. 

Çevreci  Mimarl ýk ve Planlama düþüncesinin 
yaygýnlaþmasý ve bu tema ile eðitim uygulama 
çalýþmalarýnýn örgütlenmesi amacýyla kurulan  kurul, 
ekolojik ve çevre duyarlý mimarlýk alanýnda araþtýrmalar 
yapmak, arþiv oluþturmak, toplantýlar düzenlemek 
hedefine yönelik çalýþmalar baþlattý.

MBÇK'nýn ilk genel kurulu ve yöneticilerin seçimi 
17.Haziran.1998 de konuya ilgili ve duyarlý mimarlarýn 
katýlýmý ile yapýldý. Örgütlenme ve dokümantasyon ön 
çalýþmalarýný güzde tamamlayan kurul 1998-99  
dönemiyle ilgili olarak birbirini tamamlayan, dizi konferans 
yaptý;

· Bu konferanslarýn ilki 5. Kasýmda Bayar Çimen 
tarafýndan verildi; Çimen ekolojik yapýlaþmanýn küresel 
ölçekteki boyutlarýna önemine ve yaygýnlaþmasýna dikkat 
çekti.
· 25.Kasým'da Doç. Dr. Semih Eryýldýz, Dünya ve 
Türkiye'deki ekolojik tasarým ve kentsel uygulama 
örnekleri ile konunun mesleki ve politik boyutlarýný aktardý.
· 2.Aralýk'ta Doç. Dr. Demet Eryýldýz, ekolojik yapýlaþma 
ilkeleri, güneþ enerjisi kullanýmý ve çevreci mimarlýk 
uygulamalarý örneklerini anlatmýþtýr.
· 10.Aralýk'ta Dr. Ýhsan Duygulu, yapý malzemelerinin 
kullanýcý saðlýðý üzerindeki etkilerini tartýþan ve ekolojik 
malzemelerin önemini vurgulayan bir sunuþ yaptý.
· Bu dizinin son konuþma ve saydam gösterisi Doç. Dr. 
Nur Demirbilek tarafýndan gerçekleþtirildi. Demirbilek 
sunuþunda pasif güneþ enerjisi kullanýmýnýn  örnek ve 
detaylarýný zengin bir saydam koleksiyonu ile 
destekleyerek sundu.

1999 yýlý yaz çalýþmalarý için Ekolojik Kentleþme mimarlýk 
ve tasarým alanýnda yapýlmýþ somut projelerin tartýþma 

ANKARA
EKO MBÇK

ÇALIÞMALARI
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ENERJÝ BAKANI HÝLMÝ GÜLER'in
3. Eko mimarlýk Buluþmasýnda yaptýðý konuþmadan alýntýlar;

"Açýlýþ Konuþmasý"
Bahçeþehir Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Dekaný -
Prof.Dr. Ayþen Akpýnar
Bahçeþehir Üniversitesi Rektörü - Prof.Dr. Halil Güven
Can Elmas - 4.Ekobuluþma Sözcüsü
"Ýstanbul'da Afet Dayanýklý=Ekolojik Yerleþim"- Araþtýrma Projesi
Prof. Dr. Semih Eryýldýz-Bahçeþehir Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi
"Muhtemel Ýstanbul Depremi ve Alýnan Önlemler "
Mahmut Baþ, Zemin ve Deprem Ýnceleme Müd., ÝBB
"Muhtemel Ýstanbul Depremi ve Alýnan Önlemler "
Afet Yönetim Merkezi Müd.Yrd. Gökay Bostan
Enerji Ýþleri Genel Müdürü, Selahattin Çimen
Ara

10:00

10:15
10:30

10:45

11:00

11:15
12:00

IHS (Institute for Housing Studies) - SBS Centre Baþkaný
Ronald Rovers
KSU (Kent State University) - Prof.Dr. Charles Harker
BWB (Builders Without Borders) - BWB Temsilcisi,
Rene Dalmeijer
Ara

13:00

13:30
14:00

14:30

EA (Emergency Architects)
"Sürdürülebilir Mahalle Finansman Modelleri"
Mark Gibbson - Coðrafyacý
"Türkiyede Ekolojik Sistemlerin Üretimi"
Yrd.Doç.Dr. Muhyettin Sirer
NOVÝTAS Turizm - Ekoturizm Derneði Baþkaný, Gülsen Kýrbaþ
Tartýþma
Kokteyl

15:00
15:30

16:00

16:30
17:00
18:00

"Kapanýþ Notlarý"
Prof.Dr. Semih Eryýldýz - Bahçeþehir Üniversitesi
Sonuç Bildirisi Toplantýsý
Kapanýþ

10:00

10:30
12:00

26 Mayýs, 2003  (Pazartesi)

AÇILIÞ OTURUMU
Bahçeþehir Üniversitesi-Bahçeþehir Kampüsü-Konferans Salonu

ÝKÝNCÝ OTURUM
Oturum Baþkaný : Prof.Dr. Ayþen Akpýnar- Bahçeþehir Üniversitesi 

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Yýldýz Sey- Ýstanbul Teknik Üniversitesi

27 Mayýs, 2003  (Salý)

DÖRDÜNCÜ OTURUM - YUVARLAKMASA
Bahçeþehir Üniversitesi-Bahçelievler Kampüsü-Mimarlýk Akýllý Sýnýf

Oturum Baþkaný: Yrd.Doç.Dr.Muhyettin Sirer- Bahçeþehir Üniversitesi
Rektör Asistaný 

25 Mayýs, 2003  (Pazar)
Bahçeþehir Üniversitesi-Bahçelievler Kampüsü-Mimarlýk St1

"Hoþgeldiniz Konuþmasý" - Bahçeþehir Üniversitesi Mütevelli
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Belki de Türkiye'nin þu anda en önemli toplantýsý burada yapýlýyor. Biraz sonra Büyük Millet Meclisinde bütçe konuþmasý ve peþinden de 

oylamasý yapýlacak, ama bence þu andaki toplantý, son yýllarýn en önemli toplantýsý. Bunu çok mübalaðasýz ve dostça itiraf ediyorum ve 

bu platformu oluþturan bütün arkadaþlarý can-ý gönülden tebrik ediyorum. 

Bu salonun bir özelliði vardýr, bu salon çok önemli olaylara, çok önemli giriþimlere yer olmuþ, burada çok önemli kararlar alýnmýþtýr ve 

Türkiye'nin geleceði buradan etkilenmiþtir. Ümit ediyorum ki, bu toplantýyla enerji ve tabii kaynaklar baþta olmak üzere -gene devrimci 

nitelikle- giriþimler buradan baþlar hareketlenir. …Entellektüel seviyesi gayet geniþ ve yüksek sunumlar, ve çalýþmalar büyük ölçüde 

Türkiye'nin geleceðini etkileyecektir. Bunu ayný zamanda eko mimarlýðýn bir misyonerlik hareketi olarak görüyorum ve Türkiye sathýna 

yaymak gerekir diye düþünüyorum. 

Burada biraz önce bahsedilen 1-2 temel kavramý vurgulamak istiyorum: Özellikle -insanýn uzun evrimli mutluluðu diye niteleyeceðimiz 

doðal kaynaklarýn kullanýmý, derken sadece madenler veya yerüstü zenginlikleri deðil, bunun dýþýnda güneþiyle, rüzgârýyla, jeotermal 

enerjisiyle, inþaat malzemesiyle, bor'uyla, bentonitiyle, kiliyle, mermeriyle olayý bir bütün olarak ele almak gerekiyor. Buna tabii ki, 

bitkiyi, çevreyi bir bütün olarak koymak gerekiyor. .Maalesef mimarlar sadece yapýsal tasarýmlarda öne çýkýyor gibi gözüküyor, halbuki 

toplumda sizlere çok fazla ihtiyaç var. Yani olayýn -mimarlýðýn dar kalýplarý içinde deðil mutlaka iþin sosyal boyutlarýyla birlikte bir bütün 

olarak ele  alýnmasý lazým diye düþünüyorum ve burada enerji konusunda -savaþlara sebep olan, insanlarýn kalkýnmasýný etkileyen bir 

konuda- bizi çok farklý noktalara götüren mimarlara bir defa daha teþekkür ediyorum.

Bu bizim için de çok önemli çünkü, ayný zamanda bir mühendis olarak ben, bu çalýþmalarýn bir sentez halinde devam etmesini ve bunun 

yaygýnlaþmasýný arzu ediyorum, görevde kaldýðým sürece de bu konunun çok samimi destekleyicisi olacaðým. Bu duygularla ve 

mimarlýðýn geniþ anlamýný da düþünerek, çok sevdiðim kýzýmý ben de mimarlýða yönlendirdim. Ayný zamanda eko mimarlýk plâtformunun 

da, tabii bir üyesi olmasýný arzu edeceðim…

Temel nokta; ana enerji politikasýnýn, temel bir enerji politikasýnýn oluþturulmasý. Bunu yaparken, yine bakanlýðýn isminden giderek 

söyleyeceðim, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý” deniliyor bakanlýðýmýza ama ben bunu “Tabii Kaynaklar ve Enerji” þekline sokmaya 

çalýþýyorum. Çünkü, ülkemiz tabii kaynaklar bakýmýndan son derece zengin, ama biz bu zenginliðin pek farkýna varamamýþýz. Bu 

varamamanýn belki doðal, belki doðal olmayan taraflarý olmuþ olabilir, ama bu yanlýþlýðýn da düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü, tercihleri 

hep farklý þekillerde kullanmýþýz ve birtakým  yapay talepler oluþturulmuþ. 

Bizim, mutlaka eko mimarlýk platformunun da tabii üyesi olmasýný arzu ettiðimiz ulusal bir enerji enstitüsü 

kurma kararýmýz var, bununla ilgili çalýþmalara baþladýk. Çünkü, Türkiye'deki rakamlar ve gerçekler birbirleriyle zaman zaman 

çeliþkili halde kullanýlýyor. Bunun için, biz bu ulusal enerji enstitüsünün nüvesini oluþturduk, þimdi yasal bir statü ile kurumsal bir kimlik 

olarak da oluþturmak durumundayýz. Türkiye'nin yakýn gelecekteki ve uzun vadedeki enerji politikasýnýn ana unsuru, 

mutfaðý, bu enstitü olacak. 

Biraz önceki konuþmalar sýrasýnda söylenenler, beni baþka bir noktaya götürmüþtü: Bütün bu sunduðunuz doðrular karþýsýnda “keþke 

enerjiden sorumlu ilk insan olsaydým  ve sistemi yeniden dizayn etseydim” dedim. Bunun mümkün olmadýðý açýkça görüldüðüne göre, o 

zaman iki þey yapýlacak: Biri, belli bir dönem içinde mevcut sistemi ýslah edeceðiz. Çünkü, bu -bir þalterin inip kalkmasý gibi 

düzelteceðiniz- bir olay deðil, mevcut bir sistem var, bu sisteme “ol” deyince olduramýyorsunuz, onun devam etmesi lazým, ama giderek 

olumluya doðru gitmesi lazým. Bu arada da, eþzamanlý olarak doðrularýn baþlatýlmasý, yeni tasarýmlarýn yapýlmasý lazým, orada size ve 

bize çok büyük rol düþüyor. 

Dolayýsýyla, olay sadece meslek tarifine göre mimarlýk olarak deðil de, toplumun mimarlarý olarak hepimize, idealistler olarak, bilimsel 

ve teknik temelleri esas alan kiþiler olarak bizlere düþmektedir.

Þu an enerjide biz suyun yüzde 35'ini kullanýyoruz, 65'i denize gidiyor. Doðal olarak bir topraðýn oluþumunu düþünün; bu sadece taþýn 

kýrýlmasý deðil, burada yýllarýn oluþturduðu tabakalar gidiyor. Giden topraðý nasýl yerine koyabiliriz? Bunu komþudan, baþka ülkeden 

satýn alamazsýnýz, kimse satmaz. Bunu oluþturmaya çalýþsanýz, laboratuar ortamýnda da oluþturamazsýnýz, fabrikasýný da kuramazsýnýz. 

Çünkü, doðal olarak oluþuyor yani bu bir süreç, doðal olarak rüzgârýyla, güneþiyle, bakterileriyle ve diðer unsurlarýyla oluþuyor ve bunu 

üretemiyorsunuz. 

Yine sizin konuþmalarýnýzdan etkilenerek yapmamýz gereken þey, rüzgâra ve güneþe aðýrlýk vermemiz lazým, çünkü bunlarýn girdi 

maliyeti de hemen hemen sýfýr, bunu kullanmamýz lazým. Biz buna aðýrlýk veriyoruz, bununla ilgili özel projeleri de desteklemek 

niyetindeyiz. 

Ýnsanýn uzun evrimli mutluluðu için yapacaðýmýz çok þeyler olduðunu düþünüyorum ve hepinizi saygýyla selamlýyorum. 

ULUSAL  ENERJÝ ENSTÝTÜSÜ KURULMALIDIR
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Dolayýsý ile bir panterin gücünü kullanarak bir ceylaný yemesi 
ne kadar “ahlaki” ise insanýn zekasýný kullanmasý da o kadar 
“ahlakidir”

Sonuç olarak ekolojik yaklaþýmlarýn kendilerini meþru olarak 
ifade edebilecekleri tek zemin, insan türünün devamlýlýðýný 
sað lamak o larak görü lmektedi r.  “Susta inable  
developement” yada sürdürülebilir geliþme olarak 
adlandýrýlan yaklaþýmýn temeli bu olsa gerek. Ýlginç olan ise 
bu çabanýn kendisi de doðal saymadýðý, zekanýn, bir 
ürünüdür. 
Asýl doðru olan ise insanýn zekasýnýn onun doðasýnýn bir 
parçasý olduðunu kabul etmek ve doða, doðal ve insan 
tanýmlarýmýzý gözden geçirmektir.

2. Yaþadýðýmýz yerleri deðil yaþama biçimimizi 
deðiþtirmeliyiz.

Ýnsanýn “çevre” ye verdiði zararýn kendisine döndüðü 
tartýþýlmaz, belki de kaçýnýlmaz bir gerçektir. Ancak bunun 
sebepleri yaþadýðýmýz yerlerin imal etme biçimimizden çok 
toplumsal yaþantý ve üretim biçimlerimizdir.

Tüketmek üzere, ve hiçbir optimizasyon'a gitmeden üretim 
yapan bir ekonomi modeline sahibiz, ve bu tabii ki 
kaynaklarýmýzý “doðru” kullanmamýzý engelliyor. 

Kimse sahip olunabilecekler için “yeterli” diye bir kavram 
bilmiyor. Kimisi hayatý boyunca harcayamayacaðý kadar 
kaynaða sahip iken kimisi hayatta kalmasýna yetecek 
kaynaða eriþemiyor.

Doðru üretmiyor ve doðru paylaþmýyoruz.

Ýhtiyaçlarýmýzý aþan tüketimlerimiz var ve tüm toplumsal 
yapýmýz; kendi kiþilik ve toplumsal yerimizi, bu 
tüketimlerimize göre belirlemeye yöneliyor. Edindiklerimizin 
amacý kullanýmdan çok toplumsal bir “gösteriþ”e dönüþüyor. 
Bu sene üretilen bir ürün ile (örneðin araba) geçen seneki 
arasýnda gerçekten kayda deðer önemde bir fark olmayýnca, 
fark sadece bu senenin modasý oluyor. Bu modalar zaten 
sahip olduðumuz (dolayýsý ile ihtiyaç duymadýðýmýz) ürünleri 

EKOLOJÝK MÝMARLIK
H A K K I N D A :

1. Ýnsan zekasý ile doðanýn “karþýtlýðý”

Eðer ekolojinin amacý insaný doða ile uyumlu kýlmak ise; eðer 
insan “artýk” doðal olarak yaþamýyor, ve doðal ortamýnda 
deðil diyorsak: Ýnsanýn zekasý ile elde ettiði avantajlarýn 
doðal olmadýðý kanýsýný taþýyoruz demektir.
Yani insan vücudunun doðal bir oluþum olduðu, ama þu 
andaki yaþantýsýnýn bu vücuda uygun olmadýðýný söylemek, 
insan zekasýnýn vücudu ile çeliþtiðini iddia etmektir.
Oysa evrim sýrasýnda doða; panterde hýz ve kuvveti 
“SEÇERKEN” insanda ise zekayý “SEÇMÝÞTÝR”. Ýnsan 
zekasýnýn kendisine saðladýðý avantajlarý kullanarak 
çoðalmýþ ve yayýlmýþtýr. Sadece vücudunun fiziksel 
ihtiyaçlarý ile sýnýrlý kalmamýþ, hemen hemen yok 
denilebilecek bir genetik çeþitlilik (yani adaptasyon ve doðal 
seleksiyon) ile kutuplardan ekvatora kadar kendine yaþam 
alaný edinebilmiþtir. Bu denli farklý koþullarda hayatta 
kalmasýný saðlayan þey “doðanýn seçtiði” zekasýdýr. Yani 
insan türünün dünya üzerindeki yeri doðal olmayan bir 
süreçten kaynaklanmýyor. Kimseye iltimas geçmeyen ve 
kimsenin gözünün yaþýna bakmayan (dinozorlarý düþünün) 
doðal seleksiyon tarafýndan tercih edilmiþ olan zekasýndan 
kaynaklanýyor.

Ayrýca bir türün bu derece büyük bir avantajý diðer türlerin 
zararýna elde etmesi ne doðal deðildir, ne de daha önce 
yaþanmamýþ bir þeydir. Evrim sýrasýnda yer yüzünde birçok 
defa bazý tür yada türler çok büyük avantaj elde etmiþler, 
diðer canlýlarý yok edecek kadar yaygýnlaþmýþlardýr. Birden 
fazla sefer yeryüzünde hayat nerede ise sýfýr' a indirgenmiþ, 
sonra yeniden filizlenmiþtir. Bu ekolojik “felaketlerin” her 
biri,  biyolojik çeþitlilik saðlamýþ ve canlýlarýn adaptasyon 
yeteneklerini kanýtlamýþlardýr.

Ýlhan Kesmez

Y. Mimar

plastik bir nitelik taþýmamasýdýr. Ancak zaman içinde ayný 
süreçlerden geçerek kendini bir yapý yapma yaklaþýmý olarak 
deðil bir mimari akým olarak ifade edebilecektir.
Bu görüþ yanlýþ deðerlendirmeleri kendine temel olarak 
almaktadýr, çünkü:
Endüstri devrimi ile beraber uzmanlaþma, uzmanlaþma ile 
ise yapý üretim sürecine mühendislik aracýlýðý ile kesin doðru 
(rasyonel) kavramý girmiþtir.

Ölçülebilir, hesaplanabilir bir kesin doðru, estetik gibi 
göreceli olmayan bir kavramdýr. Oysa bu kavramýn estetik 
bir baðlamda kullanýlabilmesi için bu kesin doðrudan (itiraf 
etmeseler bile) sapabilecek esneklikte düþünce 
sistematiðine sahip olmak gerekir. Ýþte bu yüzden 20. 
yüzyýlýn dört büyük mimarý olarak anýlan mimarlarýn (Wright, 
Corbusier, Mies ve Gropius) mimariye olan yaklaþýmlarýnýn 
ifadesi taþýyýcý sistemin (rasyonel bir doðrunun sonucu) 
kullanýmýnda ortaya çýkabilmektedir.
Mies, taþýyýcý sistemi her þeyin “düzenleyicisi” ve 
“belirleyicisi” bir matematik olgu olarak ele almýþtýr. Taþýyýcý 
akslarý ya da grid tüm oranlarýn belirleyicisi olmuþ, mekanýn 
“süslemesi” olarak bile kullanýlmýþtýr.
Corbusier ise taþýyýcýyý belirli bir katý sistem olarak 
koyduktan sonra planý özgür býrakmýþ. Bu katýlýk ile baðlarýný 
koparmýþtýr.
Gropius ise taþýyýcý sistemin mesafe geçmekteki esnekliðini, 
onlarý ihtiyaç duyduðu mekanlarýn boyutlarýna göre 
ayarlayarak kullanmýþtýr. Böylece taþýyýcýya istediði kadar 
mesafe geçirtip bölücü duvarlarla eþ aralýklara denk 
düþürmüþtür.
Wright ise taþýyýcýnýn imkanlarýný yatayda ve düþeyde “akýcý” 
bir mekan elde etmek ve “kutuyu” parçalamak için 
kullanmýþtýr.
Görüldüðü üzere kesin doðru ya da rasyonel olarak 
adlandýrdýðýmýz bir bilginin bile belirli esneklikler ile iþlenerek 
(ya da yorumlanarak) kullanýlmasý, dört ayrý “ekol” 
yaratacak çeþitliliðe imkan vermiþtir.
Oysa bu mimarlar gerçekte kullandýklarý bilgilerin bire bir 
üreticileri deðil, daha çok esneklik sahibi bir bakýþ ile 
uygulayýcýlarýdýr.
Bir mühendislik sorunu olarak görünen bu bilgi, mimari 
düzeyde; önemi ancak mimar tarafýndan belirlenmiþ, ve 
diðer veriler (çevre, konu, vb.) ile belirli bir dengede 
deðerlendirilen bir bilgidir.
Ancak bilginin üretim alanýnda bulunmak bu bilginin 
“yorumlanmasýnda” ya da esnek bir yaklaþýmla 
uygulanmasýnda bir dezavantajdýr.
Bu yüzden bilginin üretildiði alanda bulunma çabasý, ekolojik 
mimarlara yüzyýlýn baþýndaki mimarlarýn sahip olduðu 
olanaðý sunmuyor. Onlar zamanla estetik dilini bulacaklarý 
bir teknik geliþme ile karþý karþýya deðiller. Onlar kendi 
üretmiþ olduklarý bir bilginin diðer bilgileri hükümranlýk altýna 
aldýðý bir alanda çalýþýyorlar. Oysa 1900 lerin baþýndaki 
mimarlar bu bilginin üretilmesini mühendislere býrakýp, bu 
verileri sadece deðerlendiren konumunda iken bunu 
yapabilmiþlerdir. “Ekolojik” mimarlar ise bu yaklaþýmýn 
estetiðini deðil bilgisini üretmeye soyunuyorlar.

Kýsaca herhangi bir bilginin, mimarlýk alanýnda geçerliliðinin 
olmasý, peþinden  insanlarý hatta kuþaklarý sürükleyebilmesi 
için, o bilginin ne ölçüde buyurucu ve önemli olduðunun 
yorumunun mimarlarca yapýlmasý gerekmektedir. Bu yorum 
özgün bir yaklaþým içeriyorsa ancak, örneðin “ekolojik 
mimarlýk”tan bahsetmek mümkündür. Aksi taktirde “cfc 
free” etiketli deodorantla arasýndaki farký varetmek 
mümkün olmayacaktýr.

bize tekrar pazarlamayý baþarýyor. Tüketime endeksli toplum 
sürekli üretime mahkum kalýyor. Üretim ise rasyonel bir 
amaç gütmediðinden, hiçbir optimizasyona sahip olamýyor. 

Üretim sistemimiz; tüm canlý ve cansýz kaynaklarý sýnýrsýz ve 
hatta “ahlaksýz” bir þekilde sömürmeye ve bu sömürünün 
ürünlerini edinmek için çalýþmaya bizi iterken, “çevre bilinci” 
yanlýþ bir þekilde yeni bir tüketim alternatifi olmaya baþlýyor. 
Kýsaca bir moda oluyor.

Modalarýn kuvvetini ve tehlikelerini küçümsemek lazým:
Bugün ekolojik mimarlýðýn öncülüðünü yapan mimarlarýn 
çoðu 68 kuþaðý olarak adlandýrýlan bir dönemden geliyor. Bu 
kuþaðýn idealleri arasýnda tüketim toplumuna karþý durarak, 
herkesin biraz zanaatkar bir tavýr içerisinde üretimde 
bulunmasý da vardý. Çiçek çocuklar olarak adlandýrýlan bu 
insanlar “komün” hayatý yaþýyor, uzun saçlarý eski püskü 
kýyafetleri ile dikkati çekiyorlardý. Fazla “romantik” bir tavýr 
da olsa, (sisteme gerçekçi bir alternatif olamadýklarý için) 
tüketimden imtina ediþleri önemli idi. Bu tavýr kendini 
deðiþik alanlarda göstermekte idi.

Örnek olarak kýyafetlerini ele alýrsak: Hippi olarak 
adlandýrýlan bu insanlar giydikleri kotlarý beyazlaþýncaya 
kadar kullanýyorlar, atmýyorlar, gereksiz modalarýn eþliðinde 
tüketmiyorlardý. O güne kadar kot lacivert olarak satýlan bir 
giysi idi. Oysa hippilerin ortaya çýkýþýndan sonra kotlar 
“beyazlatýlmýþ” olarak da piyasaya sürülmeye baþlandý. 
Böylelikle gerçekten tüketim karþýtý olmayan, ve bir kotu 
uzun yýllar giyerek eskimesini beklemeyecek olan bir “taklit 
hippi” sýnýfýna ayný görünüþte (ama içerikte deðil) giyinme 
olanaðý sunulmuþ oldu. Kýsa bir süre içinde hippi giyinme 
tarzýnýn kendisi de bir modaya, bir tüketim nesnesine, yani 
bir pazara dönüþtü. Moda kendisine karþý geliþen bu 
hareketi yuttu, pasifize etti, daha doðrusu kendine benzetti. 
Bu sürecin bu eðilimlerin yok oluþunda çok etkili olduðunu 
düþünüyorum. 

Sonuç olarak üretme / tüketme ve toplumsal hayatý 
oluþturma biçimimiz hakkýnda bir alternatif geliþtirmeyen 
yaklaþýmlar, yüzeysellikleri yüzünden, bir modaya dönüþüp 
yok olmaya mahkum kalýrlar. Ekolojik mimarlýk siyasi ve 
düþünsel temellerini bulamaz ise ayný son ile karþýlaþabilir. 
Bir gün ekolojik ve dolayýsý ile “doðal hayat” sunan oteller 
zinciri ya da lüks villalar, çevre bilincinden yoksun kitlelerin 
tüketim malzemesi haline gelirse tamamen tersi bir etkiye 
(çevreye zarar verme) de yol açabilirler.

3. “Her teknolojik geliþme estetik yüzünü 
zamanla bulur” düþüncesi yanlýþtýr.

19. yüzyýlýn ortasýndan itibaren geliþen mimari akýmlara dair 
genel kaný þöyledir: Endüstri devriminin getirilerinin mimari 
bir estetik ile sentezlenmesi belirli bir zaman almýþtýr. 
Çelik strüktürlü binalar yeni ortaya çýkan mühendislik 
alanýnýn bi lgi ler ini  gerektirdiðinden mimarlarýn 
hakimiyetinden çýkmýþtýr. Hatta Ruskin ve Morris gibi 
düþünürler bunlarýn birer mimarlýk ürünü olduklarýný bile 
reddetmiþlerdir. Oysa o dönemden günümüze kalan mimari 
eserlerin çoðu bu nitelikleri taþýmaktadýr. (Eifell kulesi yada 
Crystall Pallace gibi)
Zaman içinde modern mimarlýk bu geleneði devam ettirerek 
19 yüzyýlýn yüzünün mühendisler tarafýndan oluþturulmasýný 
engellemiþ, 20. yüzyýla  damgasýný vurmuþtur. Mimarlar 
kaybettikleri hakimiyet alanlarýný geri kazanmýþtýr. 

Bu görüþün ekolojik mimarlýk ile iliþkilendiði nokta ise: 
ekolojik mimarlýðýn da ilk yýllarýnda bulunduðundan henüz 

Pnömatik Yapý



Mükremin Mungan

Sesleniyorum, konuþuyorum yanýtýn yok, BUNADIN DEÐÝL MÝ MARDUK, BUNADIN… Adam Rab olsa da kural, yasa 
koysa da bu hale düþüyor deðil mi? Beyaz saçýn, sakalýn birbirine karýþmýþ, sað elini dayamýþsýn çenene, yayýlmýþsýn altý 
kat gök kubenin bulutlarýna, yan gelip yatmýþ bizi izliyorsun (mimarý), dudaklarýnda alaycý bir tebessüm, keyfine diyecek 
yok; gel keyfim gel. Benzerlerin de var yeryüzünde, onlarýn da keyfine diyecek yok.

Altýbin yýllýk yazýyý kazýdýðýn kelamýný nicedir dönüp bakmýyor, hatýrlatmýyorsun meslektaþlarýna. Bunlar yerküre 
üzerinde mekanlarý nasýl tasarlar, nasýl uygular; çýraklarý, kalfalarý, ustalarý ne yapar, nice yapar, ne yer, ne içerler. 
Anladýk kederler içindesin, bir de keyifle izliyorsun. Gözbebeklerinde keyifli gülücükler, alacaðýn olsun, hele bir in 
bulutlarýndan yerküreye o zaman senin yetkinliðini, söylemini, mimarlýðýný ve koyduðun kurallarýn, yasalarýn etkinliðini 
görürüz.

Yeryüzü genel mekan, ayný mekan fakat zaman ve konum deðiþti. Ýnanmýyorsun deðil mi? Tabii uzaktan seyir, tavýr 
almamak kolay. Aç katarak inmiþ gözlerini, iþitme cihazýn varsa tak kulaklarýna. Utanýyorsun, ihtiyarlýk keyfi bilinince 
iyidir, ne var bunda utanacak…Korkma, dünyamýzda bütün meslektaþlarýnýn büyük bir bölümünün gözleri kulaklarý para 
ile týkalý. Para mý? Yahu her þeyi satýn alan þey caným… Kýymetli taþ, bakýr deðil… Kaðýt tabii bunun da ne olduðunu 
bilmiyorsun deðil mi? Naylonu, sanalý bile var.

Korkma in aþaðý, kimse (mimarlar) seni incitmez. Neden mi ? Mimarlar fýrýncý olmak istiyor artýk genellikle… Hepsi 
“EKMEK PARASI PEÞÝNDE…” bildiðin ekmek, emek o kadar pahalý deðil anlýyorsun deðil mi? Vazgeçtim bunu baþka 
bir gün konuþur, dertleþiriz…

Bak dinle, kýzma RAB olan da ileriye doðru mimarlýk için koyduðu yasalarda hata yapar. Bunda utanýlacak ne var… Bir  
öz eleþtiri yaparsýn, yapamazsan özür dilersin onu da yapamazsan “DEÐÝÞTÝM” evet deðiþtim arkadaþlar dersin, olur 
biter. Zaten soran sorgulayan da yok…

Ne demiþ, ne uygulamýþ hangi yasalarý koymuþtun hatýrlatayým:
1.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin GÜNEÞ'ini engelleyemez…
2.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin HAVA'sýný engelleyemez…
3.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin SU'yunu engelleyemez… 
4.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin yapýsýný ateþi ile yakamaz…
5.Kimse yaptýðý yapýnýn ARTIK'larý ile kimsenin yapýsýný kirletemez…
6.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin YAÞAMINI engelleyemez…

Hatýrladýn mý? Hatýrlamýþsýndýr inþallah. Bu kelime birincil sözcük olarak katýldý, ne haber RAB?

Neden mi uymadýlar bu kurallara? 1948 yýlýnda deþifre edildi çivi yazýn. Sonra neler mi yapýldý? Her yasa gibi çýkarýldý, 
gereði için rafa kaldýrýldý. Zaten okur yazar özürlüsü… Kim mi? Bu kadarýný da sen bil. Aramice mi? Hayda sen onu dilden 
mi sayýyorsun? Asurca, Sorani, Gorani... Sayýklýyorsun, millet için Grekçe, Latince klasik dil oldu, bu dilleri bilen bulmak, 
senin ak saçýn ve sakalýnda siyah kýl bulmak gibi bir durum.

HAMURABÝ mi? Bak nasýl hatýrlarsýn torununun torununu. Yasalarý mý? Geç bunlarý, ilk lahide geçmeseydi “DÝÞE DÝÞ 
GÖZE GÖZ” kuralý bile hatýrlanmazdý, Asur RAB'ý HAMURABÝ. Dur dur hemen bozulma þimdi baþka RAB'lar var. 
Ýspanyolca, Fransýzca, Ýngilizce, Amerikanca konuþuyorlar. Onlar diyorlar ki “Bize dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn, 
BÝZE DOKUNAN ÝNSAN BÝR GÜN YAÞAMASIN” 

USTA ÇIRAK iliþkisi mi? BÝLGÝ aktarmak paylaþmak mý? Güldürme adamý… Mezara mý götürecekler… Yok caným bilgi 
günümüzde GÜÇtür, tam olarak öðretilemez, aktarýlamaz bir þifredir. PARA demektir, öðretsinler de aç mý açýk mý 
kalsýnlar? 

Okullar mý? Çok ileri gitmeye baþladýn. Dur, dur gücenme aktarayým. Mimarlýk eðitiminde okulda uygulama yok. Ayrý 
okullarda eðitim görüyorlar, okulu bitirince ayný kalýptan çýkmýþ çivi yazýsý zarfý gibi çýkýyorlar.

Doða bilgisi, HAVA, SU, ATEÞ, TOPRAK, hayvan, bitki bilgisi ne gezer...  Kim kendini baþka bilgilerle donatmak isterse 
iþ kendisine düþüyor.

Çamur, kerpiç, ahþap, taþ malzeme bilgisi… Býrak onlarý… Yeni çaðdaþ malzemeler var, bilgiye gerek yok; kataloglar 
var, seç seç kullan…Yok senin altý kuralýn, yasalarýn... Geç bunlarý anam babam geç…

Anlýyorsun deðil mi… yoksa iþine mi gelmiyor? Dur bir bardak temiz su içeyim. Buyur sor…

Ay bizden, dünyamýzdan neden uzaklaþýyor?  Hayda bu nerden çýktý?

Bu sorunun cevabýný bir NASA, bir de þairler bilir. Ben kýsaca anlatmaya çalýþayým. Bizler yer küremize güneþe ve aya 
baðlý bir yaþam sürdürüyoruz. Ay, dünyamýz için güneþ kadar hatta daha fazla önemli çünkü yer küremizden uzaklaþtýkça 
dünya ekseninde sapma oluyor ve iklimler bu sapmaya baðlý. Senin zamanýndan günümüze kadar 1.8 sapma yapmýþ, 
bunun sonucu Gobi ve Sahra gölleri oluþmuþ. Allah'tan dünyamýz aya, ay da dünyamýza sevdalý (biz hariç) bu sevda 
olmasa, ay (SÝN) olmasaydý dünya ekseni etrafýnda dönmezdi, rasgele yuvarlanýr giderdi güneþin etrafýndan. O zaman 
ne iklimler, ne çevre ne de bizler olurduk MARDUK. Anladýn mý?    

Biliyorum MARDUK, biliyorum her þeyin tekil varlýk nedeni diðer bir þeye baðlý ve baðýmlý. Bir de hepimiz bunun farkýna 
bilincine varsak. Varacaðýz ve çoðalacaðýz merak etme sen. Biz de sevdalanacaðýz çevremize yaptýklarýmýza ve 
mekanlarýmýza. Ayaða kalkýn, gülüyorsun deðil mi MARDUK, gül gül iyi þeyler olacak.

SÖYLEDÝÐÝN, 

UYGULADIÐIN

ÇÝVÝ YAZISINA

KAZIDIÐIN YETKÝN

VE ETKÝN

YASALARINA

NE OLDU?

H E Y  M A R D U K  B U N A D I N  M I ?

MARDUK: Sümer döneminde yasa koyan mimar. Ýz býrakan adam olarak adlandýrýlmýþ. Ýnsanlar o dönemde yaptýklarý iþle 
anýlýrmýþ.
MAR: Ýz býrakan kara sabanýn uçundaki tahta veya demir üçgen araç .
DUK: Yaþayan, yaþayan insan.

Toplu konut akýmlarýnýn güçlenmesi ve çok etkin olmasý, Türkiye'de 
70'li yýllarýn sosyal demokrat söylemlerinin yurtdýþý imar 
hareketlerinden esinlenmesiyle ve halkçý-üretici belediyecilik adý 
altýnda Kent-Koop, Batýkent deneyiyle baþlar. Bu deneyin embriyon 
aþamasýndan baþlayarak adýnýn Akkondu’dan Batýkent'e 
dönüþümüne kadar her aþamasýna katký koymuþ biri olarak Semih 
Eryýldýz'ýn otuz yýllýk çalýþmalarý bir yayýna dönüþtü. Günümüzde 
BATIKENT adýyla piyasaya sunulmuþ olan bu kitap hem geçmiþteki 
Ankara düþleri hem de geleceðin ekolojik Ankara'sý ile ilgili bölümler 
içermektedir.

“30 yýllýk bilgi ve deney birikimimizden sonra Batýkent benzeri 
projeleri 30 yýl öncesinin araçlarýyla üretemeyiz. Artýk hakim 
düþünce çevreci, doðal, yeþil çevreler ve yerleþmeler üretimini 
zorunlu kýlmýþtýr. Enerjinin temel yönlendiricidir. Ancak usumuz 
sadece bu deðiþkenle yönlenemez. Yerleþimlerin içinde yaþayanlarý 
hasta  etmemes i ,  a fet le r le  ö ldürmemes i  de  temel  
deðiþkenlerimizden biridir. Yerleþimlerimiz içinde yaþayanlar kadar 
doðayý ve dünyayý da korumak zorundadýr. Ekolojik planlama ve 
tasarým bu nedenle hem gelecek için çalýþýrken hem de geçmiþi 
ileriye yönelik olarak yeniden düþünürken temel rehberimizdir.” 

“Ankara'nýn yaný baþýnda Batýkent; günümüzde ekleri ile birlikte 
yarým milyon yurttaþýmýzýn yaþamaya hazýrlandýðý, düþünsel ürünü 
sayýlan Eryaman'la birlikte oluþturmaya baþladýðý “bir milyonluk yeni 
Ankara özeði” ile Türklerin dünya yüzünde sýfýrdan gerçekleþtirdiði 
en büyük ve belki tek kentsel yerleþimdir. Batýkent sadece 
Türkiye'nin deðil Dünya'nýn bir seferde planlanmýþ ve kendisine 
özgün örgütlenme mantýðý içersinde gerçekleþmiþ en büyük yeni 
yerleþim projesidir.

Batýkent kamusal diye tariflenen ve kamu tarafýndan yaratýldýðý 
söylenen Ankara'da kamuya raðmen kooperatifler sendikalar ve 
yerel yönetim önderleri tarafýndan 30 yýlda yapýlmýþ bir baþka 
Ankara'dýr.

Batýkent; Toplumsal Demokrasi ve üretici yerel yönetim 
düþüncelerini benimsemiþ olan seçimden yeni çýkmýþ CHP'nin 
Ankara Belediyesi tarafýndan 1973 yýlýnda ilk kez düþüncenin ortaya 
atýlmasý ile baþlatýlmýþtýr. 2003 yýlý bu düþüncenin eyleme 
dönüþmeye baþlamasýnýn 30. yýlýdýr; ve 2004te yani gelecek yýl yeni 
bir yerel yönetim seçimleri yeni bir yol ayýrýmý Ankara Kentinin 
önüne gelecektir.”

ANKARA'DA GERÇEKLEÞEN 
BÝR DÜÞ: BATIKENT

Semih Eryýldýz'ýn “BATIKENT” kitabý çýktý

Mükremin Mungan

Sesleniyorum, konuþuyorum yanýtýn yok, BUNADIN DEÐÝL MÝ MARDUK, BUNADIN… Adam Rab olsa da kural, yasa 
koysa da bu hale düþüyor deðil mi? Beyaz saçýn, sakalýn birbirine karýþmýþ, sað elini dayamýþsýn çenene, yayýlmýþsýn altý 
kat gök kubenin bulutlarýna, yan gelip yatmýþ bizi izliyorsun (mimarý), dudaklarýnda alaycý bir tebessüm, keyfine diyecek 
yok; gel keyfim gel. Benzerlerin de var yeryüzünde, onlarýn da keyfine diyecek yok.

Altýbin yýllýk yazýyý kazýdýðýn kelamýný nicedir dönüp bakmýyor, hatýrlatmýyorsun meslektaþlarýna. Bunlar yerküre 
üzerinde mekanlarý nasýl tasarlar, nasýl uygular; çýraklarý, kalfalarý, ustalarý ne yapar, nice yapar, ne yer, ne içerler. 
Anladýk kederler içindesin, bir de keyifle izliyorsun. Gözbebeklerinde keyifli gülücükler, alacaðýn olsun, hele bir in 
bulutlarýndan yerküreye o zaman senin yetkinliðini, söylemini, mimarlýðýný ve koyduðun kurallarýn, yasalarýn etkinliðini 
görürüz.

Yeryüzü genel mekan, ayný mekan fakat zaman ve konum deðiþti. Ýnanmýyorsun deðil mi? Tabii uzaktan seyir, tavýr 
almamak kolay. Aç katarak inmiþ gözlerini, iþitme cihazýn varsa tak kulaklarýna. Utanýyorsun, ihtiyarlýk keyfi bilinince 
iyidir, ne var bunda utanacak…Korkma, dünyamýzda bütün meslektaþlarýnýn büyük bir bölümünün gözleri kulaklarý para 
ile týkalý. Para mý? Yahu her þeyi satýn alan þey caným… Kýymetli taþ, bakýr deðil… Kaðýt tabii bunun da ne olduðunu 
bilmiyorsun deðil mi? Naylonu, sanalý bile var.

Korkma in aþaðý, kimse (mimarlar) seni incitmez. Neden mi ? Mimarlar fýrýncý olmak istiyor artýk genellikle… Hepsi 
“EKMEK PARASI PEÞÝNDE…” bildiðin ekmek, emek o kadar pahalý deðil anlýyorsun deðil mi? Vazgeçtim bunu baþka 
bir gün konuþur, dertleþiriz…

Bak dinle, kýzma RAB olan da ileriye doðru mimarlýk için koyduðu yasalarda hata yapar. Bunda utanýlacak ne var… Bir  
öz eleþtiri yaparsýn, yapamazsan özür dilersin onu da yapamazsan “DEÐÝÞTÝM” evet deðiþtim arkadaþlar dersin, olur 
biter. Zaten soran sorgulayan da yok…

Ne demiþ, ne uygulamýþ hangi yasalarý koymuþtun hatýrlatayým:
1.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin GÜNEÞ'ini engelleyemez…
2.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin HAVA'sýný engelleyemez…
3.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin SU'yunu engelleyemez… 
4.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin yapýsýný ateþi ile yakamaz…
5.Kimse yaptýðý yapýnýn ARTIK'larý ile kimsenin yapýsýný kirletemez…
6.Kimse yaptýðý yapý ile kimsenin YAÞAMINI engelleyemez…

Hatýrladýn mý? Hatýrlamýþsýndýr inþallah. Bu kelime birincil sözcük olarak katýldý, ne haber RAB?

Neden mi uymadýlar bu kurallara? 1948 yýlýnda deþifre edildi çivi yazýn. Sonra neler mi yapýldý? Her yasa gibi çýkarýldý, 
gereði için rafa kaldýrýldý. Zaten okur yazar özürlüsü… Kim mi? Bu kadarýný da sen bil. Aramice mi? Hayda sen onu dilden 
mi sayýyorsun? Asurca, Sorani, Gorani... Sayýklýyorsun, millet için Grekçe, Latince klasik dil oldu, bu dilleri bilen bulmak, 
senin ak saçýn ve sakalýnda siyah kýl bulmak gibi bir durum.

HAMURABÝ mi? Bak nasýl hatýrlarsýn torununun torununu. Yasalarý mý? Geç bunlarý, ilk lahide geçmeseydi “DÝÞE DÝÞ 
GÖZE GÖZ” kuralý bile hatýrlanmazdý, Asur RAB'ý HAMURABÝ. Dur dur hemen bozulma þimdi baþka RAB'lar var. 
Ýspanyolca, Fransýzca, Ýngilizce, Amerikanca konuþuyorlar. Onlar diyorlar ki “Bize dokunmayan yýlan bin yýl yaþasýn, 
BÝZE DOKUNAN ÝNSAN BÝR GÜN YAÞAMASIN” 

USTA ÇIRAK iliþkisi mi? BÝLGÝ aktarmak paylaþmak mý? Güldürme adamý… Mezara mý götürecekler… Yok caným bilgi 
günümüzde GÜÇtür, tam olarak öðretilemez, aktarýlamaz bir þifredir. PARA demektir, öðretsinler de aç mý açýk mý 
kalsýnlar? 

Okullar mý? Çok ileri gitmeye baþladýn. Dur, dur gücenme aktarayým. Mimarlýk eðitiminde okulda uygulama yok. Ayrý 
okullarda eðitim görüyorlar, okulu bitirince ayný kalýptan çýkmýþ çivi yazýsý zarfý gibi çýkýyorlar.

Doða bilgisi, HAVA, SU, ATEÞ, TOPRAK, hayvan, bitki bilgisi ne gezer...  Kim kendini baþka bilgilerle donatmak isterse 
iþ kendisine düþüyor.

Çamur, kerpiç, ahþap, taþ malzeme bilgisi… Býrak onlarý… Yeni çaðdaþ malzemeler var, bilgiye gerek yok; kataloglar 
var, seç seç kullan…Yok senin altý kuralýn, yasalarýn... Geç bunlarý anam babam geç…

Anlýyorsun deðil mi… yoksa iþine mi gelmiyor? Dur bir bardak temiz su içeyim. Buyur sor…

Ay bizden, dünyamýzdan neden uzaklaþýyor?  Hayda bu nerden çýktý?

Bu sorunun cevabýný bir NASA, bir de þairler bilir. Ben kýsaca anlatmaya çalýþayým. Bizler yer küremize güneþe ve aya 
baðlý bir yaþam sürdürüyoruz. Ay, dünyamýz için güneþ kadar hatta daha fazla önemli çünkü yer küremizden uzaklaþtýkça 
dünya ekseninde sapma oluyor ve iklimler bu sapmaya baðlý. Senin zamanýndan günümüze kadar 1.8 sapma yapmýþ, 
bunun sonucu Gobi ve Sahra gölleri oluþmuþ. Allah'tan dünyamýz aya, ay da dünyamýza sevdalý (biz hariç) bu sevda 
olmasa, ay (SÝN) olmasaydý dünya ekseni etrafýnda dönmezdi, rasgele yuvarlanýr giderdi güneþin etrafýndan. O zaman 
ne iklimler, ne çevre ne de bizler olurduk MARDUK. Anladýn mý?    

Biliyorum MARDUK, biliyorum her þeyin tekil varlýk nedeni diðer bir þeye baðlý ve baðýmlý. Bir de hepimiz bunun farkýna 
bilincine varsak. Varacaðýz ve çoðalacaðýz merak etme sen. Biz de sevdalanacaðýz çevremize yaptýklarýmýza ve 
mekanlarýmýza. Ayaða kalkýn, gülüyorsun deðil mi MARDUK, gül gül iyi þeyler olacak.

SÖYLEDÝÐÝN, 

UYGULADIÐIN

ÇÝVÝ YAZISINA

KAZIDIÐIN YETKÝN

VE ETKÝN

YASALARINA

NE OLDU?

H E Y  M A R D U K  B U N A D I N  M I ?

MARDUK: Sümer döneminde yasa koyan mimar. Ýz býrakan adam olarak adlandýrýlmýþ. Ýnsanlar o dönemde yaptýklarý iþle 
anýlýrmýþ.
MAR: Ýz býrakan kara sabanýn uçundaki tahta veya demir üçgen araç .
DUK: Yaþayan, yaþayan insan.

Toplu konut akýmlarýnýn güçlenmesi ve çok etkin olmasý, Türkiye'de 
70'li yýllarýn sosyal demokrat söylemlerinin yurtdýþý imar 
hareketlerinden esinlenmesiyle ve halkçý-üretici belediyecilik adý 
altýnda Kent-Koop, Batýkent deneyiyle baþlar. Bu deneyin embriyon 
aþamasýndan baþlayarak adýnýn Akkondu’dan Batýkent'e 
dönüþümüne kadar her aþamasýna katký koymuþ biri olarak Semih 
Eryýldýz'ýn otuz yýllýk çalýþmalarý bir yayýna dönüþtü. Günümüzde 
BATIKENT adýyla piyasaya sunulmuþ olan bu kitap hem geçmiþteki 
Ankara düþleri hem de geleceðin ekolojik Ankara'sý ile ilgili bölümler 
içermektedir.

“30 yýllýk bilgi ve deney birikimimizden sonra Batýkent benzeri 
projeleri 30 yýl öncesinin araçlarýyla üretemeyiz. Artýk hakim 
düþünce çevreci, doðal, yeþil çevreler ve yerleþmeler üretimini 
zorunlu kýlmýþtýr. Enerjinin temel yönlendiricidir. Ancak usumuz 
sadece bu deðiþkenle yönlenemez. Yerleþimlerin içinde yaþayanlarý 
hasta  etmemes i ,  a fet le r le  ö ldürmemes i  de  temel  
deðiþkenlerimizden biridir. Yerleþimlerimiz içinde yaþayanlar kadar 
doðayý ve dünyayý da korumak zorundadýr. Ekolojik planlama ve 
tasarým bu nedenle hem gelecek için çalýþýrken hem de geçmiþi 
ileriye yönelik olarak yeniden düþünürken temel rehberimizdir.” 

“Ankara'nýn yaný baþýnda Batýkent; günümüzde ekleri ile birlikte 
yarým milyon yurttaþýmýzýn yaþamaya hazýrlandýðý, düþünsel ürünü 
sayýlan Eryaman'la birlikte oluþturmaya baþladýðý “bir milyonluk yeni 
Ankara özeði” ile Türklerin dünya yüzünde sýfýrdan gerçekleþtirdiði 
en büyük ve belki tek kentsel yerleþimdir. Batýkent sadece 
Türkiye'nin deðil Dünya'nýn bir seferde planlanmýþ ve kendisine 
özgün örgütlenme mantýðý içersinde gerçekleþmiþ en büyük yeni 
yerleþim projesidir.

Batýkent kamusal diye tariflenen ve kamu tarafýndan yaratýldýðý 
söylenen Ankara'da kamuya raðmen kooperatifler sendikalar ve 
yerel yönetim önderleri tarafýndan 30 yýlda yapýlmýþ bir baþka 
Ankara'dýr.

Batýkent; Toplumsal Demokrasi ve üretici yerel yönetim 
düþüncelerini benimsemiþ olan seçimden yeni çýkmýþ CHP'nin 
Ankara Belediyesi tarafýndan 1973 yýlýnda ilk kez düþüncenin ortaya 
atýlmasý ile baþlatýlmýþtýr. 2003 yýlý bu düþüncenin eyleme 
dönüþmeye baþlamasýnýn 30. yýlýdýr; ve 2004te yani gelecek yýl yeni 
bir yerel yönetim seçimleri yeni bir yol ayýrýmý Ankara Kentinin 
önüne gelecektir.”

ANKARA'DA GERÇEKLEÞEN 
BÝR DÜÞ: BATIKENT

Semih Eryýldýz'ýn “BATIKENT” kitabý çýktý



ANKARA
Andrea Koban 

Gezi güzergahlarýnda Ankara'nýn bir ismi, belirlenmiþ bir çekiciliði yok. 
Seyyahlarýn zihinlerindeki haritalarda Ankara bir boþ leke. Turistler 
Kapadokya, Antalya, Fethiye, Ýstanbul'a gelmeyi seviyorlar. Doðada, 
sahillerde kaybolmayý seviyorlar; suyu, güneþi, çamlarýn altýndaki, maðralarýn 
içindeki gölgeyi arýyorlar ve sonunda prensadalarýnda olmanýn düþünü 
seviyorlar. Ankaralýlar bunu bilirler. Onlar Anadolu peyzajýnýn asýl 
tutsaklarýdýrlar. Özgürlük nerede olursa olsun, o Ankara'da deðil. Ankara'da 
ancak bir yerde baþlayýp bir yerde biten yollar var. Ankara'da yürümek, 
görevlerin hatýrlatýlmasýdýr: Bürodaki pencereyi kapatmak, dosya kabýný 
düzgün yerleþtirmek, kentin renklerine yeþil bir nokta ile inatla karþý 
gelebilmek için, tozlanmýþ pencere kenarýndaki küçük bitkiyi sulamak, odaya 
girene, sesiz, baþka yerde olan bir çehre ile ne istediðini sormak, yanýnda da 
bir bardak çay, bakýþlarý üzerine yoðunlaþtýran ve Ankara'da odaklanýlan iki 
ana eylem: oturmak ve yürümek.

Bu bakýmdan gezginler için emin yerler müzeler, Atatürk'ün mozolesi, Roma 
hamamý veya kale veya Atakule'den bakýþlardaki geçici barýnmýþlýk duygusu. 
Kentin arta kalanýnda resimler gözlerden kaybolur. Ancak evlerin köþelerini 
iyi tanýyanlar, onlara ait hikayeleri de bilirler. Amerikalýlarýn buralarda 
konuþlandýðý dönemden kalmýþ küçük mutfaklý evlerin, delikli sarý travertenin, 
gri-beyaz mermerin, Afrikadan getirilmiþ granitin, zarif görünümlü bordonun 
hikayelerini. Cam tuðla cepheli evlerin, kesintisiz balkonlularýn, eðri 
balkonlularýn, boydan boya uzanan cam pencerelilerin, küçük pencere 
niþlilerin, kýrma çatýlýlarýn, düz çatýlýlarýn, içine yaðmur yaðan çatýlýlarýn, hiç 
kapanmayan pencerelilerin, en küçük hava akýmýna izin vermeyen 
pencerelilerin, kýþa karþý, yaza karþý camlanmýþ balkonlularýn, balkonlarýnda 
onlarca yýlýn kalýntýsý toplanmýþ olanlarýn, bazen çiçeklerin açtýðý balkonlarýn, 
güvercinlerin amansýz mevzii savunmasý yaptýklarý balkonlarýn ve komþunun 
pencere önündeki serçeleri gözüne kestirmiþ ev kedilerinin ve perdeleri hiç 
açýlmayan sayýsýz pencerelerin hikayeleri. Ankara. Türkiye’nin baþkenti, 
1923'den beri cumhuriyet, 1949'dan beri Avrupa Konseyi üyesi, 1952 
Nato'ya giriþ, 1964'den beri Avrupa Ekonomik Topluluðu ve Avrupa Birliði 
asosiye üyesi. Ülke sýnýrlarý Irak, Ýran, Suriye, Ermenistan, Gürcistan, 
Yunanistan, Bulgaristan'a uzanýyor. Modern Türkiye baþý ile Avrupalý, 
ayaklarýna göre Anadolulu. Avrupa'dan gelip Asya'ya gidenler mola vermek 
isterlerse, boðaz üstündeki köprülerin tam ortasýnda dursunlar, çünkü taþlarý 
daðýtmak için bir vakit vardýr ve taþlarý toplamak için, saklamak için bir vakit 
ve atmak için bir vakit, bir vakit susmak için, bir vakit konuþmak için, bir vakit 
unutmak için, bir vakit anmak için. Ankara, içinden sadece yeni evlerin 
büyüdüðü sararmýþ bir fotograf gibi, sýnýrlarýnda üç neslin hikayesi olan. 
Ulus'ta otururken torunlarýný Çankaya, Kavaklýdere, Küçük Esat, Ayrancý, 
Gazi Osman Paþa veya Dikmen kýyýlarýnda arayan büyükbabalar. Ankara, 
konut mimarlýðýný aile özgeçmiþi olarak yazan bir þehir. Yaþamýn ortasýnda 
koltuk, divan, televizyonun kesin belirlenmiþ yerleri. Misafir odasý kamusal ve 
özel mekanlarýn sýnýrýný kesin elinde tutuyor. Dýþarda kentin dikiþleri 
patlarken, özelin sunumu ayný zamanda da düzenin sunumudur, ve kentin 
sahipleri mimarlar deðil, mütehahitler ,arsa spekülatörleri, uçsuz bucaksýz 
gecekondu yerleþimleri.(...)

Bugün torunlar büyükbabalarýný cep telefonundan arýyorlar, bazýlarý 
Amerika'da Almanya'da bulundular, Bilkent Üniversitesi'nde okuyorlar, pahalý 
arabalara biniyorlar, Armani ve Benetton arasýnda giyiniyorlar, güneþden Ray 
Ban ile korunuyorlar, diðerlerini Ankara veya Hacettepe Üniversitesi'nde 
bulabilirsiniz, Almanya'dan geri dönüp Alman edebiyatý okuyorlar, veya 
Alman dilini, öðretmen olabilmek için ve yazýlarýnda Ulus'da deðil, Sivas 
Gaziantep arasýnda bir yerde yaþayan büyükbabalarýný hatýrlýyorlar, ki onlarýn 
oðullarý kendilerini Aras Ören'in satýrlarýnda denediler: Ordaki, herkezin 
arabasý var, banyolu modern evleri, dolaplar dolusu elbiseler, naylon 
gömlekler ve yol kenarýnda öpebileceði bir sevgili, aynen filimdeki gibi. Ve 
filim daha bitmedi, geri dönen nesilde devam ediyor, düþ sürüyor BURDA 
Türkiye'de modern konutlarda otururken, yazýlarýnda yine evleri düþlüyorlar, 
yüzme havuzlu, yüksekliði en az üç kat , bir daha çalýþmak zorunda olmamayý, 

ve düþlerinde rahatsýz edilmemek için kapýlarýnýn dýþýnda bir bodyguard. 
Okula gittikleri yer ve büyükbabalarýnýn memleketi dýþýnda Türkiye ile ilgili 
fazla bir þey görmüþ deðiller, Türkiye'yi Almanya ve Türkiye'de geçen bir 
filimden tanýyorlar gibi, ve walkman'lerinde Atatürk için bestelenmiþ HipHop 
ritmi çalýyor, bu ara Almanya'da 720 milyon porsion döner satýlýyor yýlda, 
günde 200 ton, yýlda 3.6 milyar Marklýk bir ciro, Mac Donalds, Burger King 
ve Wiener Wald zincirlerinin toplamýndan fazla.

Ankarada döner yemek isteyenler, Ulus'ta, Sýhhiye'de arayacaklar veya 
Kebap49'a gidecekler. Ankara'da pizza yenmez onun yerine pide, sushi de 
yenmez onun yerine hamsi. Ýtalyan gelati de yenmez onun yerine dondurma, 
hafif çiklet gibi uzayan, ilkbahar sonunda taze çilek tadýný taþýyan. Sufle 
yenmez, onun yerine kaymaklý kabak tatlýsý, sürgit yabancý dillerin isimlerinde 
kaybolunmaz, onun yerine yerel peyzajýn renklerinde dinlenilir, yýl boyunca 
domates yenir, yazýn karpuzun kýrmýzýsý aranýr, kabaðýn yeþili, patlýcanýn 
koyusu, zeytinin siyahý, peynirin beyazý, erken yazda çuvallar dolusu caneriði 
alýnýr, pilav için kuþüzümü aranýr, nane yapraklarý alýnýr ve sonbaharda beyaz 
ekmek taze zeytinyaðýna daldýrýlýr. Yazýn deniz kýyýsýna gidilir, arabasý olmayan 
metro ile Aþti'ye gidip bir otobüse biner. Burada kalanlar evlerine çekilirler, 
her on yýlda bir tarzý deðiþtirilen, ama yine de bir þekilde ayný kalan evlerine, 
akþamlarý çay bahçesine yürüyerek, gündüzleri görevlerinin baþýnda. 
Baþkalarý ama balkonlarýndan ayrýlmazlar, çoçukluklarýný anýmsatan bir kavak 
aðacý görüp, kitabýn sayfalarýný karýþtýrýrken: aðzýmdan þu harfler çýktý. 
Bazýlarý kuþa benziyordu, bazýlarý üstüne ok saplanmýþ kalbe, bazýlarý bir 
kervana, bazýlarý uyuyan develere, bazýlarý bir ýrmak gibi, bazýlarý rüzgarda 
daðýlan aðaçlara, bazýlarý yürüyen yýlanlara, bazýlarý yaðmur ve rüzgar altýnda 
üþüyen nar aðaçlarýna, bazýlarý çatýk kaþlara, bazýlarý nehirde yüzen oduna, 
bazýlarý uyuyamayan gözlere. Ankara'ya gelen ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 
dilini duyumsayabilir. Lisanýný konuþmadan bile. Resimlerde duraksayarak , 
köþelerinde anadolunun öyküleri baþlayan þehrin hep ayný olan evlerini 
arayarak.

Andrea Koban: Avusturya doðumlu, Klagenfurt ve Viyana Üniversite'lerinde 
sosyoloji, felsefe ve edebiyat okudu, 1999 yýlýnda, Viyana Üniversite'sinde asistan 
olarak çalýþýrken, ayný üniversiteden doktor unvanýný aldý, halen Alman akademik 
deðiþim programý (DAAD) çerçevesinde Ankara'da bulunan Koban, Viyana 
üniversitesinde ders vermektedir. Alman ve Avusturya, bilim, sanat þehircilik 
dergilerinde yazýlarý yayýmlanmýþtýr.

Fotoðraflar: Melih Uçar
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baktýðýmýzda, silik ve tek tük yýldýzlarýn seçilebildiðini, üstümüze doðru 
da hafif bir hava esintisinin geldiðini.
Bu þekilde, koridorun sonuna kadar geldik ve saða doðru 4-5 metre 
kadar geniþleyen bir mekana, yani küçük binanýn bodrum katýna 
ulaþtýk: hemen önümüzde, sað duvara bitiþik, sola dönerek ve 
muhtemelen de Eftan Bey'in bizi küçük binaya aldýðý antreye çýkan ve 
devamýnda da küçük binanýn katlarýna çýkarken kullandýðýmýza ulaþan 
bir merdiven vardý ama çýktýðý katla hemzemin ve yatay yerleþtirilmiþ 
levhalarla kapatýlmýþtý; sað taraftaki geniþ mekanda bir yýðýn kýrýk 
dökük sandalye ve bir kaç partal ofis koltuðu duruyordu ve bu mekanýn 
kuzey duvarýnda ve dibe doðru da yan yana iki asansör giriþi vardý, en 
diptekinin kapýsý sökülüp atýlmýþ olduðu halde. Merdivenlerin ve koltuk 
harabelerinin fotoðraflarýný çektikten sonra, dipteki asansör giriþine 
yöneldik ve fenerleri içeriye doðrulttuk: oldum olasý ürktüðüm asansör 
boþluklarýnýn belki de en tedirgin edici nesnesi, asansör kabininin 
karþýt aðýrlýðý karþýmýzda duruyordu. Alabildiðine temkinli ve 
çocukluktaki korkularýmýn anýlarý depreþerek, asansör boþluðunun 
kenarýna bir ayaðýmý koyup saðlamca bastým ve hafifçe boþluða doðru 
eðilerek aþaðýya fener tuttum: boþluk, muhtemelen kabinin alt 
kýsmýndaki aksamýn kabin o kata indiðinde yerleþebilmesi için, 
bulunduðumuz seviyeden ancak bir metre daha aþaðýya iniyordu ve içi 
bir yýðýn ývýr zývýr atýk ile doluydu. Boþluktan yukarý bakmak için ise 
daha da temkinli bir þekilde, korka korka ve ancak tek gözümle 
bakabilecek kadar uzattým kafamý ve asansör kabininin herhalde 3. ya 
da 4. katta bir yerde durduðunu gördüm. Tüm bunlarýn fotoðraflanmasý 
kaçýnýlmazdý ama hem kabinin çok yukarýda duruyor olmasý nedeni ile 
flaþ ýþýðýnýn muhtemelen yetersiz kalacak olmasý, hem de boþluða 
uzanarak ve yukarý doðru fotoðraf makinasý doðrultmanýn ciddi fiziksel 
efor istemesi nedeni ile, asansör kabininin aþaðýdan fotoðrafýný 
çekmek zor olacaktý. 
Yine de deneyecektik tabii ve ben flaþ ýþýðýnýn etkisini bir görebilmek 
amacý ile, kabine doðru bakarak flaþý yukarýya patlattým ve olan oldu: 
kan dondurucu bir etki ile, flaþýn ýþýðý yukarý doðru yükselirken 
zayýflayarak boþluðu aydýnlattý, kabinin altýna vurdu ve oradan geriye 
de karanlýk düpedüz üstüme çöktü..! Bahsettiðim görüntünün tokat 
gibi bir etkisi vardý: sanki karanlýk, hiç acele etmeden, alabildiðine 
kendinden emin ve yutmaya kararlý bir varlýk gibi bilinçli bir þekilde 
üstümüze geliyor, üstümüze düþüyor gibiydi..! Cem'in de benim de, bu 
etkiyi defalarca yaþamak için, o boþluktan yukarý doðru onlarca kere 
flaþ patlattýðýmýzý hatýrlýyorum, en sonunda fotoðraf çekmeyi de 
becererek.
Tüm bu heyecan silsilesi içinde, bir ara saatlere bakmak aklýmýza 
geldiðinde gördük ki, sadece o katý ve koridoru dolaþmamýz 
saatlerimizi almýþtý. Bazý odalardan baþka küçük ve kimisi dar ve basýk 
tavanlý iç odalara da geçiþler vardý ve bunlarýn hiçbirini sektirmeden 
gezmiþ, tüm gezi boyunca da onlarca film çekmiþtik; bir tek kare 
çekmek ise dakikalarýmýzý alýyordu. Böylece, istemeye istemeye de 
olsa, o keþfin sonlandýrýlmasýna karar verdik ve aralarýnda özel bir 
iletiþim ve antlaþma olan, yaþadýklarýný hayal dünyalarý ile yoðurup 
baþka kimsenin anlayamayacaðý gizli baðlar haline getiren oðlan 
çocuklarýnýn hevesi ve coþkusu ile, Eftan Bey'e yine binlerce kere 
teþekkür ederek ve bir dahaki sefer için mutlak söz alarak ayrýldýk 
Bulvar Palas'tan...
...Bir daha da birlikte gitmek hiç mümkün olmadý: 4. sýnýf dahiliye stajýný 
tekrar ediyor olmam nedeni ile Cem'in dönem olarak gerisine 
düþmüþtüm ve onun hem baþlamasý ile bitmesi bir olan bir yýðýn 5. sýnýf 
stajý ile boðuþmasý, hem de büyük bir tutkunu olduðu satranç ve 
yöneticisi olduðu üniversite satranç klübü ile ilgilenmesi gerekiyordu. 
Benim de tekrar ettiðim dahiliye stajýný bitirmem gerektiði için, ben de 
bir sonraki ziyaretimi ancak bir kaç ay sonra yapabildim.

Sonrasýnda, otelin yýkýlýþýna dek yeni keþiflere hep kendi baþýma gittim, 
otelin her mevsimini ve gün içindeki her saatini farklý zamanlarda 
yaþama fýrsatý bularak. Eftan Bey'le keyifli bir ahbaplýk geliþtirmiþtik ve 
kendisinin, oðullarýnýn, birkaç arkadaþýnýn ve yanýnda beslediði iri kýyým 
bekçi köpeðinin de fotoðraflarýný çekmiþ, fotoðraf klübünün karanlýk 
odasýnda baskýlarýný yapýp onlara hediye etmiþtim. Arada planlar 
yapardýk, büyük binanýn çatýsý yýkýlmýþ damýna çýkarak, Atatürk Bulvarý 
ayaklarýmýzýn altýnda olduðu halde ve gün batýmýna karþý, etler bizden 
ve mangal ve raký da ondan olmak üzere, paþalar gibi bir çilingir sofrasý 
keyfi yapmaya dair; ne yazýk ki bir türlü fýrsat yaratmasýný bilemediðim 
ve gerçekleþtirilemeyen planlar...
Bulvar Palas'ýn özellikle sonbahar-kýþ dönemini yaþamak pek keyifliydi, 
zira yazýn sýcaðýnda ve bir yýðýn fotoðraf malzemesiyle boðuþarak 
fotoðraf çekmenin kan ter içinde kalýnan bir azap dolu sürece 

BULVAR

dönüþmesi söz konusu deðildi. Kaldý ki, çatýlarýnýn yýkýlmýþ olmasý 
nedeni ile, her iki binanýn en üst katlarý yaðýþlardan en fazla etkileniyor 
ve havanýn yaðýþlý olduðu dönemlerde odalarýn ve koridorlarýn içine 
tavanlarýndan yaðmur yaðýyordu..! Bir de tabii, hangi mevsimde olursa 
olsun, gündüz gözü ile gezmenin de kendine özgü müthiþ kazanýmlarý 
oluyordu ve bunlardan beni en çok meþgul edeni de üzerlerinde 
birikmiþ onca toz, beton, tuðla, ahþap ve cam döküntü ve kýrýntýlarý ile 
yerlerdi. Gün batýmlarý sýrasýnda direkt yada çevre binalardan 
yansýyarak gelen yatay ve keskin güneþ ýþýðý ya da gündüz vaktinin 
pencerelerden yumuþak bir þekilde gelen ýþýðýnýn yerlerdeki tüm o 
döküntüyü aydýnlatýþý ve onlardan çýkarttýðý uzun uzun gölgeler en 
birinci fotoðraf malzememdi. Tripodu kurup tamamen yerlerin yüzey 
görünümlerini çekmek için harcadýðým saatler boyunca, yerdeki onca 
kýrýntýnýn salt kýrýntý olmaktan çýktýðýný ve sanki havadan fotoðraf 
çekildiðindeki gibi görünen yeryüzü ya da ayyüzü þekillerine 
dönüþtüðünü hatýrlýyorum. Bazen bu görünümü canlýlaþtýrdýðýmý ve 
þehir meydanlarý ve caddelerindeki kalabalýklarý, çiftler ya da gruplar 
oluþturmuþ insanlarý, ana-babalarý ile gezen küçük çocuklarý görür gibi 
olduðumu hatýrlýyorum.
Bu görüþün bir sonucu, hastenede atýlan ve bulaþýk olmayan çeþitli 
büyüklük ve renklerdeki flakonlarý, ilaç þiþesi kapaklarýný ve týpalarýný 
bolca biriktirme sürecine girmem olmuþtu, bir uygun fýrsatta otele 

makinenin deklanþörüne basacaktým ve Cem'e seslenecektim; Cem 
1/125 saniyeye senkronize flaþý patlatýnca, 1/125 saniye ile çekilmiþ 
bir karemiz olacaktý ya da öyle olacaðýný umuyorduk.
Sonuçlarýnýn ne olacaðýný tam bilemeden de olsa bu sistemi 
uygulamaya baþladýk ve bu yöntemin en can alýcý katkýsýný böylece 
görmüþ olduk: zifiri karanlýk ve viran bir mekanda flaþ patlatmanýn 
görsel etkisi..! Maruz kaldýðýmýz görsel uyaran düpedüz çarpýcý idi ve 
flaþý fotoðraf çekmeden de çevreye doðru geliþigüzel patlattýkça, 
1/125 saniyenin zamanla alýþýlarak ziyadesi ile algýlanabilir bir 
uzunluða eriþen o kýsacýk süresi içinde, çevremizde onlarca hayalet bir 
görünüp bir kayboluyordu ve biz ürperti ve coþku karýþýk çýðlýklarla, 
“boþ” odalarýn ve koridorun kýsa bir yankýnýn ardýndan hemen 
yutuverdiði ve sanki gýrtlaðýmýzdan çýktýðý gibi kulaklarýmýza 
týkýlýveriyormuþ gibi hissettiðimiz çýðlýklarýmýzla müthiþ eðleniyorduk..!
Koridorda yürümeye devam ederken, bir yandan da buraya gelene 
kadar deðiþtirdiðimiz yönleri düþündük ve anladýk ki, o anda kat 
etmekte olduðumuz koridor, büyük binayý küçük binaya güney-kuzey 
uzanýmlý olarak baðlayan ve iki bina arasýndaki avlunun hemen altýndan 
geçen bir koridordu. Keza bir ara, yine flaþ patlatarak çekim yapmak 
için fenerleri söndürdüðümüz ve iyice sessizleþtiðimiz bir ara, o ana 
kadar hiç farketmediðimiz bir uðultuyu fark etmiþ ve nereden geldiðini 
anlayabilmek için, bir þey göremeyen bakýþlarýmýzý karanlýðýn içinde 
gezdirerek, sessizce beklemiþtik. Ancak bir kaç dakika sonra fark 
etmiþtik, tavandaki yaklaþýk 10x10 cm'lik ve koridor boyunca 2-3 m 
aralarla dizilmiþ açýklýklardan soluk mu soluk ve geceye ait ýþýk 
huzmelerinin yere doðru geniþleyerek indiðini ve açýklýklardan yukarý 

Karanlýk öylesine yoðun, fenerlerimiz de o karanlýk karþýsýnda öylesine 
mütevazýydýlar ki, ancak çok yakýnýmýzda bulunan duvarlarý, yeri ve 
tavaný aydýnlatabiliyorduk; ileriye doðru ýþýk tutmanýn hiç bir anlamý 
yoktu, çünkü o derin siyahlýk ýþýklarý yutuveriyordu. Saðlam yerlere 
bastýðýmýzdan on kere emin olarak, yüreðimizi aðzýmýzda hissederek, 
hiç konuþmadan ve temkinli adýmlarýmýzýn ezdiði taþ topraðýn zayýf 
sesinden baþka ses çýkarmadan ilerledik. Koridora saðlý sollu açýlan, 
muhtemelen zamanýnda yiyecek, içecek, erzak depolarý olarak 
kullanýlmýþ küçük odalar vardý ve bunlarý da þöyle bir gezmeyi ihmal 
etmiyorduk: fenerlerimizin zayýf ýþýðý duvarlara yaslanmýþ çolak raflarýn 
üzerinde þöyle bir geziniyordu; kimi raflarýn üzerinde hala ayakta 
kalmayý becerebilmiþ, kimisi yarým dolu, kimisi boþ ama mutlaka tozla 
kaplanmýþ þiþeler, içinde bulunduklarý hacim içinde sanki boþlukta 
hareketsiz asýlýymýþlar gibi, öylesine yalnýz, öylesine duraðan bir 
þekilde bekliyorlardý.
Tüm bunlarýn fotoðraflarýný çekebilmek için ödünç aldýðým kameraya 
bir 28 mm lens taktým ve flaþý da hazýrladým ama makineye takmadým: 
flaþýn patlama yönünü ayarlayarak dramatik gölgeler elde etmek 
istiyordum, makinenin üzerine takýlacak flaþý göbekten 
patlatmaktansa. Buna mukabil, flaþ için uzatma kablosu yoktu ve bu 
durumu nasýl çözeriz diye düþünürken, fotoðraf makinesini ve flaþý 
stroboskopik fotografideki gibi kullanmak geldi aklýma: fener 
ýþýklarýnýn yardýmý ile genel kompozisyonumu kuracaktým; fenerleri 
söndürecektik ve Cem'in istediðim açýlarda arka arkaya flaþ 
patlatmasý ile çekeceðim görüntüden emin olunca kendimizi o halde 
sabitleyecektik; zifiri karanlýkta, enstantanesi B'ye getirilmiþ 
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taþýmak ve o boþ ve viran odalarda, koridorlarda kendimce lego 
oynayarak binalar ve ütopik þehirler, sanki uçta bucakta unutulmuþ ya 
da uzak gezegenlerde beklemekte olan ve kararlý kaþiflerce ta 
uzaklarda bir yerlerden ve hayal meyal görülerek bulunmuþ antik 
þehirler gibi þehirler inþa etmek amacýyla. O þehirleri keþfedecektim, 
dikkatle ve detaylýca fotoðraflayacaktým ve hatta bir þekilde de kendi 
ellerimle yýkacak, o süreci de fotoðraflayacaktým, aklýmda Ray 
Bradbury'nin “Martian Chronicles” romanýndaki terkedilmiþ Marslý 
þehirleri ve “The Illustrated Man” kitabýndaki “The City” hikayesi 
olduðu halde. Bunlar, ne yazýk ki, gerçekleþtirilmesi için gerçekten hiç 
fýrsat bulunamamýþ projeler oldu: hem mekanýn geniþliði, hem de bir 
yandan devam eden okulda zaman içinde almaya baþladýðým 5. sýnýf 
stajlarý ve sonrasýnda gelen intörnlük döneminin tabii ki vaktimi çok 
iþgal etmesi nedeniyle, Bulvar Palas'ýn tümünü dip bucak keþfedip 
fotoðraflamak bile bir yýla yakýn bir zamanýmý almýþtý.
Bazen, kurduðum hayalleri Ankara'ya yansýtmaya çalýþýr ve Bulvar 
Palas'ýn içinde inþa etmek üzere kurguladýðým yapýlarý bu þehrin içine 
oturtmaya çalýþýrdým ve, mesela, kendi kendime sorardým, “Niye bu 
bozkýrýn içinden Nemrut Daðý'ndaki baþ heykelleri gibi biçimleri ile 
yükselen, birlikte bir yöne bakan yada birbirleri ile konuþur gibi duran 
büyük binalar, büyük iþ ve alýþ-veriþ merkezleri, büyük konutlar 
olmasýn......çevrelerinde alabildiðine geniþ ve yeþil alanlarý ile..?” diye. 
Gözümün önüne sürekli Enki Bilal ya da Philip Druillet çizgi 
romanlarýndaki þehirler, Stanley Kubrick'in “Full Metal Jacket”inde yer 
alan ve savaþ sahnelerine dekor oluþturan harap þehir, Ridley Scott'un 
“Blade Runner”ýnýn þehri gelir dururdu...
...Bir de tabii, kulaklarýmda Vangelis'in “The City”si.
Sonuçta, yanlýþ hatýrlamýyorsam 1997'nin yazýnda, Bulvar Palas Oteli 
yýkýldý. Atatürk Bulvarý'na bakan cephenin yerlerinde durmayý 
baþarabilmiþ pencere ve balkon kapýsý pervazlarýnýn da söküldüðünü, 
binanýn bulvar tarafýnýn kaldýrýma dikilen paravanlarla çevrildiðini 
gördüðüm gün yüreðim yerinden oynamýþtý ve büyük bir telaþla Eftan 
Bey'i bulmaya giriþmiþtim ama nafile: Eftan Bey gitmiþ, yerine 
herhalde ben yaþlarda, anlattýklarýmdan zerre kadar anlamayan ve 
bana ucubeymiþim gibi bakan, fiyakalý gençler gelmiþti; iki bina 
arasýndaki avluda ve esasen de büyük binada ciddi bir inþaat iþçisi 
hareketliliði vardý...
Tüm hayaller, bekleyen projeler, daha çekilecek kimbilir kaç kare 
fotoðraf, karþý karþýya kaldýðým o manzara karþýsýnda umutsuzca yerle 
bir olup gidiverdi ve bir büyük macera alabildiðine hüzünlü bir þekilde 
son buldu. Ciddi bir þekilde sarsýldýðýmý, akþamý sabýrsýzlýkla getirip 
eve koþarak gittiðimi ve o sýralarda fakülteden mezun olmuþ ve Týpta 
Uzmanlýk Sýnavý'na hazýrlanmak için memleketi Kýbrýs'a gitmiþ olan 
Cem'i aradýðýmý hatýrlýyorum, neredeyse aðlamaklý aðlamaklý 
konuþarak. Hayalimde inþa ettiðim þehirler, Bulvar Palas'ýn yýkýlýþý ile 
birlikte ve acý gerçek kabilinden gerçekten yýkýldý ve 1.5 yýl boyunca 
tutkuyla baðlandýðým, hayatýnýn son 1.5 yýlýný birlikte yaþama imkaný 
bulduðum, benim için sonsuz karelerle dip bucak dolu olan bir stüdyo 
iþlevini de görmüþ olan bu otelin yýkýlýþý beni “normal”, týbbýn kendi 
içindeki dinamiðine raðmen tekdüze olan eski yaþantýma ve hayatýn 

gerçeklerine bu þekilde geri döndürdü. Hem zaten, þehir plancýsý ya da 
mimar olmadan, ucu bucaðý olmayan hayallerin ürünü binalar ve 
þehirler planlamak ve inþa etmek benim neyimeydi ki..?

“Ankara 2020” projesinin fotoðraf atölyesine dahil olmuþ biri olarak bu 
hikayeyi þimdi anlatýnca görüyorum ki, mimarlýk ya da þehir plancýlýðý 
dýþý bir meslekten gelen bir fotoðraf meraklýsý olarak, içinde yaþadýðým 
þehre dair anlattýðým gibi hayal kuruþum ziyadesi ile fantastik bir çizgi 
romana tekabül ediyor ve, bu baðlamda da, ileriye yönelik problem 
çözümleri önerebilmekten çok uzak düþüyor, belki de doðal olarak. 
Bu projeye dahil olduðumdan beri bir takým hayaller kurmaya 
kalktýðýmda ise, bir adým bile ötelerine geçemeyerek þunlarý 
görüyorum: ülke genelinde baþarýlmýþ bir nüfus planlamasý ve kalkýnma 
ile, saðlýk ve eðitim hizmetleri ülkeye homojen bir þekilde 
saðlanabilmiþ; bu durum ile büyük þehirlere göç durmuþ, hatta bir süre 
de tersine çevrilmiþ ve þehirler amansýzca büyümüyor, küçücük bir 
toprak parçasýnda bile belki yüzlerce canlý barýndýran kýrlýk arazileri yok 
etmiyor; alt yapý ve temel üst yapý sanki evladiyelik yapýlmýþ ve rant için 
ikide bir þehrin altý üstüne getirilmiyor; etkin ve inatçý bir aðaçlandýrma 
ile þehir yeþile kesmiþ...
...Ýþte bu: bundan 20 yýl sonra 50'li yaþlarýmý yaþamaya baþladýðýmda 
þu son bahsettiklerimi görebilirsem, bir büyük hayalin gerçekleþmiþ 
olduðunu rahatça söyleyebilirim.

Son söz...
...Sevgili dostum Cem; bir gün gelecek ve yine þaþýrabileceðiz, deðil 
mi..? :-)
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Enstalasyonlar ve Fotoðraflar: Doruk Salancý

Lütfen zaman kaybetmeden bizler bir araya gelelim... 
Tüm vatandaþlar olarak bu iþin bir an önce baþlamasý için
bir sivil insiyatif oluþturalým!

Recep Yurdakul 

Doða bize zaman tanýdý ve uyarýyor... Bizler bu 
zamanýn 4 yýlýný hiç bir gerçek önlem almadan 
geçirdik... 
Belki de önümüzde günler, saatler kaldý!!!
Ýnsanlarýmýz ölmeden,
sanayimiz yýkýlmadan,
canýmýzýn yongasý mallarýmýzý kaybetmeden;
neden yeniden iskan, 
neden yeniden yapýlaþma, 
neden yeniden kentleþme
çalýþmalarýna baþlamýyoruz? 
Ne bekliyoruz?
 
Ý.B.B. Baþkaný Ali Mufit Gürtuna'nýn yýkýlacaðýný ve 
aðýr hasar göreceðini açýkladýðý 51.000 binayý deprem 
yerine bizler yýkarsak ne kaybederiz? 

· Buralarý þimdiden afet bölgesi ilan ederek, buradaki 
insanlarý baþka bölgelerde iskana tabi tutarsak ne 
kaybederiz? 

· Binlerce insanýmýza mezar olacak binalarý 
depremden önce davranarak biz yýksak ne 
kaybederiz? 

· Depremin yýkacaðý bu alanlarý yeniden yapýlaþma 
veya yeþil alanlara dönüþtürürsek ne kaybederiz? 

· Genellikle yoksul insanlarýn oturduðu bu binalarý, bu 
kentin yapýsýný bozan binalarý, yýkarak bu alanlarý 
modern kent dokusuna uygun hale getirirsek ne 
kaybederiz? 

HÝÇ BÝRÞEY!

ANCAK ÇOK ÞEYLER 
KAZANABÝLÝRÝZ...

1. En deðerl i  varl ýðýmýz olan insanlarýmýzý 
kaybetmeyiz! 

2. Þehirlerimizi çaðdaþ kentler haline getirebiliriz! 

3. Her sene 1999 bu yana eksi %40-50'lerle küçülen 
inþaat sektörümüzü canlandýrabiliriz! 

4. Doðacak katma deðer ile tüm ekonomimizi 
canlandýrabiliriz! 

5. Ýmar affý gibi saçmalýklardan kurtulabiliriz... 

6. 3.dünya ülkesi olmaktan kurtuluruz... 



KABUS ÝÇÝNDE KABUS

Güven Birkan

Dün akþam bir konserdeydik. Solistler, Maxim Vangerov ve 
Özcan Ulucan idi. Önce Lalo'nun Ýspanyol senfonisi, ardýndan 
Mozart'ýn senfoni konçertant'ý, daha sonra da Þostokoviç'in 
senfonisi çalýnacaktý. Konser baþladý. Olaðanüstü müzik beni 
baþka bir dünyaya doðru çekti. Hem dinliyorum, hem yürüyorum.

Baktým, bir binanýn önündeyim. Üst katlarýn birinin 
penceresinden sarkan bir adamýn kollarýnda uyuyan bir çocuk, 
öyle masum, öyle güzel, sanki bir melek. Adam çocuðu aþaðý 
býraktý býrakacak. Önce dehþete kapýlýyorum. Sonra, "belki o 
çocuk, sahiden melektir, düþmez, göðe yükselir" diye 
düþünüyorum. Adam uyuyan çocuðu býrakýyor; çocuk düþüyor. 
Arkasýndan anlamsýz gözlerle bakýyor.

Çevremde bir yýðýn insan. Benim gibi dehþet içinde seyrediyorlar 
olayý. Yanýmdakine soruyorum: "kim bu adam?". "Buranýn  kamu 
inþaat sorumlusu" diyor. Önce adamýn cinnet getirdiðini 
düþünüyorum. Ama bakýyorum, öteki pencerelerde, baþka 
adamlar da kucaklarýndaki melekleri aþaðý býrakýyorlar. "Bunlar 
kim?" diyorum. "sað pencereden uzanan buranýn inþaatçýsý, 
soldaki ise kamu inþaat denetçisi, onun yanýndaki þantiye 
baþsorumlusu" diyorlar.

Binanýn karþýsýnda bir aðacýn altýnda toplanmýþ kalabalýða doðru 
yürüyorum. Birkaç kiþi oturmuþ, karþýlarýnda televizyoncular. 
Muhabir soruyor, onlar yanýtlýyor:

- Burada yerçekimi olduðu doðru mu?
Yerçekimi uzmanlarý yanýtlýyor:
- Evet, her yerde vardýr.
- Peki, her yerde ayný mýdýr?
- Yukarýdan býrakýlanlar, ayný hýzla mý düþer?
- Hep aþaðý doðru mudur?

Ýzleyenler de bu soru furyasýna katýlýyor:
- Bizim oralarda da var mýdýr?
- Bir yerde yerçekimi olduðunu önceden anlayabilir miyiz?
- Çocuklarýn aþaðý düþmesini önlemek mümkün deðil midir?
- Bu çekimi gerektiðinde durdurma olanaðý yok mudur?
...............

Uzmanlar, bir noktadan sonra, bunalýyorlar. Biri dayanamýyor: 
"kardeþim, yer küresi varsa, yerçekimi de vardýr, bunda þaþacak 
ne var. Zaten konu bu deðil, siz çocuklarýnýzýn pencereden 
atýlmasýný önlesenize!" Ýzleyenler, uzmana hak verircesine 
baþlarýný sallýyorlar; gözleri, pencerelerde, çocuklarýn aþaðý 
düþüþünü izleyerek.

Ben de dönüp binaya bakýyorum. Sevimsiz, asýk suratlý, heyula 
gibi bir bina. Ýnsanýn üzerine üzerine geliyor. Binanýn önünde, üst 
üste yýðýlmaya baþlayan çocuklarýn etrafýnda, halk toplanýyor. Ne 
yapacaðýný bilmez biçimde. yavaþ yavaþ protesto sesleri 
yükseliyor. Ama neyi protesto ettikleri anlaþýlamýyor. Üst katlarýn 
birinin penceresinden uzanan bir baþ, halký yatýþtýrmaya 
çalýþýyor:
-Tanrýnýn takdiri.
Bakýyorum gömleðinde "yetkili" yazýyor. Ayný gömlekten giyen bir 
baþkasý:
-Yaralarýnýz en kýsa sürede sarýlacaktýr.
diye sesleniyor. Öbür pencerede bir baþka "yetkili":
- Merak etmeyin, ben düþenleri sayýyorum.
Bir baþka "yetkili":
- Ahlak çöktüðü için bu çocuklarý atýyorlar, ahlak düzelince vaz 
geçerler, merak etmeyin diyor, büyüyen kalabalýðýn duyabileceði 
yüksek sesle.

Çocuklarý atanlar hiç durmuyor. Kimse de durdurmuyor. Ana 
babalar, çocuklarýnýn cansýz bedenlerine doðru koþuþuyorlar. Üst 
pencerelerin birinden, yine bir yatýþtýrma yetkilisi sesleniyor:
- Dertlenmeyin, 2000 battaniye ile 500 çadýr yola çýktý, ayrýca 
ekmek de daðýtýlacak.

"Yetkili"lerin bu sihirli sözleri, kalabalýðý biraz yatýþtýrýyor. Ama 
protestolar kesilmiyor.

L þeklindeki binanýn öteki kolunda, pencerelerdeki adamlar, 
yüksek sesle birbirlerine sesleniyorlar:
- Bu adamlar suç iþliyor.
- Haklarýnda soruþturma açýlsýn.
- Hayýr, adamlarýn suçu yok, takdiri Ýlahi.
- Bu kiþiler suçlu.
- Bu bir örgütlü suç; baksanýza, çocuklarý ayný anda býrakýyorlar.
- Hayýr bireysel suç; ayný anda oluþu bir raslantý.
...

Bu minval üzre, hiç yorulmadan saatlerce tartýþýyorlar. Bu arada, 
çocuklarý atanlar yoruluyor, nöbet deðiþimi yapýyorlar. Masum 
küçücük bedenler, korkunç yüzlü binanýn önünde yýðýlýyor. Ana-
babalar sadece söyleniyor. Uzmanlar konuþuyor. yetkililer 
yatýþtýrýyor...

Dehþet içinde yerimden fýrlamýþým. Konseri izleyenler, dönüp 
bana bakýyorlar. Gizlenmek istercesine koltuða gömülüyorum. 
"kabus görmüþüm, ama bunu kaleme alsam etkili bir tiyatro 
oyunu olur" diye düþünüyorum. Güzel müzik devam ediyor.

Sonra, birden müzik kesildi. Sehpanýn üzerindeki radyodan 
spiker seslendi: "Þimdi aldýðýmýz bir haberi iletmek için 
yayýnýmýza ara veriyoruz; Bingöl'de, 6.4 þiddetindeki depremde 
çöken yatýlý okulda, öðrencilerin tamamý enkaz altýnda kaldý".

Yaþýmýz kadar deprem yaþadýk. Depremi yaþamak, 
sonuçlarýný görmek onun önemini kavramak için yeterli 
midir? Sanýrým her toplumun afetleri algýlamasý, 
önemsemesi farklý oluyor. Geçmiþimize dönüp bakarsak, 
bir musibet, bin nasihatten iyidir; taþ yerinde aðýrdýr gibi 
deneyimin önemini vurgulayan bir çok atasözü bulabiliriz. 
Nedense, böyle geçmiþten gelen sözleri yinelemekten 
baþka bir þey de yaptýðýmýz yok. Yakýn geçmiþleri 
eskiterek atasözü haline getirmekteki bu becerimiz 
baþarýlý. Böylece yaþamý bir yandan  gözü yaþlý, sözlü 
kültürümüzün kalýcý biricik birikimi olan atasözüne 
indirgerken, diðer yandan yaþanan acýlarý, yapýlan 
yanlýþlarý çok çabuk unutabiliyoruz. Akýl çaðýný çoktan 
aþmýþ olan ülkelere karþý bu özelliðimizle hala yeryüzüne 
korku salmakta olmamýz doðal. Cahil cesareti diye 
özetleyebileceðimiz bir atasözümüz de mutlaka vardýr.

Mimarlar Odasý, Müteahhitler Birliði'nin verdiði parayý 
ödül olarak daðýtmak üzere “Depreme Uyarlý Yerleþmeler 
Mimari Fikir Yarýþmasý” adý altýnda bir yarýþma düzenledi. 
Bu yarýþmanýn düzenlenme gerekçesi, bugüne deðin 
yaþanan depremlerde, mimarlýk mesleðinin hatýra 
getirilmemiþ olmasý. Bu gerekçe mimarlýk mesleðinin 
“oðlum mimar olacak”, “kýzýmý mimara vereceðim” 
günlerinden nerelere geldiðinin göstergesi. 

Unutkan bir toplum olduðumuzu hatýrlamak için 
parmaðýmýza ip baðlamak yetmiyor. Bu nedenle, elimden 
geldiði kadar yazmaya, daha da önemlisi yazýlanlarý el 
altýnda tutmaya çalýþýyorum. Unutkanlýktan þikayeti 
olanlarýn böyle davranmalarýný öneririm. Kendime eziyet 
ediyor olsam da bundan vazgeçmiyorum. Biliyorum ki, 
bunlarý yapmadýðým gün ben de artýk duyarlýlýklarýma 
veda etmiþ olacaðým. Yine de, ülkemizi sarmýþ olan 
unutma ile yeterince baþa çýkabildiðimi söyleyemem.

Mimarlar Odasý'nýn düzenlediði yarýþma bana garip geldi. 
Garipliði, biraz bu mesleðin anlamsýzlaþmasýnýn, 
iþlevsizleþmesinin verdiði acý idi (ne de olsa ben de 
mimarlýk eðitimi görmüþtüm); biraz da, depreme karþý 
diðer mesleklerin gereklerinin yeterince gündeme 
getirilmemesiydi. Mimarlarýn kendilerine yeni iþ alanlarý 
yaratma isteðiyle yaptýklarý 'pazar yaratmaya yönelik' bu 
giriþim, küreselleþmeden nasibini almýþ bir tavýr, 
kutlamak gerek! Ne var ki, mimarlarýn daha önce, deprem 
olmayan bölgeler için de ayný giriþimi baþlatmýþ olmalarý 
gerekiyor idi. Öyle ya, deprem olmayan bölgelerdeki iþsiz 
mimarlarýn baþý kel mi? O, bölgelerin çevre ve yapý 
sorunlarý çözüldü mü?

Bence, Mimarlar Odasý'nýn bu giriþimi ile birlikte 
yapýlmasý gereken, bugüne deðin benimsenen bütün 
yanlýþlýklarýn, bu yanlýþlýklardan alýnan derslerin 
muhasebesinin yapýlmasýdýr. Çünkü, Mimarlar Odasý'nýn 
düzenlediði yarýþmanýn duyurusunda ve þartnamelerinde 

yarýþma gerekçesi bu. Bu amaçla yapýlan seminerler ve 
araþtýrmalardan yeterli sonuç alýnamamýþ, eriþilen 
sonuçlar uygulamaya yansýtýlamamýþtýr. Bu konuda 
birkaç örnek vermekle yetineceðim. Vereceðim örnekler 
üzerinde kurumsal düzeyde kapsamlý bir çalýþma 
baþlatýlmalýdýr. 

Ben öðrenciliðimden beri, yani yaklaþýk otuz beþ yýldýr her 
depremde eleþtiri konusu olan ve daha sonra hemencecik 
unutulan deprem konutu sorununu gördüm. Uzun vadeli, 
kalýcý bir çözüm geliþtirilememesine tanýk oldum. Ne var 
ki, bu defa poseidon (diðer adý ile yer altý tanrýsý) ülkenin 
en büyük ve önemli yerleþimi olan Ýstanbul'u  gözüne 
kestirdi. Bazýlarýmýz da bunun ayýrdýnda. Ülkemizin dakik 
gündem belirleyicisi olan medya ise kýsa vadeli çýkar 
görmediði hiçbir konuyu benimseyecek halde deðil.

Çelik ve betonarme, sanayi çaðýnýn yapý sistemine 
dönüþtürdüðü olanaklardýr. Bu sistemlerin, daha önceki 
çaðlara göre üstünlüðü davranýþlarýnýn tanýmlanabilir, 
dayanýmlarýnýn hesaplanabilir olmasýdýr. Örneðin, tünel 
kalýp sistemi ile üretilen yapýlarýn depreme karþý daha 
dayanýklý olduðu, bana yapý sistemi seçimi yapan 
mühendislerin en çok sorduðu sorularýn baþýnda geliyor. 
Hesaplanabilen hiçbir sistem hesaplanabilir diðer bir 
sisteme karþý, depreme daha dayanýklý diye ele 
alýnmamalý, pazarlanmasýna da izin verilmemelidir. Bunun 
ölçütlerini daha sonraki bir yazýda ele alacaðým. Yine 
örneðin, son yapýlan kalýcý deprem konutlarýnýn bazýlarýnýn 
taþýyýcý yapýsý aklýn almayacaðý kadar karmaþýk 
çözümlenmiþtir. Oysa, çerçevelerin sürekli (mütemadi) 
olmasý gerektiði Hürriyet Gazetesi'nde bile yazýlmýþtýr. 
Sorunun temelinde bu ve benzeri bilinçsiz yaklaþýmlar 
bulunmaktadýr.  

Yapý üretiminde geliþmiþlik ölçütüne göre tünel kalýp 
sistemi, özellikle konut üretiminde ülkemizde üretilen en 
geliþmiþ sistemdir. Ne var ki, yapý üretiminde Batý'da 
bugün bu sisteme göre daha elveriþli bir çok yapým 
sistemi yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Ülkemizde tünel 
kalýp sisteminin yaygýn kullanýlmasý ne yazýk ki, bilinçli bir 
seçim sonunda ortaya çýkmamýþtýr, rastlantý sonucudur. 
Özetle, tünel kalýp sistemi ile konut yapýlmasý, “koyunun 
olmadýðý yerde keçiye...” söylemine uygun davranmaktýr. 
Betonarme yapýlarda geliþme, sývanýn ortadan 
kaldýrýlmasý ile baþlar. Sývasýz bir yapýnýn bütün ögeleri bu 
deðiþime göre yeniden irdelenmelidir. Bu yüzden 
yapýlarýn niteliðini geliþtirmek, soruna mimari, maliyet, 
süre, yapýnýn iþlevi, iklim... gibi birçok ölçüt göz önünde 
bulundurularak, uygun üretim yöntemini aramayý 
gerektirmektedir. Yapý, ancak o zaman, sanayi ürünü 
olabilir. Aksi halde, muskalarýmýzý depreme uyarlý hale 
getirmemiz için düzenlenecek bir yarýþma, bu dünyadan 
zamansýz göç etme olasýlýðýna karþý en azýndan içimizin 
rahat olmasýný saðlayacak bir yoldur.

DEPREME UYARLI
MUSKA YAZMA YARIÞMASI

Cihat Uysal
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MÝMARLIK
YAÞAMINDAN

KESÝTLER

Juha Leiviska “Süreklilik”
Mario Botta “Son Çalýþmalarým”
“20. Yüzyýl Türk Yapý Sanatý” Açýkoturumu
Mimarlýk Derneði 1927 “Bahar Partisi”

30 Nisanla-3 Mayýs arasý Ýstanbul'da 3 mimarlýk etkinliðine katýlmak 
mutluluðunu yaþadým. Ýlk gün Güzel Sanatlar Akademisi'nde (bizim 
için Fýndýklý'daki o yapýlar hala Akademi kokar) Finlandiyalý mimar 
Juha Leiviska'nýn “Süreklilik” üzerine konuþmasý vardý. Kuþkusuz 
kendi güzel Finli yapýlarýný, Sedad Eldem'in, yangýn sonrasý yaptýðý 
salonda keyifle seyrettik.

Konferans, bu okuldan mimar olmuþ ve bir trafik kazasý sonucu 
bizlerden ayrýlmýþ Yunus Aran'ýn anýsýna iki yýldýr Türk ve yabancý 
mimarlarýn katýldýðý konferanslar dizisinin sonuncusu idi.

Juha Leiviska'nýn ilk yansýttýðý görüntü Partenon'du. Avrupalý için batý 
uygarlýðý Akdeniz'le ve özellikle eski Yunanla baþlardý... Alýþýldýðý gibi 
sonra Roma, Ýstanbul'a geçti. Ayasofya yanýnda Süleymaniye'yi 
anmak nezaketini gösterdi. Çaðýmýza gelmeden, Alman barokundan 
geçerek kendi mimarisine geldi. Bu gezinin anlamý, kuþkusuz, bu 
mimarilerden, bizim duygularýmýzý kýþkýrtmak için ögeler taþýyan 
Milli'cilerimizin izini sürmek deðildi. O katýksýz bir modernist, 
Ýskandinav, Finli ve bir bakýma A. Alto'nun rasyonel karþýtý, organik 
arayýþýný sürdürüyordu...

O, her uygarlýðýn bir geçmiþi, her içgüdünün bir birikimi olduðunun 
bilincindeydi. Onun yapýlarýnda ögeler deðil, düþünsel varlýðýn 
hamurundaki tarihti...Yapýlarý, tarihi, gelenekseli, hele yereli 
yinelemek þöyle dursun, herhangi bir yerinde bir benzerlik 
yakalamak olasý deðildi... Ama o, mimariyi tarihten öðrenmiþti...Ýyi 
tanýyor, iyi biliyordu. Ama onun için öðretici, geçerli olan tarih batýda 
yaþanan son yýllarda deðildi. Tarih, bilinenden bugüne ve borçlu 
olduðumuz yarýna düþünsel bir süreçti...

Doðrusu onu dinlerken, yansýttýðý görüntüleri seyrederken, ülkemin 
mimarlýk ortamýný düþünmeden yapamýyordum.

Ýkinci gün, Beylikdüzü semtinde Mario Botta'nýn “Son Çalýþmalarým” 
konulu konuþmasýný dinlemeye gittik. Toplantý, Iþýklar Hoding'in 
desteði ile Yapý Endüstri Merkezi'nin düzenlemesiydi. Botta'nýn en 
çok yinelediði sözcük “bellek” idi. Bellek olmadan, insanýn tarihini 
bilmeden, taþ üstüne taþ konamazdý... Her þeyin geçmiþi olduðu gibi, 
çevrenin de saygýdeðer bir geçmiþi vardý. Her yaptýðýmýz bir tür ona 
katýlmaktý...

Her iki Avrupalý, geçmiþi kýsa veya hepten olmayan Amerikalýlarýn, 
Eisenman ve yandaþlarýnýn “bellek, bizi engelliyor, geçmiþi yýkalým” 
çaðrýsýna karþý çýkýyorlar gibiydi. Belki Avrupa'nýn yaþadýðý kültürel 
süreklilik yerine, “yeni veya öncü olmak” gerekçesiyle böyle kültürel 
endiþelerden çok hoþlanmayan, birkaç ay önce “yaþlý Avrupa” 
deyimiyle o kýtaya ne gözle baktýðýný açýklayan A.B.D'li bakan deðil 
miydi? Hani dýþ politikalarý büyük ölçüde Pentagon'dan yönetilen 
ülke!

Gerçi, bizim kültürel sürekliliðimizin tepeden inme devrimlerle 
kýrýldýðýný, bir yanlýþ geliþmeye neden olduðunu savunanlar var. 
Alttan gelen devrim arayýþý, bana biraz fantezi gibi gelir. 1789, 1917 
ihtilalleri hala öyle tek tanrýlý dinler gibi görünse de, toplumdaki her 
deðiþim, piramidin tepesinden baþlar. Her devrim çok farklý istekler 
getirir. Doðal, önemli direniþler sorunlar da doðurur. Bizim Orta 
Doðu ile batý arasýnda bocalamalarýmýz da yadýrganmayarak, bize 
özel yaþanmasý doðal bir kimlik sorunudur diye düþünürüm. Çaðýmýz, 
týpký tarih gibi bütün ülkelerindir, sanýrým.

Bir ara, kimi gençlerimiz, bellek yok olmadan, sýfýrdan baþlayan 
tasarým olmaz, diye yazdýlar. Belki sanatta sýfýrýn ne olduðunu 
tartýþmamýz gerek... Kimileri de yaþlý mimarlarýn, minderi 
terketmeleri gerektiðini yazdýlar. Türk mimarlýk ortamýnda, gençlerin 
çalýþmasýna engel olacak sayýda yaþlý tasarýmcý varmýþ gibi... Onlar, 
iki baþarýlý Avrupalýnýn söylediði sürekliliðin baðlayýcý unsuru olmalý. 
Nasýl ki bugünkü orta yaþlýlar belki bir kuþak, gençler iki kuþak sonra 
görevi yüklenecekler. Keþke üretken daha fazla yaþlýmýz olsa!

Üçüncü gün, yine Beylikdüzü Tüyap, YEM'nin Yapý Malzemeleri 
Fuarýnda düzenlediði, 20. Yüzyýl Türk Yapý Sanatý konulu açýk 
oturuma, Doðan Tekeli, Cengiz Bektaþ, Cafer Bozkurt, Nevzat 
Sayýn, Emre Arolat ve ben katýlýyorduk...

Ben tartýþmalarý, süreklilik yani mimari miras, kültürel ve teknolojik 
süreç gibi, yapýnýn öyküsünü üç yaklaþýma yerleþtirmek istedim.

Yüzyýlýn baþýnda iyi bir mimari miras almadýðýmýz, 1920'lerin 
devrimleriyle uygarlýk þeridini deðiþtirdiðimiz ve 1970'lere kadar 
mimarinin teknolojinin önünde gittiði yani itici güç olduðu, sonra, 
yapýyý meydana getiren bu iki kesimin yavaþca yer deðiþtirdiði 
yönündeki düþüncelerimi açýklamaya çalýþtým.

Arkadaþlar, olaya yaþamýn içinden bakmayý seçtiler, ben biraz soyut 
kaldým. Sonuçta dinleyenlerin sorularý da onlarla bütünleþiyordu...

Bu üç toplantýnýn birkaç sözcükle özeti: Tarih, yaþadýðýmýz dahil, 
uygarlýklarýn belleði olmalý...

Etkinlikler sýrasýnda, göreli genç mimarlarýn, örneðin Maria Botta'nýn 
yapýlarýný beðenmediklerini anlatmalarýný çok yadýrgadým. Þimdiye 
kadar Türkiye'de kimseyi beðenmeyenleri çok görmüþtük ama, 
uluslararasý mimarlýk ortamýnda seçkin sayýlan, gelip konuþmasý için 
büyük paralar ödenen bir mimarý elinin tersiyle iteni pek 
görmemiþtim. Ayrýca Botta'nýn çalýþmalarý zaten bilindiðine göre, ta 
Ýstanbul'dan bu kadar uzakta Beylikdüzü'ne gelip, iki saat karanlýkta 
onu dinleyip, üstüne hava atmayý anlamam olasý deðil. Efkar olmalý?

10 Mayýs Cumartesi, 1927 Mimarlýk Derneðinde ilkbaharý karþýladýk. 
Kimimizin 30., birçoklarýnýn 40. veya 50., eh benim de 77. ilkbaharým. 
Ýlkbahar ne kadar güzel... Doðanýn uyanýþý, ýlýk bir hava neredeyse 
beni bile uyandýracak haspa... Aðaçlarýn çiçek açýp çevrenin 
yeþillenmesi... Keþke kýrlarda kutlayabilseydik onu.

Bütün mimarlarýn yaþamý bahar tazeliðinde olsun.

ÝNÞAAT MÜHENDÝSLERÝ 
ODASI ANKARA ÞUBESÝ' 
NÝN DÜZENLEDÝÐÝ
“ANKARA ULAÞIMININ 
DÜNÜ  BUGÜNÜ  YARINI” 
KONULU PANEL 
14.5.2003 TARÝHÝNDE 
YAPILDI 

Üyelerimizden Erhan ÖNCÜ ve Cüneyt ELKER' in 
de konuþmacý olarak katýldýðý panelde, Ankara 
kentçi ulaþýmýnýn kritik aþamalarýnýn irdelendiði bir 
tarihçenin sunulmasýnýn yanýsýra, konuþmacýlar 
bugün yapýlagitmekte olanlarý ve gelecekteki olasý 
etkilerini deðerlendirdiler.

· Kavþak çözümlerindeki rasgeleliði, yanlýþlýklarý 
reel çekimlerden türetilmiþ animasyonlarla somut 
olarak gösteren etkili sunuþlar yapýlmýþ,

· Ayný noktaya dair karar ve uygulama 
deðiþiklikleri bir araya getirilerek; izlenen deneme 
- yanýlma yöntemi, sürekli deðiþen kararlar ve 
içine düþülen tutarsýzlýklar açýkça ortaya 
konulmuþ, büyük kaynak israfýna yol açýldýðý 
deðerlendirilmiþ,

· Sistematik ve bilimsel çalýþmalar yapýlmamasý, 
ayrýntýlý fizibilite çalýþmalarýnýn bulunmayýþý 
nedeniyle, uygulanan çözümlerin; pahalý, kapasite 
kullaným düzeyleri son derece düþük sonuçlara ve 
verimsizliklere yol açtýðýna dikkat çekilmiþ,

· Onaylý planlarla uyumlu uygulamalar 
yapýlmamasýnýn yanýsýra, mevcut planlarýn 
güncellenmemesinden kaynaklanan sorunlar 
irdelenmiþ,

· Önerilecek ulaþým çözümlerini destekleyecek, 
öngörülerde bulunmayý olanaklý kýlacak verilere 
ulaþýlamadýðý, daha da kötüsü bu tür verilerin hiç 
bulunmadýðý, daha önceleri yapýlan bazý trafik 
sayýmlarýnýn artýk yapýlmadýðý, bu tür verileri 
güvenilir þekilde elde edecek baðýmsýz kurumlarýn 
oluþturulmasý gereði vurgulanmýþ, bu konuda 
Üniversitelere çaðrý yapýlmýþ ve köprülü kavþaklar, 
yeni dolaþým sistemi, büyük ulaþým yatýrýmlarýna 
dair Üniversitelerin tavýrsýz kalmasý eleþtirilmiþ,

· Belediyenin her türlü çalýþmayý gizlilik 
içerisinde, kapkaç mantýðý ile ve emrivakilerle 
sürdürdüðü; yaptýklarýný aleni ortamlarda 
tartýþmayý göze alamadýðý üzerinde durulmuþtur.

Bunlar ve benzeri bir çok konuda önemli 
deðerlendirmelerle, Ankaranýn kent içi ulaþýmýnda 
son yýllardaki uygulama sürecinin ve halen 
yapýlmaya niyetlenilen bir çok yatýrýmýn 
yanlýþlýklarý çok net olarak ortaya 
konulabilmektedir. Temel açmazýmýz ise bu 
deðerlendirmeleri kamuoyuyla paylaþacak, hesap 
soracak, keyfiliðe dur diyecek bir kentsel 
muhalefeti örgütlemekte yetersiz kalmamýz, 
yaratýcý ve çalýþkan olmayýþýmýzdýr. Acilen bu 
durumu aþmak zorundayýz. 

BELEDÝYELERLE
ÝLÝÞKÝLER / GELÝÞMELER

“Þekillenmesinde, yaþamýnda ve geliþiminde 
önemli roller üstlendiðimiz kentlerin 
yönetiminden ilk sýrada sorumlu olan ve yetki 
kullanan yerel yönetimlerle tam bir iletiþim ve 
iþbiriliði içinde olmamýz zorunluluktur”.

Belediyelerle iliþkisini yukarýdaki gibi tarifleyen 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi; bir çok soruna 
görüþmeler yoluyla çözüm bulunulacaðý inancý 
ile çeþitli giriþimlerini sürdürmektedir. 07 05 
2003 tarihinde Mamak  Belediye Baþkaný Sn 
Gazi Þahin ile görüþülmüþtür. Ýmar Müdürü 
Sn.Gülcan Kucak'ýn yanýsýra diðer Belediye 
yetkililerinin de bulunduðu görüþmede 
aþaðýdaki konulara deðinilmiþtir:

· Sicil durum belgesinin önemi vurgulanmýþ, 
uygulamanýn aksamasýna neden olacak 
giriþimlere yol açýlmasý halinde yaþanabilecek 
sorunlarý içeren raporumuz Sn. Baþkana tekrar 
sunulmuþ, 

· Ruhsatlarýn Þubemize gönderilmesinde, 
sürecin hýzlandýrýlmasýnýn önemi vurgulanmýþ,

· Mimarlýk hizmetlerinin niteliðini yükseltmekte 
iþbirliði gereðine dikkat çekilmiþ,

· Belediye / Oda iþbirliði olanaklarýnýn 
araþtýrýlmasý gereðine deðinilmiþtir.

Daha kapsamlý ve uzun süreli bir toplantý 
yapýlmasý kararý verilmiþtir. Mamak 
Belediyesinden haber beklemekteyiz.

ANKARA ÝMAR YÖNETMELÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ 
GELÝÞMELER

12 05 2003 tarihinde Ankara Büyükþehir 
Belediyesi Ýmar Daire Baþkan Yardýmcýsý  
Sn. Ý. Hakký Sayýn ile görüþülmüþtür. 

Ankara Ýmar Yönetmeliði deðiþikliði yönünde 
çaba sarfedildiðini, çalýþmalar yapýldýðý 
bilinmektedir. Baskýsý bitmiþ olan yönetmelik 
kitabýný yeniden basmak için bu çalýþmalarýn 
sonlanmasýný beklediðimizi de mimarlýk 
kamuoyuna duyurmuþ idik. Yönetmelik 
deðiþikliklerinin mimarlýk ortamýný doðrudan 
ilgilendirdiði, bu nedenle çalýþmalara katýlmak 
isteðimizi, ayrýca ilgili tüm kesimlerin katýldýðý 
bir tartýþma süreci yaþandýðýnda kentlilerin o 
imar yönetmeliðine sahip çýkacaðýna dair 
görüþmelerimiz ilgililere iletilmiþ ve çalýþmalarýn 
alenileþmesi gereðine dikkat çekilmiþdi. 

Sn. Ý. Hakký Sayýn yapýlan görüþme 
çaðýrýlarýmýza dair olumlu bir yanýt olarak 
deðerlendirilmiþtir. Görüþmenin pratik ve 
olumlu sonucu ise; kýsa sürede, Ýmar Daire 
Baþkanlýðý ile ortak düzenlenecek bir 
toplantýda, yapýlan çalýþmalarýn mimarlýk 
ortamýna sunulmasýna, mimarlarýn 
bilgilendirilmesine, eleþtiri, katký ve önerilere 
açýk bir ortamýn yaratýlmasýna karar verilmiþ 
olmasýdýr. Kent için yararlý olacaðýna inanýyoruz.

ANKARA KENT ÝÇÝ ULAÞIMIYLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝ 
TALEPLERÝMÝZ YANITSIZ KALIYOR

Ayný geliþmeler Ankara Kentiçi Ulaþýmýna dair 
alýnan kararlar, yapýlan uygulamalar konusunda 
saðlanamamaktadýr. Herhangi bir uygulama 
hayata geçirilmeden, kaynak israf edilmeden 
mahkemelik olmadan; tartýþmaya açýlmasýný 
öneren yazýlarýmýz yanýtsýz kalmaya devam 
etmektedir. Yapýlmak istenenler; Odamýzdan, 
tüm kentlilerden gizlendiði gibi, Büyükþehir 
Belediyesinin ilgili bir çok biriminden de 
gizlenmektedir. Hep ayný tarz; gizlilik, emrivaki, 
keyfilik ve pervasýzlýk. Mahkemelik olmaktan 
baþkayol görünmüyor.

KEÇÝÖREN BELEDÝYESÝ’YLE SORUNLAR...

Benzer þekilde Mahkemelik olmamýz kaçýnýlmaz 
görünen bir diðer kurum ise Keçiören 
Belediyesi. Tüm yazýlý uyarýlarýmýza ve yasal 
zorunluluklara raðmen ruhsatlarýn bir örneðini 
Þubemize yollamýyor, sicil durum belgesi 
olmadan proje onaylýyor ve ruhsat veriyorlar, 
Ruhsatlarýn geçersiz olmasý ve binlerce insanýn 
maðdur olmasý riskini yarattýklarýný 
farketmeden. sicil tutmamýzý, görevimizi 
yapmamýzý engelliyorlar. Bize, Belediye ve 
yetkililerle ilgili suç duyurusunda bulunmak ve 
hukuki süreçleri baþlatmak dýþýnda seçenek 
býrakmýyorlar
. Mimarlarýn güçbirliði, kararlýlýðýna þiddetle 
gereksinim var.

Þevki Vanlý

Mario Botta: “Son Çalýþmalarým”
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MERKEZ DANIÞMA KURULU 
ULUDAÐ'DA TOPLANDI

Mimarlar Odasý 38. Dönem 2. Merkez Danýþma Kurulu 
toplantýsý 9-10-11 Mayýs 2003 günleri Bursa, Uludað'da 
yapýldý. Mehmet BOZKURT'un Baþkan, Ali ULUSOY ve 
Süleyman KOÇAK'ýn Baþkan Yardýmcýsý olarak seçildiði 
Merkez Danýþma Kurulunun gündeminde þu konular yer 
alýyordu : 

- Yapý denetimi
- Uluslararasý Ýliþkiler ve UIA 2005 Ýstanbul Kongresi
- Örgütsel Yenilenme Programý
- Meslek içi eðitim

115 delege ve 84 konuðun katýldýðý Danýþma Kurulu 
çalýþmalarý sonunda yayýnlanan bir bildiride; deprem, 
imar affý ve ormanlarýn satýþý konularý ele alýndý ve 
“Saðlýklý Kentleþme, Saðlýklý Yapýlar Ýçin Hemen Þimdi” 
baþlýðý altýnda özetle þu görüþlere yer verildi : 

· Öncelikle yapýlý fiziki çevreyi oluþturan tüm kaçak 
yapýlar, kullaným biçimleri, mülkiyet özellikleri ve 
üzerindeki yapýlarýn inþa bilgilerini içerecek þekilde 
tespit edilmelidir.

· Yapýlý fiziki çevreyi oluþturan bütün yapýlarýn olasý 
afetler öncelikle deprem tehdidi karþýsýnda can ve mal 
güvenliði açýsýndan dayanýklýlýðý açýkça ortaya 
konmalýdýr.

· Yapý denetimi yapýlaþma bütünlüðü içinde ele alýnmalý, 
bilimsel ve sistematik bir temele oturtulmalýdýr. Yapý 
üretiminde uyulmasý ve uygulanmasý zorunlu yapý 
standartlarý geliþtirilerek, yapý denetimine esas kýstaslar 
getirilmelidir.

· Kent ve kýr alanlarýnýn, mevcut ekonomik-sosyal ve 
siyasal sistemin yýllardýr sürdürdüðü politikalar 
çerçevesinde güvensiz, plansýz ve ranta dönük olarak 
yapýlaþmasý, toplumsal geliþmenin önündeki en önemli 
engeli oluþturmaktadýr. Kentlerin ve yaþam alanlarýnýn 
kaybedildiði bu süreç kentlerin ve yaþam çevrelerinin 
yeniden planlanmasýyla dönüþtürülmelidir.

· Barýnma ve konut hakký temel insan haklarý 
baðlamýnda ele alýnmakla birlikte bu hakkýn kullanýlmasý, 
kaybedilen veya iþgal edilmiþ alanlar için planlama 
kararlarýna uymayacak biçimde, yeni mülkiyet iliþkileri 
doðuracak hukuki düzenlemeler haline getirilmemelidir.

· Hiçbir orman bilim ve fen bakýmýndan orman niteliðini 
kaybetmez, ancak insan eliyle bozulabilir. Öncelikle 
üzerinde yerleþme olmayan ve yasanýn 2b maddesine 
giren alanlar tekrar orman haline dönüþtürülmelidir.

· Genel bir imar affý ve kaçak yapýlaþmanýn satýþ 
yoluyla meþrulaþtýrýlmasý gibi saðlýksýz kentleþmeyi 
onaylayan ve sürekli kýlan yaklaþýmlar yerine, kentlerin 
rehabilitasyonunu hedefleyen planlama ve imar 
düzenlemeleri hukuken geliþtirilmelidir.

ÇOCUK VE MÝMARLIK 
HALFETÝ’DE BULUÞTU
17-18-19 MAYIS 2003

Baþlarken,
Yaþantýnýn keþfi için yürüyüþ
Drama etkinliði,
Duvar boyama atölyesi,
Resim atölyesi,
Seramik atölyesi...
Halfeti’li ve Ankara'lý çocuklarla beraber
Atölye yürütücüleri vardý...
Çalýþýrken;
Fýrat,
Halfeti,
Suyun kenarý,
Suyun altý,
Suyun þimdisi,
Ve sonrasý oldu...
Biterken;
Zorlu bir deneyim,
Iþýldayan çocuklar,
Þaþýran çocuklar,
Boyalý bir duvar,
Resimler,
Kilden tabletler,
Kilden evler...
ve ne çok þeyle birlikte
Sorular var;
Atölye yürütücüleri nereden yürüyecek?
Yürütürken;
Fýrat'ýn kenarýndan mý?
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kadar uzaktan mý?
Ya da çocuklarýn zihinlerinden  mi?

Çocuk ve Mimarlýk 3 gerçekleþtirildi. Halfeti’li 
çocuklar ile Ankara’lý çocuklar karþýlaþtýlar...
Bu buluþmada kent yaþantýsýnýn, medyanýn ve digital 
ortamlarýn çocuklarý nasýl ele geçirdiðini; hayallerin 
yýllar geçtikçe sistemler tarafýndan nasýl 
örselendiðini; doðanýn çocuklarý nasýl 
etkileyebileceðini; karþýlaþmanýn kaynaþmaya 
dönüþebilmesi için çabanýn ve zamanýn yeterli 
olmadýðýný; bilgilenmenin ve bilgilendirmenin ne kadar 
önemli olduðunu bir kez daha okuduk.  
Okumalarýmýzdan öðrendiklerimiz bir sonraki 
bültende yeniden sunulacaktýr. Öðretici bir buluþma 
yaþadýk.

KAMU ÇALIÞANI 
MÝMARLARIN HALFETÝ 
BULUÞMASI

17-18-19  Mayýs 2003 tarihinde gerçekleþti. Üç 
otobüslük katýlýmla gerçekleþen etkinliðe, kamu 
çalýþaný mimarlar ve basýn mensuplarý katýldý. 
Konaklamalarýn büyük bir bölümü Halfeti’lilerin 
evlerinde gerçekleþmesiyle, kültürel kaynaþma ve 
kaybolan deðerlerin yeniden su yüzüne çýktýðý sýcak 
saatler yaþandý. Halfeti’li çocuklarýnda katýlýmýyla 
gerçekleþen çocuk ve mimarlýk atölye çalýþmalarý, 
coþku ve ilgiyle izlendi. Toplantý sonucunda, 
Halfeti’lilerle birlikte turizm politikalarý da tartýþýlarak, 
tüm sonuçlarý içerisine alan, bir deklarasyon 
yayýnlandý. Ayrýca, çocuklar için film, Halfeti’liler için 
de yapýlan dia gösterisi yoðun ilgiyle karþýlaþtý. 
Etkinliðin bütün detaylarý ve satýr aralarý bir sonraki 
sayýda ele alýnacaktýr…

KÜTÜPHANE SÖYLEÞÝLERÝ

Perþembe Söyleþileri Mimarlar Odasý 
Kütüphanesinde devam ediyor. 

Yedinci söyleþide konuðumuz Han Tümertekin’di. 
Katýlýmýn oldukça yoðun olduðu söyleþide 
“MÝMAR-lýk” üzerine tartýþýldý. Etkin ve dinamik bir 
yapýda gerçekleþen söyleþide, anonim olmak, 
anonimleþmek, popülerlik-medya ve yapma süreçleri 
irdelenen kavramlar arasýndaydý. 

Sekizinci söyleþide ise Nesrin ve Affan Yatman 
konuklarýmýz oldular. Söyleþinin baþlýðý “1970'den 
Günümüze Mimarlýk Ortamýmýz” olarak seçilmiþti. Bir 
önceki söyleþinin zihinlerde oluþturduðu sorulara 
cevap arama arayýþýnda olan Yatman’lar, mimarlýk 
öðrencilerine, mimarlýk ortamýnýn hangi etkenler ve 
etkilerle son 30 yýlda nasýl biçimlendiðini anlattý. 

Ýlgi ve katýlýmýnýzýn artmasý dileðiyle...

MÝMARLAR ODASI 
ÜNÝVERSÝTELERLE 
ÝLÝÞKÝLERÝNÝ YENÝLÝYOR 

Ankara Þubesi yönetim kurulu olarak, 
üniversitelerdeki mimarlýk bölümlerini ziyaret ederek 
iliþkilerimizi yeniliyoruz  Gazi Üniversitesi, 
Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü 
Baþkaný M. Emin Tuna’yý, Þehir ve Bölge Planlama 
Bölüm Baþkaný Þule Karaaslan’ý makamlarýnda 
ziyaret ettik. ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk 
Bölüm Baþkaný Haluk Pamir’le görüþerek öncelikle 
yeni görevinden dolayý baþarý dileklerimizi ilettik 

Bu görüþmelerde Mimarlar Odasý'nýn üniversitelerle 
iliþkilerini geliþtirme çabasýnda olduðu, üniversitelerin 
ürettiði araþtýrma ve çalýþma alanlarýnýn oda 
politikalarýnýn belirlenmesinde kaynak olmasý 
gerektiði, bu iliþkinin kopukluðu durumunda Oda’nýn 
üniversitelerden beslenemez hale geldiði vurgulandý. 
Her konuda karþýlýklý destek ve iþbirliði umudu dile 
getirildi. Olumlu bir atmosferde geçen 
görüþmelerimizde, üniversitelerdeki iþyeri temsilcilik 
toplantýlarýnýn ve seçimlerinin önemi üzerinde 
durularak bu konuda katýlým ve destek istendi. 

ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ 
ÖÐRENCÝLERÝNÝN 
TASARIMLARI ODA’DA 
SERGÝLENDÝ

Çankaya Üniversitesi Mühendislik ve 
Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk 
Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans 
öðrencilerinin Mimarlar Odasý Binasý 
(Konur sok. 4 numara) için yaptýklarý 
tasarýmlar 30 Nisan - 6 Mayýs 2003 
tarihleri arasýnda Mimarlar Odasý 
beþinci katýnda sergilendi. 30 
Nisan'da gerçekleþtirilen sergi 
açýlýþýnda, Ýç Mimarlýk Bölüm baþkaný 
Faruk Yalçýn Uðurlu, Mimarlar Odasý 
Genel Sekreteri Fatih Söyler ve 
Ankara Þubesi Sekreteri Þekibe 
Aslan Köksal birer konuþma yaptýlar 
ve sergide projesi olan öðrencilere 
birer kitap hediye edildi. 

2002-2003 Güz yarýyýlýnda yapýlmýþ 
olan 2. sýnýf atölye çalýþmasýnda, “alt 
ve üst” kavramlarý üzerinden ve 
Mimarlar Odasý Binasý örneðiyle, bir 
binayý eleþtirel deðerlendirebilme 
becerilerinin geliþtirilmesi 
amaçlanmýþ. Kimlik, kültür ve toplum 
çerçevesi içinde tasarým konularýnýn, 
temalarýnýn, kavramlarýnýn ve 
baðlamýnýn çözümlenmesi; geçiþ 
mekanlarý, sýnýrlar, dolaþým alanlarý, 
iþlevler, eklentiler, cephe, malzeme, 
ýþýk ve renk gibi iç mimarlýk 
tasarýmýnýn temel bileþenleri 
tartýþýlmýþ. 

Yine ayný yarýyýlda yürütülen Yüksek 
Lisans Tasarým Stüdyosunda ise, 
tasarýmýn ve uygulamanýn farklý 
ölçeklerini ve bileþenlerini içeren, bir 
binanýn ele alýnýþ probleminin 
profesyonel anlamda irdelenmesi 
beklenmiþ. 

Binanýn giriþini ele alan vaziyet planý ölçeðinden 
baþlayarak, tek tek mekanlarýn tasarlanmasý ile 
süren ve 1/1 ölçekte oturma birimleri 
prototiplerine kadar uzanan bu kapsamlý çalýþma 
ve bu çalýþmanýn binamýzda sergilenmesi için  
gösterdikleri çabalar için bütün öðrencilere, 
öðretim elemanlarýna ve özellikle Ela Tekkaya ve 
Gülru Mutlu’ya teþekkür ederiz.

ODA 
SOHBETLERÝ

! “Yerel Yönetim Yasa Taslaðý” 
ve yaklaþan yerel yönetim 

seçimleri göz önünde 
bulundurarak, “Yerel Yönetim 

Platformu”nun ilk adýmlarýný 
oluþturmak,

! “Yapý Denetim” politikalarýný 
irdelemek, yapý üretimindeki 
“denetim” sürecinin yeniden 
biçimlenmesini hedeflemek,

!

!

!

HEPÝNÝZÝ 
BEKLÝYORUZ

Bu ve benzeri konularda bir 
dizi sohbet toplantýsý 
yapacaðýz. Sohbet 
toplantýlarýnýn katýlýmýnýn 
giderek artacaðýný ve 
mimarlýk ortamýndaki 
tartýþmalara katkýda 
bulunacaðýna inanýyoruz.

(Sohbet günlerini Takvimden takip 
edebilirsiniz)
Ýlgi ve katýlýmýnýzýn olmasý dileðiyle.
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