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üzerinden Ankara’ya bakabilmek, Aalto’nun izleðinden, onun
mimarlýðýndaki deðerlerden yola çýkarak Ankara’da çaðdaþ ve
özgün olan durumu okuyabilmek ve görebilmek üzere
belirlendi.
Bahar, Ankara'ya mimarlýk ile geliyor.
Bir dizi Alvar Aalto etkinliði ile baþlýyor, Nisan. Alvar Aalto
Müzesi ve þubemiz iþbirliðiyle; Finlandiya Büyükelçiliði,
Mimarlar Derneði 1927 ve ODTÜ'nün katkýlarýyla düzenlenen
aalto@turkey etkinlikleri 7 Nisan-16 Mayýs tarihleri arasýnda
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Ýlhan Kesmez
Birilerine Ankara'yý sorduðumda çoðunlukla ayný
cevabý alýyorum. “Ankara'nýn denizi yok”.
Sanki bir kentin mümkün olan tek niteliði deniz
kýyýsýnda olmasý imiþ gibi.
Peþinen söylemek lazým, Ankara'nýn denizi yok, nehiri
yok, gölü yok.
Ama bakarsanýz Ankara'da baþka þeyler var. Ankara'yý
tek ve biricik kýlan birþeyler.
Onunla gurur duymanýzý saðlayacak, hatta Ankara'da
mimar olmak lazým dedirtecek birþeyler.
Ankara geçen yüzyýlýn baþýnda çaðdaþlýk arayýþlarýnýn
gerçek ve tek odak noktasý. Bir avuç genç kadýn ve
adamýn yüzyýllara ve gezegenin geri kalanýna meydan
okuduðu yer. Ankara bir toplumun geleceðine coþku
ile yön verilirken, bakir bir kent olarak kendisinin de
yön aldýðý bir yer.
Ankara'da Cumhuriyetin ilk coþkusu ve inancý
“Ankaralý” kültürüne, sokaklara ve binalara nüfuz
etmiþ.
Kabul, bir süredir onlara iyi bakmýyoruz; kabul,
yenilerini üretmekte o kadar da baþarýlý deðiliz. Ama
böyle bir yaþanmýþlýk öyle kolay silinmiyor.

“Ankara'nýn Denizi Yok...”

Eðer çaðdaþlýða gönül vermiþ, özgün bir yaklaþým
içinde üretilmiþ herhangi birþeylere bakýyorsanýz, ya
da arýyorsanýz. Resim, mimarlýk, müzik, her ne ise;
Ýstanbul tarafýndan yutulmadan önce Ankara'da
filizlendiðini göreceksiniz.
Ankara çaðdaþ ve özgün bir baþkenti hala genlerinde
taþýyor. Hala ona ulaþmak için arkeoloji bilmek
gerekmiyor. Henüz vakit varken, arkeologlardan önce
biz bakmak istedik Ankaramýza.
Bakarken de bir gözlük kullandýk. Aalto'nun çaðdaþ ve
özgünlüðünün bize ayna olmasýný amaçladýk.
Ankara'ya bakýp Aalto'yu görmek, Aalto'ya bakýp
kendimizi anlamak için.
Çaðdaþ ve özgün birlikte ve tek bir kelime ile ifade
edilemiyor. Ama bu niteliklere sahip olanlar, yan yana
rahatça durabiliyor. Aalto'nun bir binasýnýn yanýndaki
sayfaya Ýþ Bankasý gökdelenini koyun, kimse
yadýrgamaz.
Biz bu sayýda bu bakýþ açýsýný yansýtmaya ve
çoðalmasý için sizlere ulaþtýrmaya çalýþtýk. Aalto'nun
sergileri Ankara'ya gelecek. Sonra hepimiz Aalto ve
Ankara üzerine düþündüklerimizi yeniden bir araya
getireceðiz.
Edindiklerinizi, sakladýklarýnýzý, çoðalttýklarýnýzý
bizimle paylaþýn, Ankara'nýn içindeki gizi beraber
dýþarý çýkartalým.
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K U O R TA N E L Ý A A LT O ( 1 8 9 8 - 1 9 7 6 )
M. Ziya Tanalý

Hugo Alvar Henrik Aalto, çaðýnýn
iþlevsel tutumuna insansý nitelikleri
ekleyebilen ve mekan sanatýnýn
niteliksel ve niceliksel öðelerini
(ölçek, biçim, vb), insana yakýn
yorumlarla ortaya koyabilen 'usta'
olarak anýmsanacak.
Dostlarý onu, ortanýn altýndaki boyu,
muzip gülüþü, çocuksuluðu,
savaþçýlýðý, içkiye olan düþkünlüðü,
özellikle içince ortaya çýkan
çapkýnlýðý, çevresine sýk sunduðu
kýzgýnlýðý, ama en çok üretkenliði ve
ürettiklerinin niteliði ile anýmsayacaklar.
Mekan sanatýnda ortaya koyduðu
ürünlere yakýn olan sade kiþiliði ile bu
iþle uðraþanlara unutulmaz bir 'ölçü'
býrakmýþ olan kiþidir Kuortane'li
Aalto.
On dokuzuncu yüzyýlýn son
günlerinde doðmuþ, Yirminci yüzyýlýn
ikinci yarýsýna sarkmýþ ve artýk 'hep'
var olacaklardan.

*
Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsýnýn
baþlarýnda Finlandiya, L.Sonck,
Saarinen, J.S.Siren gibi art
nouveau, neo klasik ve milli
niteliklere kendi kiþiliklerini
katmasýný bilen mekan ustalarýný
yetiþtirmekle ün kazanmýþ bir ülke
olarak biliniyor.
Kuortaneli Aalto'nun ilk
yaptýklarýndan son yaptýklarýna dek
uzanan ve deðiþmeyen sadeliðini, bu

ustalara karþý çýkýþta aramak gerekir
mi bilinmez ama, iþe baþlarken
mekan sanatýna saygýlý bir ortam
buluþunu bu ustalara baðlamak pek
yanlýþ olmayacak.
Baþlangýçta Bryggman ve
Huttenan'den ayýrt edilemeyen dili
1930'larda kendine özgü bileþkelerle
ülkesinden ötelere uzanmaya
baþlýyor; Paimio Sanatoryumu
(1929-1933) sonradan çaðýmýzýn
mimarisinin baþlangýcý sayýlan birkaç
yapýdan biri kabul edilecek,
Finlandiya ise bu üstün yeteneðe
fýrsat tanýmýþ bir ülke olarak da
çaðýmýzýn mimarlýk literatürüne
girecektir.

*
Mekan sanatýný sahip olduðu nesnel
gerçekliðin baþka hiçbir sanat
alanýnda bulunmadýðýný pek çok kiþi
konuþuyor. Buna karþý az sayýda kiþi,
bu nesnel gerçekliðin ötesine
geçmenin mekan sanatçýsýnýn görevi
olduðunu biliyor ve buna inanýyor.
Mekan sanatýnda salt iþlevsel
çözümler, insancýl gereksinmelerin
tümüyle baþa çýkabilecek gibi
deðildir. Hatta zaman zaman insansý
gereksinmelerin peþinde koþmak,
iþlevselliðe ölçülü karþýtlarý bile
birlikte getirebilir. Böyle bir þeyin
becerilip becerilemeyeceði tartýþýladururken, becerenler çýkýverir
ortaya.
Ýþte Alvar Aalto böyle “kýlpayý”
ölçülebilecek bir becerinin sahibidir.

Normal bir insan için çarpýcýlýktan
yoksun olan þeyler yaptý, kendini
çok kiþiye illede kabul ettirmek gibi
bir kaygýsý yoktu yaptýklarýnýn. Alçak
gönüllülüðün simgesi olan ürünlerdi
ortaya koyduklarý. Mekanýn vakur
bir biçimde geride durabileceði
gerçeðini, kendini illede kabul
ettirmek zorunda olmadýðýný en iyi
belirleyebilen kiþilerden biri; bir
görüþe göre de baþlýcasýdýr bizim
iþimizde…
Anlýk duygusal oyunlardan çok,
duygulu bir akýlcýlýk, zaman içinde
deðer olarak kalabilecek niteliklerle
verilen uðraþ… Yaþayan ve
yaþatanlarý (ki mekan sanatçýsýdýr)
bile bu sadelikle ikna edebilmek…
Biçimlerin abartýlmasý yerine,
olaylarýn ve yaþanýlanýn daha bir
anlamlý olacaðýna olan inanç…
Kendini ortaya koyma uðruna
kullanmadýðý mekan… Yaptýklarýnýn
çok yaþayacaklarýný bildiðinden
midir bilinmez, sanki Profesör Aalto
büyüklüðünün farkýnda deðildir,
kendini korumaya falan kalkmaz.
Sýradan bir insan formunun da
büyük olabileceði konusunda
çaðýmýz mimarlarýna olduðu kadar,
sonradan geleceklere verilmiþ bir
ders gibidir. Yirminci yüzyýldaki
mekan sanatýna, evrensel insanýn
eklediði bir deðer olarak
anýmsanacak.
Ýleri gidersek, insancýl deðerler
uðruna, güncel beðenilerden nasýl
ve ne kadar vaz geçilebileceðinin
ölçüsüdür bile denebilir. Böyle bir
tutumun, ortaya konduðu gün

gözden kaçmasý iþten bile deðildi.
Aalto için bu böyle olmamýþ, 'kabul
edilmiþliðin' mutluluðunu, bir
gerçekçi olarak yaþamýþtýr da…

Anlaþýlan o akþam Dangnu'nun,
kocasý ve patronum Hans Asplund
ile bir sorunu vardý, þaka yapmak
gelmiþti içinden.

O, ülkesinin yapý sanatýndaki
otantik niteliklerini, günümüze
iliþkin biçimlere dönüþtürerek
çaðdaþ bir dil yaratabilmiþ kiþidir.
Bu nedenle Fin mimarlýðý bu konuyu
çözebilen tek ekol olarak varlýðýný
sürdürüyor.

Usta'nýn Helsinki'deki bürosunu,
ziyaret günü, ziyarete gittiðimde
küçük bürodaki herkes sarhoþtu.
Büroyu yönettiðini söyleyen genç
adam bana küçük bir oda gösterdi.
“bak” dedi, “burasý onun tasarým
yaptýðý yerdir. bir kasa aquavit, iki
kasa birayla buraya girer. iki üç gün
sonra onu yataða taþýrýz. En üstteki
kaðýdý alýp çizmeye baþlarýz.”

*
Gideon, 1929 yýlýnda Frankfurt'daki
CIAM toplantýsýnda, Aalto'nun
konuþmasýnda, genç Aalto'nun
yapýlarý yerine, istasyondan oteline
giderken baþýndan geçen insancýl
bir olaydan bahsettiðini hatýrlýyor.
Yine Gideon, 1933 yýlýndaki Atina
konferansýnda benzer bir baþka
olaydan; 1939 yýlýnda sýnýrlý
ingilizcesine raðmen, New York
Modern Sanat Müzesi'ndeki
konuþmasýnýn izleyenleri nasýl
etkilediðinden söz ediyor.
Ben, Stokholm'de aile dostu, Bn.
Dangnu Asplund'un, büro
yemeðimizde, yanýna oturtmak için
beni nasýl çaðýrdýðýný anýmsýyorum.
Ýlk kez tanýþýyorduk, “genç adam”
d e m i þ t i , “A l v a r ' A a l t o ' y a
benziyorsan gel yanýma otur”.
Anlamamýþtým. Oturduktan sonra
muzipçe anlatmýþtý. “Ýki kadeh
içtikten sonra” demiþti, “Alvar
yanýna oturan her kadýna yaklaþýr,
masanýn altýndan. Bu yüzden yanýna
hiç bir dostunun eþi oturmaz.”

Finliler görünüþlerinin aksine muzip
insanlardýr. Þaka mý yapmýþtý
bilmiyorum…
Kendini hiç tanýmadým ama o gün
oradan ayrýlýrken bahçede, hemen
giriþte, üst üste konmuþ birkaç
tuðla gördüm. Ýkisi dikkatsizce
beyaza boyalý, diðeri boyasýzdý.
Sanki boyalý ve boyasýz tuðlalar
daha önce hiç görmemiþ gibi tekrar
yan yana konmuþtu. Çok iyi bildiði
bir þeyde, bilmediði bir ayrýntýnýn
peþinde koþuyor gibi gelmiþti bana
da...
Öyle miydi bilmem ama o,
Kuortaneli Aalto, çaðýna, ülkesine,
iþine ve hiç tanýmadýðý bana
mesajlar ileterek, kendince olmanýn
ne demek olduðunu anlatarak,
sahip çýkabilmiþ ara renklerden
biriydi.
Bu daz kýrda, onu aramýzda görmek
umut veriyor…
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A. Zeynep Onur

Italo Calvino, “klasikler neden okunmalý” isimli makalesine bir
taným önererek baþlamakta... Klasikler haklarýnda her zaman
“yeniden okuyorum” denildiðini duyduðumuz, ama hiçbir zaman
“þu sýra okuyorum” denilmeyen kitaplardýr.1 Aalto'yu yeniden
okumaya karar vermek de Aalto'nun bu niteliði ile iliþkili kuþkusuz.
“Zamanýn süzgecinden geçerek kalýcý deðerlerini kanýtlamýþ”
mimarlýðý ile ilgili.

AALTO'dan sonra

Aalto'nun mimarlýðý, ýþýða, malzemeye, ölçeðe, fonksiyonel
gereksinimlere ve tüm bu mimari örüntülerin biçimleniþinde,
humanizmaya verdiði yanýt ile bizi büyüler. Iþýk, malzeme ve
fonksiyonel gereksinimler; insan, doða ve yapýlarý arasýndaki
organik iliþkiyi ifade edebilmek için birer araçtýr.
Humanizm düþüncesinin çok eski bir hikayesi var, Schiller, 1903'de
“Humanism” kitabýnda, Protagoras'ýn “insan her þeyin ölçüsüdür”
dediðini hatýrlatýyor. Hümanizma'nýn çok genel bir taným ile,
“insaný merkeze alan ve kalan her þeyi ona göre biçimlendiren” bir
anlayýþ olduðunu söyleyebiliriz.2
Yüzyýl baþlarýnda Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Ýsveç
arasýndaki düþüncelerin birlikteliði “kuzeyli” diye bir terimi ortaya
çýkarmýþtý. Bu yýllarda mimarlar, Klint' in kiþiselliði reddeden,
görsel bir kaos yaratan ve dolmenin gerçek Danimarka
mimarlýðýnýn ilk biçimi olduðunu tartýþan yapýsý ile þok olmuþlardý.
Grundtvig'deki Baltýk kaynaklý üçgen çatýlý kilise, dekorasyonu
tuðla iþçiliðine çeviren bir yapý idi. Danimarka konutlarýnda basit,
yalýn, abartýsýz bir prototip oluþmuþtu. Ýsveç'te de basitlik
arayýþlarý mimarlarý arýnmýþ bir klasik stile doðru yöneltti.
Ýskandinavlarýn mimarideki arayýþlarýnýn eklektik deðil ulusalcý
olduðunu söyleyebiliriz. Biçimsel kökleri oluþturmak için
geleneksel, yöresel mimarlýklarýný incelediler. Bu çalýþmalarý
destekleyen, 19. yuzyýlýn eklektisizmine karþý yereli savunan
yazýlarý içeren kitaplar3 ve Adolf Loos'un 1913'lerde Kopenhag'ta
ders vermesidir. Bu durum, iki yapýda sonucunu buldu: Asplund'un
Woodland Þapeli ve Lewerentz' in Stora Tuna Þapeli.

"There are only two things in art - humanity or its lack.
The mere form, some detail in itself, does not create humanity."
Alvar Aalto, 1957

1926 ve 1927 yýllarý Ýskandinavya'da Modern mimari
yaygýnlaþtýktan sonra, Finlandiya'da,
Aalto ve Bryggmann
çalýþmalarýndan klasik ve yerel öðeleri attýlar. Aalto, Turun
Sanomat yapýsýnda, Viipuri Kütüphanesi'nde, ve Paimio
Sanatoryumu'nda ýþýk, brut beton konstrüksiyon sistemleri,
havalandýrma gibi konulara eðildi.
Tafuri, Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra Aalto'nun yapýlarý ile
gündeme gelen mimarlýðýn humanizm için olduðuna dikkat çeker.
Aalto'nun tüm yapýlarýnda da her detayýnda ve her anýnda insanýn
rahatça kullanabileceði ortamlar sunulmaya çalýþýlýr. Amacý maddi
dünyayý insan yaþamý ile uyumlu hale getirmektir.
1940’da Aalto “Humanizing Architecture” isimli bir makale
yayýnlar, bu makalede “iyi bir mimarlýðýn, mimarlýðý daha insancýl
kýlmak” ile gerçekleþebileceðini söylemektedir.4 O dönemde
genelde Ýskandinav hareketi bu görüþü dile getirmektedir. Sven
Backstrom, “bir kere daha insan, ilk hareket noktasý olarak kabul
edilmektedir” demektedir.5
Tafuri, Aalto'nun 1945'ten baþlayarak hem bir devamlýlýk hem de
bir alternatif oluþturduðunu, bunun genel doðalcýlýk ve aslýna
sadakat olarak adlandýrýlabileceðini söyler. Aalto' nun mimarlýðý
genelde evrelere ayrýlarak incelense de Tafuri, Aalto'nun tüm

programatik çekimlere yabancý olduðunu ve daha 1930'larda
kendi kurduðu dilin peþinden gittiðini, organik formlar ve
geometrik düzenlerin peþinde olan bu tutumun Ýskandinav
geleneðine karþý saðlam bir kayýtsýzlýk olduðunu söyler.6
Bu tam da kendi gibi olan, nereden geldiði ve nereye gittiði belli
olan, takip edilebilir, öyküye kalýcý bir niteliði ekleyen bir mimarýn
tarif edildiði durumdur.
Birçok eleþtirmen, Alvar Aalto'nun mimarlýðýnýn diðer kültürleri
nasýl etkilediðini, kendisinden sonra nasýl devam ettiðini ve
Aalto'nun farklý niteliklerine dayanan yeni anlayýþlarýný dile
getiriyor.
Tafuri Ýkinci Dünya Savaþý'ndan sonra rasyonalizmi reddeden
daha romantik ve organik bir tavrýn, Aalto'nun ve Wright'ýn
çalýþmalarýnda görüldüðünü, bu tutumun insaný gündeme
getirdiðini, çevre ile daha iliþkili ve yerel gelenekler ile daha fazla
baðý olduðunu, bu geleneksel dilin kullanýmýnýn da Amerika'nýn
batý sahillerinde kýyý bölgesi stili olarak yer aldýðýný söylüyor. Ayný
tutumun Ýngiltere'de yeni kentlerde, Ýspanya'da Yeniampirism'de , Ýtalya'da da organik harekette görüldüðünü
vurguluyor.
Roth, Aalto'daki form açýklýðý ve malzemelerin doðrudan
anlatýmýnýn geç yirminci yüzyýlda Botta tarafýndan nasýl ileri
götürüldüðünden bahsediyor 7 , Frampton Stirling' in
çalýþmalarýnda Aalto' nun etkisini ya da Siza' nýn Aalto'yu nasýl bir
haraket noktasý olarak ele aldýðýný tartýþýyor.8
Yirmi birinci yüzyýlýn çoðulcu yapýsýnda; yeniyi, alýþýlmamýþý,
þaþýrtaný amaçlayan mimarlýðý içinde çaðdaþ ve özgün olanýn
peþine düþersek, Aalto'nun mimarlýðýnýn önemini kavaramaya
baþlarýz. Belki de bunun için Calvino'nun9 dediði gibi en keskin
güncelliðin bile egemen olduðu yerde ve zamanda bir uðultu gibi
inatla sürüp gidiyor.
Güncel mimarlýðýn, insana hizmet yerine insaný þaþýrtmaya
soyunan yaklaþýmýný anlayamýyoruz. Çaðýn deðiþimlerine,
birþeylerin artýk eskisi gibi olmayacaðý söylemlerine katýlýyoruz
da; deðiþenin, mimarinin iþlevinin insandaki yersizlik ve
yönelimsizlik duygusunu arttýrmak olduðuna, çarpýþan kolajlarýn
ya da geometrinin mimariyi oluþturan asal öðeler olduðuna ikna
olamadýk bir türlü.
Onun için, Türkiye'de çaðdaþ ve özgün bir mimarlýk örneði
ararken dönüp Aalto'ya bakýyoruz.
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Yalnýz deniz bilir, denizlerin derinliðini.
Hint Atasözü

Koha shkon dhe ti një ditë prej ditësh je i detyruar të lësh prapa diçka, të arrish diçka tjetër.
Qoftë edhe përpara një muri të lartë je ende i detyruar të vazhdosh, përpara ose anash. Kush e di, ndoshta duke vendosur disa
gurë mund ta bësh murin tëndin.
Çdo ditë, hijet që dielli krijon mbi faqet e një muri, janë po të njëjtat, po në të njëjtat pozicione.
Kështu ditët ikin, ditët vijnë dhe muri është përsëri aty.
Kështu ditët ikin, ditët vijnë dhe unë jam përsëri aty.
Ndërkohë që hijet e kanë përshkuar gjysmërrethin mijëra herë.
Një pushim i vogël sa për të parë ku po qëndroj.
Dhe ashtu si hijet mbi mur, njerëzit dhe rrugicat e kësaj rrëmuje kalojnë mbi mua, ndërsa unë vazhdoj të përpiqem me murin tim...
Zaman gidiyor ve sen günün birinde bir gün, bir þeyi ardýnda býrakmak zorundasýn, baþka bir þeye yetiþmek...
Yüksek bir duvarýn önünde bile devam etmek zorundasýn, ileriye yada yanlara. Kim bilir belki bir kaç taþ koyarak duvarý senden
yapabilirsýn.
Her gün, güneþin bir duvarýn yüzeyinde yaratýðý gölgeler, hep aynýlar, hep ayný yerlerdeler.
Böylece günler gidiyor, günler geliyor ve duvar hep orada.
Böylece günler gidiyor, günler geliyor ve ben hep ordayým.
Ve bu arada gölgeler yarý çemberi binlerce kez katetmiþler.
Sadece nerede durduðumu görmek için küçük bir ara.
Ve duvarýn üzerindeki gölgeler gibi, bu kargaþanýn insanlarý ve sokaklarý üzerimden geçiyorlar ve duvar beni meþgul etmeye
devam ediyor...
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Lubetkin'in penguenleri bile mutlu ...
Sokaktaki adam mutsuz sadece …
Duyanlar
Çaba …

azýna

razý …

Yaþamak için …
Duyumsamak için …
Mutlu olabilmek için

Algýladýðýn bütün deðil …
Detaylar …
Duyarlý olan için tasarlanmýþ detaylar …
Görebilen gözler …
Duyabilen kulaklar …
Henüz herkes için ve hiçkimse için yaratýlmýþ olan yok …
Ama “bizler” mutlu olabiliyoruz …
Kendi “içimizde” …
Sokaktaki adam ,

mutsuz sadece …
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Biçimi ve çizgileri
sahip olduðu gerginliði ve barýndýrdýðý kuvvetleri gösteriyor,
büyük ve ürkütücü.

Biçimi ve çizgilieri
Aðýr olan bu kütleyi hafifleþtiren insan duyarlýlýðýný gösteriyor,
Büyük ve heyecanlandýrýcý.

Ankara'da bir martý.
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Yapýcýlar
iskelelerini
düþürünce,
izi kaldý duvarda.
Kuþlar
duvarda
tüneyince,
kenti gösterdi orda.
Sakarya Caddesinin yoðun kalabalýðýnda, kafamýzý kaldýrdýðýmýzda bir yapý
duvarý dikkati çeker. Bu duvar kuþlarýn duraðýdýr ve tasarlanmýþtýr. Bir
geleneðin devamý olarak okunabilir belki de; Sinan'ýn camiilerinde
gördüðümüz kuþ evlerinin yeniden yorumlanmasý. Kentte yürüyenler,
tasarlayýcýlar tarafýndan belirlenen, yapýcýlar ile þekillenen saðýr duvarda
kuþlarýn hareketini izleyebilir.
Bir kenti kent yapan, yapýda kullanýlan kalýp ahþabýnýn beton duvardaki
izinin derinliði ve izin býraktýðý o oyukta kenti seyreden bir güvercinin hemen
altýnda yürüyenlerle kurduðu iliþkidir. Çünkü bir kenti kent yapan, ayný
zamanda, okurun duvardaki kuþu her görmeye kalkýþýnda katedeceði
yollarda karþýlaþacaðý kentlilerle kurduðu baðdýr.
Ve bir kenti kent yapan fotoðraf karesinin boyutu ve seçimidir.
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“Rüzgarsýz daðlardaki kar gibi”
Dante
Eski bir patlamanýn durgun izleri, boþluðun zaferi, tanýmlý
çizgiler ve geriye kalanlar. Belli ki bir içebakým ve onu izleyen
bir dýþavurumun sonuçlarýna bakýyoruz. Nesnesi hem olan hem
de olmayanla sonladýðýmýz ama aþmakta çok zorlandýðýmýz o
“karar aný”: nerede býrakmalý, tam ne zaman görüntüyü
durdurmalý, neyi nereye yerleþtirmeli?
Sonra, gökyüzü ve beyaz sýva arasýnda alçalýp yükselerek
uzayýp giden kara çizgiyi düþünüyorum: boþluk ve doluluk
aðýrlýk ve hafiflik ayrýmýnýn en azda belirtisi: karar anýnýn ta
kendisi. Soyut ve somut, tasarý ve tasarým sýnýrýnýn bu kadar
ince olmasý rahatlatýcý olduðu kadar tedirgin edicidir de, çünkü
araya aðaçlar girmiþtir; onlar kimindir, ne istemektedir,
nereden çýkmýþtýr?

Gök olmak isteyen, oraya buraya uzanmýþ, ama aðaçlarýn
desteðini de arkasýna almýþ gergin, sivri bir kara çizgi
tarafýndan engellenen bir saçak.
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Ýstasyon, ya da gar
Kentin kapýsý
Kente bir adým, ya da kentten
Kentin -e hali, ya da den
Adým hep bir kapýdan ama
Kentin kapýsýnýn kapýsýndan
Kentin kapýsýnýn tek hali
den hali
-den geçip istasyon-a, istasyon-dan
-den geçip kent-e, kent-ten
Her kent için geçerli bu haller, giriþler, çýkýþlar, geçiþler. Bu istasyon kapýsýný farklý kýlan ne,
özgün mü gerçekten detaylarý, S çizerek uzayan kollarý olan baþka bir istasyon kapýsý var mý
dünyada, varsa nerde, nasýl yapýlmýþ, kim tasarlamýþ? Çok önemli deðil belki. Yýllardýr bir son
verilemeyen tartýþma belki öne çýkmalý: Ankara'dan Ýstanul'a gidiþ midir keyifli olan, Ankara'ya
dönüþ mü Ýstanbul'dan? Her þekilde bu kapýdan geçmeli yolcu, bu kapýdan geçmenin keyfi esas
olan.
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Burasý açýk bir yer; sadece betonun üzerine yaðmur yaðýyor.
Ne aðaçlar ýslak, ne zemin ne de hava. Betonun üzerine
yaðmur yaðýyor sadece. Birikme yok, sert yüzeye çarpan su,
çiseliyor. Beton içine almýyor suyu, emmiyor; sadece bir
sýçrama. Su çaðlamýyor, fýþkýrmýyor; çiseliyor.
Kent akýyor oraya; yol bitiyor ve sonlanýyor; kiþiler de çiseliyor.
Havuz nerede? Kent ile suyun iliþkilendirilmesi arayýþtaki
özgünlükte.
Sokak nerede? Suya doðru gerçekleþen birikmedeki izde.
Su nereye gizleniyor?
Ýnsanlar nereye gizleniyor?
Yaðmayan yaðmurun çiselemesine bir son ; beton.
Akmaya çalýþan bir kentin akýþýna bir son; “su” zemin.
Þemsiyemi açtýðýmda üzerinde durabildiðim bir havuz.
Suyun çiselemesine gizlenen ölçekle, beton yaðmurun
tazeliðine, kent suya özlemini gideriyor.
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Bu fotoðraf yalnýz!
Ýnsanlar olmalý giþelerde bekleyen, ya da diðerleri kapalý olduðu için birinin önünde sýraya giren; giþede
çalýþan biri olmalý, yolcularý peronlara, peronlardan trenlere, trenlerden baþka kentlere gönderen; yaþlý
adamlar olmalý hangi giþeye gitmesi gerektiðini soran, çocuklar olmalý belki koþuþturan, genç bir kýz da
mutlaka olmalý tek baþýna beklemekten býkan...
Bu fotoðraf yanlýþ!
Saatler çalýþmalý giþelerin üzerinde, herkes kontrol etmeli gideceði vakti, gelmesini beklediði vakti,
ilerledikçe zaman hafiften bir gerginlik hissetmeli, ya da sýkýlmalý geçmek bilmeyen zamandan, saate
bakýp durmaktan...
Bu fotoðraf sessiz!
Lokomotifin gürültüsü olmalý yavaþtan, anonslar olmalý bilmem kimi bilmem nereye çaðýran, düdükler
hatta sirenler olmalý ortalýðý düzenlemeye çalýþýrken daha beter karýþtýran, soðuk bir uðultu da mutlaka
olmalý bütün sesleri birbirine karýþtýrýp binanýn içinde oradan oraya dolaþtýran...

Bu fotoðraf var!
... neyse ki
Saðýndan kente, solundan baþka bir kente akan
Yukarýda uçsuz bucaksýz tavana, aþaðýda her þeyi yansýtan zemine bakan
Bu fotoðraf var neyse ki...
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“Önceden tasarlanmýþ düþünce gibi”
Prevert
Denemek, sýnamak. Bir varolmak için çýrpýnmak bir yok olmak
için elinden geleni yapmak; okkalý bir taþ gibi görünür olmayý
isterken birden saydamlaþmak. “Bana bir þeyler oluyor galiba”
deyip kenara çekilmek ve yaptýklarýna dýþýndan bakmak, bir
duvarýn karþýsýna dikilip heyecanlanmak.
Bu kadar dolandýrýcýlýktan sonra Muratsalo'daki yazlýk ev ve o
duvar aklýma geliyor. Ustanýn tuðla'yla hesaplaþmasý, ne büyük
mücadeleydi! Doðrusunu söylemek gerekirse beni ilk
etkileyen evin ve çevresinin yerleþimiydi: son derece akýlcý
baþlayýp sonra bilinçli ve tasarlanmýþ bir bozuklukla kendini
silen, sýk aðaçlarýn arasýndaki o müthiþ koþu. Çok alçakgönüllü
bir duyarlýlýkla iþlenmiþ kesinliðin ve düzgünlüðün yanýna
eklenmiþ bir bozukluk. Bu “bozuk olma durumu”nu ne zaman
sorgulamaya kalksam, düzgünlük üzerine düþünmeden, onu
anmadan yapamýyorum. Bu “bir çeþit iç rahatlatma tabii” diye
düþünmek yersiz, çünkü aslýnda ikisi hep ayný yerde ve ayný
þeyin içinde beraber durmalýlar, ama düzgünlük hep önceden
orada olmalý, bozukluk ise o saðlamlýðýn içinden türetilen bir
baþka saðlamlýk; bir virgül gibi güzeldir ve düzgün bir
baþlangýcýn izlerini taþýr. Duvar sayýsýz denemenin,
hesaplamanýn sonucunda dikilir; düþünce ve duyarlýlýðýn
somutlanmasýdýr, belki de soyutluðun soyutluðunu kutlamasý.
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Yýllarca gizli kalmýþ duvarlar, kokusunu kendine saklamýþ boþluklar, ayak basýlmamýþ
döþemeler, altýnda yürünmemiþ kemerler ve fark edilmemiþ niþler… Þimdi kendini gösterme
zamaný. Ama o hala gizliyor yollarýný. Zaman acýmasýz davranmadýysa da, kendini buna
alýþtýrmýþ sanki.
Önüne çýkan koridorlar çýkmaz sokaklarý andýrýyor. Yolun üstündeki her niþte, bir çýkýþ umuduna
kapýlýrken, biraz daha ileride sanki o anda açýlan bir sapak, seni baþka bir çýkmaza götürüyor.
Yollarýn devamý, çýkmazlarýn sonunu getiriyor. Alabildiðine geniþlik, sana bir ödül gibi sunuluyor.
Yine geldiðin noktadasýn… Ama çýkmazlarýný çözdün, yollarýný sezdin, duyularýný buldun.
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Herkes bilir sokaklarý..
Dar ya da geniþ.. belki iki yaný aðaçlý.. belki çocuklar oynar üzerinde
Herkes bilir kentin sokaklarýný...
Düz ya da yokuþ... yorulur belki çýkanlar... ya da gençler gülüþür
köþesinde toplanmýþ
Herkes bilir kentin sýradan sokaklarýný...
Bazen aceleyle bir yerden diðerine koþuþtururlar sokaklarda
Bazen de beklerler sokakta birilerinin gelmesini
Telaþý içerisindeyken bir yerlere gitmenin
Durup þöyle etrafýna bakan pek kimse yoktur aslýnda... sadece
görmek için
Herkes bilir kentin sýradan... ama her biri farklý renkler içeren
sokaklarýný
Ama pek kimse bilmez
Özel hayatlarý saklayan utangaç iç sokaklarý

Bir koridor... ya da bir iç sokak
Farklý bilindik kent sokaklarýndan:
Bir yanýnýz düz duvardýr, içinizi örten
Diðer yanýnýz kare kare dýþarýya açýlan
...güneþ güneþ, parça parça
her adýmda sizi biraz daha varacaðýnýz yere ulaþtýran
Þimdi dursanýz bir karenin önünde ve baksanýz dýþarýya, dýþarýdaki
hayata bu utangaç sokaktan, hangi parçayý yakalardýnýz acaba? Ya
da bir diðer kareye gitseniz ve dursanýz onun önünde, yeni bir hayat
mý görürdünüz, yoksa aynýsý mý olurdu bir önceki kareyle
yakaladýðýnýz?
Sanki bu sokaðýn sonunda sizi bekleyen yere gitmeyi ertelercesine
dondursanýz iç sokaðýnýzdaki hareketi; durup bekleseniz, izleseniz
uzun uzun dýþarýyý... o da durur mu sizinle beraber yoksa akar gider
mi yine kare kare gözünüzün önünden?
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Duvar...
Yol veren, önümüzü kesen, engel olan, destek olan...
Duvarýn üzerindeki izler …
Bakýþlardan kalan izler, dokunuþlardan kalan izler, gölgelerin izleri, sokak lambalarýnýn
izleri...
Duvarýn önündeki engeller …
Demir parmaklýklar, doða; öç almak ister gibi...
Duvarýn ardýndakiler;
Ýnsanlar, hareket, duraðanlýk...
Hayat...
Akýlda binbir düþünce otobüs penceresinden bakarken, gözümüzün önünden geçen,
fark edilmeyen görüntüler... Nereden geldiðini, nerede gördüðünü hatýrlamadýðýn ,
ama zihnine bir þekilde yerleþmiþ …
Saygýlý, alçak gönüllü ve bir o kadar da “güzel” …
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Tuðlanýn söylediðini duymak: Yere ait olan þey burada baþlar. Yüzlerce günlük emekle
yapýlmýþ olan parçalar, arsada, onlarca gün birbirleriyle birarada olmak için
koþuþurlar: Su yetmez; harç biter; acýkýlýr; gün de yetmez. Ama tuðlanýn söylediðini
duyan kimdir? Onlarýn yanyana olmasý gerektiðini; onlarýn bütünüyle bir hissediþ
biçiminde "tam da böyle" yanyana gelmesi gerektiðini kim söyledi? Tanyeli'nin
"doðaçlama" dediði ve mimarýn "kadans" döneminden çýkma yapýnýn "tam da böyle"
olmasý, nasýl saðlandý? Tam da böyle: Laboratuvar ve atölye gibi büyük yapýlarýn
yanýnda, kendi özelliklerini ortaya süren ofis yapýlarý olsunlar diye... Mimarlýk içindeki
gelenek, malzemeyle baðlý deðil midir? Büyük formdaki uyum, küçük parçadaki
oranlarla birleþtiðinde, katý olanýn genel uyumu, ya da, senfoninin genel motifleri ve
ana izleði de kurulmuþ olur. Temel duvara, duvar geçide, geçit döþemeye, döþeme
ýþýða kavuþtuðunda, iç ve dýþ mekanýn bütünlüðü de kurulur ve dinleyici rahata
kavuþur. "Tam da böyle" olmasýný isteyen, geleneðin sesini içinde dinleyen mimarýn
kendisidir; bu geleneðin içinde yeryüzündeki bütün mimarlýk geleneðinin sesi de
vardýr. "Tam da böyle" olmasýný isteyen, biraz da doðanýn sesi, deðil midir? Doða
onayladýðýnda, sarar sarmalar; kýþýn baþka gösterir yazýn baþka; yapýyý kanatlarý
altýna alýr ve onun mimari ürün olmasýný saðlar; onu yinelenebilir ve biricik kýlar.
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Yukarý, kuþ uçuþundan da yukarý...
Bina nerede? Mavi gökte bir düzlem.
Ýki çizgi arasýna sýkýþmýþ, bitmemeye evrilmiþ prizma.
Hiçbirþey görünmezken görünür olanýn arkasýnda okunacak
olanlar neler?
Yazý tek görünür olan durumunda iken, üzerine yazýldýðýnýn
içine nasýl girer?
Yazýyý taþýyan yazýdan önemli mi?
Kuþu yandan gören gözlerin asla göremediðini kim ne zaman
görür?
Duruþ, yükseliþ ve bitmeyiþte aranan kentliye nasýl ulaþýr?
Saðýr duvar kör göze ne yazar...
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Gitmek fikri üzerinden,
Aklýn yolculuða hazýrlanmasý;
Kalmak fikri üzerinden,
Düþünceden kent ölçeðine geçiþ.
Her zaman yaþamaya dair ve deðer.
Koskoca bir boþluðun altýnda hareket eden insanýn ölçeði,
Anýtsallýðýn ve gururun yanýnda baþka bir þiirselliði
getiriyor.
Ýnsan için kurgulananla, tarih için kurgulananýn birlikteliði.
Biri diðerine hakim olmadan.
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Ýþverenin sesini duyar gibisinizdir: "Hiç dýþarýdan dama çýkýlýr mý? Hiç aklýn yok mu
senin? Epi topu çatý merdiveni bu, içeriden dikine tak merdiveni, gerektiðinde çýkar
asansörcü." Mimar ne yapmýþtýr bilinmez; içi kan aðlamýþtýr; sanattan anlayan
iþverenin bile bunu anlamadýðýna yanmýþtýr; ama belki de "anonim kullanýcý"nýn
gücüne inançla iþine devam etmiþtir. Ýçinden bir ses, uzaklardaki 'izlenimcilik'
rüzgarlarýný geleceðin aðaçlarýnda hýþýrdatýyordur: "Gelenek, diyordur, bizim
yaptýklarýmýzla da oluþturulabilecek birþeydir. Geleneðin sesi, kalýbýmýn içinde,
kolonun biçiminde, iþlevin yedeðinde ve yeniden kalýplanabilirliðinde." Sonra bizler
geliriz "anonim kullanýcý"lar olarak; derslerimize gireriz, deneylerimizi yaparýz,
ortalýðý toparlar temizleriz; yanýnda durup konuþur, içinde jandarmadan saklanýr,
önendeki aðaçlarý diker, arabalarýmýzý park eder, aðaçlar meyveye durunca onlara
týrmanýp koparýr, merdivenlerinden iner çýkar, çatýyý onarýrýz. Ýnþaat iþçisiysek, "ne
gerek var", deriz. Ýlk kez görüyorsak, "buradaki çatý bir farklý", deriz. Aralýktan
yürüyen iki sevgiliysek, "burasý hoþ", deriz. Mimarlýk öðrencisiysek, "burasý farklý",
deriz. Mimar, hepsini önceden iþitir, duyar, gülümser.

17
Bak ve söyle dediler.
Neyi söylemeli;
Yaþadýðým kentin zihnimden geçen görüntülerinden mi bahsetmeli,
Yaþanmýþlýðýn hafýzamdaki izlerinden mi,
Yoksa mimar gözlerimin görmekte olduðundan mý?
Neler iç içe geçmiþ, sanýrým istenen bu karýþýmýn kelimeleri.
Ama beni bunlarýn dýþýnda heyecanlandýran þey 'ilham' oldu.
Bir mimar hayattan ilham aldý bina etti.
Bina hayata ilham verdi.
Hayat sanatý var etti.
Ve bir mimar sanattan ilham aldý.
Bir fotoðrafçý binadan ilham aldý.
Ve bir insan fotoðraftan ilham alýp bu satýrlarý yazdý:
Küçük dalgalarýn vurduðu sahiller için bu deniz günün birinde büyük dalgalar da
getirir diye düþündüm ve heyecan duydum.
Ýnsan denizleri, yýllar yýlý varlýðýný sürdürmeyi baþarsa da dip kayalarýnýn üzerinden
geçerler de bu kumsallara çarparlar. Dalga geri döner bir diðerini çaðýrýr bu
kumsala.
Dalga olarak çarptýðým kumsaldan kum tanesi olarak dönmek isterim hep.
Ýsterim ki ben de bir dalgacýk oluþturayým bu sonsuz denizde.
Ýsterim ki bu mimar kadar yalýn bir þiir yazayým fikrimle, dile getirdiklerim bir
yaþama az da olsun ilham versin ki bir gün bir dalga gelip çarpsýn fikirlerime
ve beni bambaþka
ve beni yeniden yazsýn.
Fotoðrafa son kez baktým,
Ve düþündüm ki bu kent çepeçevre sarýldýðý için dalgalanmayan bir ölüdeniz ya da
çarpacak bir kayacýk bulamadýðý için deli deli gidip gelen bir açýk deniz deðil.
Bir dalga kýyýlara vurdu.
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Kuytu bir taþ kendi yalýnlýðýnda, rahat ve huzurlu.
Zaman zaman kendi asiliðinde yalnýz.
Herkes için olmak
Ve kendini olduðu gibi ortaya koymaktan gururlu.
Önünde durduðu tiyatro dolup boþalýrken,
Kentten geçenler bir kuytu aradýðýnda,
Sürekli ve kesintisiz orada.
Tasarým kendini doðru bir þekilde hayata yerleþtirdiðinde,
Yaþayan birþey olmanýn sorgu dolu duruluðuna eriþiyor.
Bunun ele geçirilmesi ile taþýn þeklini bulmasý ayný
duyarlýlýða ait.
Günlük yaþamýn içine býraktýðý sözle, bulduðu biçim.
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BRUNO TAUT'UN DÝL-TARÝH VE COÐRAFYADAKÝ
HELEZONU.
1.

Dialog:
''… Bu nedir anne?''
''… Bir þekil… Helezon… Yay gibi bir þey iþte…
Burada merdiven korkuluðu olarak yapýlmýþ…ne
kadar ilginç?…'’

2.
Zaman zaman þiddetli bir 'güvenlik' kaygýsý sarýyor
içimizi…Tarifi zor bir þey ona kaynaklýk ediyor…Dünyayla,
yaptýklarýmýzla aramýzda rüzgarsý bir boþluk var…Bunu
hissediyor ve kaygý duyuyoruz…
3.
YAKINDA BÝR ZAMANLAR…(…Akýl henüz
kendini yaptýðýmýz 'araç-gerece' taþýmamýþtý… Dünyanýn,
hayatýn ve zamanýn bilgisi hem ham, hem insani idi… Çünkü
henüz ne olup-bittiyse '…olup-bitenler…' herkes için 'ayný
þey' anlamýna gelmiyordu…Hepimizin hayatý kendince dil'e
ve bir kývam'a sahipti. Vak'alarý tercüme eden akýl kiþisel
bulunuþumuzun derecesini belirliyordu…)
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4.
ÞÝMDÝLER…(… Bir zamanlar dünyayý þekle
getirmiþtik… Oysa þimdi 'þekil' sadece çizilebiliyor…Þekil
onu inþa ederken edindiðimiz dünya bilgisi deðil artýk. Onu
yapýlandýrarak edinme gücümüzden birden feragat ettik…
Ýþte önümüzde duruyor (…çok kolay çizilebiliyor…) çizili
þeklin de içinde bir çerçeve olarak yer aldýðý çok daha
kapsamlý baþka bir çerçevenin oluþumunu düþünürken
'þeklin' o sürecin geçirilmesi zorunlu bir safhasý olarak
belirmesine þimdilerde hiç deðinilmiyor…
Deðinilmeyecek… þekil artýk sadece 'þekil' … Herhangi bir
þeye ait onun þekli olmasý diye bir þey söz konusu deðil…'O'
bir þey oluþmaya giderken maruz kaldýðý insani iþleyimi
üzerinde taþýmýyor… Herhangi bir þeyin þekli olamýyorsanýz
kayda da geçemezsiniz… Birikemezsiniz… Çünkü artýk o
kadar çok þekil bir ortama sahip olmaksýzýn çiziliyor ki …)
5.

ÞEKLÝN AÐIRLIÐI YA DA DÝALEKTÝÐÝ…

a.)
Helezon, 'o' oluþmadan önce çevresinde oluþmuþ
daha kapsamlý ve karmaþýk iliþkiler tarafýndan 'olmaya'
hazýrlanýr…(…Kahn'ý unutma…) b.) dolayýsýyla helezon
yapýlanmakta olan fiziksel bir çevrenin içinde beliren
'geometrik sonuç' deðil hem kendini diðer çevresel
araçlardan ayrýþtýrma gücünü kendinde barýndýran, hem
deneyimlenme sürecinin içinde bir safha olarak kendini her
seferinde insanýn orada bulunuþuyla tamamlayabilen 'eksik
bir HAL' dir… c.) helezon içinde yüzdüðü durumu bir
konumlama seçerek özelleþtirir ve diðer konstrüktif
araçlardan kendini böylece ayrýþtýrýr…(…trabzan gelip
merdivenin geniþleyen son-ilk basamaðýna þekil
deðiþtirerek oturdu…) d.) helezon daha önce ve baþka
bulunuþ biçimlerinin bilgi ve deneyimlerini de bir bileþen
olarak oluþumuna katar… ( yaylanma, çekilip-uzama,
basma-çekme, 'o' ölçek…) e.) 'helezon' oluþturduðu
materyalin 'duyusal' bilgisini aktarýr…(zorlansa da
bükülebilmiþ valla…ama nasýl?...)
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6.

TAUT…
Þimdi bu metnin tamamýna bir kerede ve bir süre bakýp sonra üzerini
kapatýn… metnin bir 'þekil' olmadýðý için bu kadar kýsa sürede sadece
'bakarak' onu anlamlý bir bütün olarak algýlamamýz çok zor… Metni bir düzen
içinde bata çýka ve sonuna dek okumamýz gerekiyor. Bu okuma metin
hakkýnda size üstünkörü bir 'bilgi' verebilir ama metne sýzmanýz için daha
etkili bir okuma yapmalýsýnýz… çünkü 'okuduðunuz sözcükler' kadar burada
olmayan 'okumadýðýnýz' sözcüklerde metni oluþturmakta… Sonra da Taut'un
Dil-Tarih ve Coðrafya'daki giriþ ortamýnýn iki fotoðrafýna da ayný þeyi yapýn…
Arzu ettiðiniz kadar derine inmenizi saðlayacak kadar üzerine düþünün… Bir
fikirler tabakalaþmasýnýn 'dikkatine' vardýðýmýzda helezondaki fikirlerin ayný
zamanda size ait olduðunu ayný damarý Taut' la birlikte ortaklaþa
iþleyebileceðimizin duygusuna varacaðýz… bir þeylerin devamýnda
olduðumuzu, öncemiz ve sonramýz olduðunu, baþkasýnýn dolduramayacaðý
bir 'olma' yerimiz olduðunu 'yaptýklarýmýzda' görebileceðiz… 'güvenlik'; 'aygýt'
tarafýndan çalýnmýþ bir eski duygumuzdur… eksikliðini hep hissedeceðiz
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GEMÝ EVE BAKIÞLAR
Mimar Danyal Çiper'in 'Gemi Ev' olarak bilinen apartman yapýsý, yuvarlak hatlarý ve alýþýlmadýk
ayrýntýlarýyla Ankaralýnýn kentsel belleðine yerleþmiþtir. Mimar hemþehriler binanýn gemiye
benzetiliþine dudak bükerler; bina onlar için Frank Lloyd Wright'dýr, Guggenheim'dýr. Ýçinde oturanlar
içinse yaþanan mimaridir.
Dýþtan uzayýp giden bant pencereler ýþýða cömertçe uzanýþ, dýþarýya kesintisiz bakýþ, ve modernist
mekanýn farkýný farkediþtir. Tedirgin edici konsollar, statik nosyonu olanlara içten daha da tekinsiz
görülür; olmayanlara ise balkon-teras niyetine dýþarýya çýkýp caddenin gürültüsüne karýþmaktan
ibarettir. Büyük yuvarlak perceresi ile ters yarým daire pencereleri mimar olmayanlara 'orijinallik'
olarak görünür; mimarlara müellifin iddialý imzasý gibi gelir, çocuklar içinse türlü türlü oyun ve düþ
kurmaya yarar. Mermer çýtalarla profillenip gömme süpürgeliklerle bezenmiþ merdiven basamaklarý,
mimarlýk nosyonu olsun almasýn herkes için keyiflidir; geniþ, ýþýklý bir holde merdiveni kuþ gibi çýkýp
farký hemen farkeden konuklar hep sorarlar: Böyle merdiven holü ve basamaklarý yapmak çok mu
zordur, niye yapmýyor artýk mimarlar?
Baþlýca iki neden sayýlabilir soranlara: Birincisi, artýk iyi mimar arayan malsahipleri yok, ucuzcu
müteahhitler vardýr; ve her santimetreyi satmaktan baþka gailesi olmayan onlar, mimarýn rahat
merdiven tasarlamasýna izin vermezler. Ýkincisi, mimarlarýn da çoðu bu rejime ayak uydurmuþ, iyi bir
merdiven nasýl yapýlýr çoktan unutmuþlardýr. Modern ustalarýn küçümsemeyip modern dilin özgür
olanaklarýyla sürdürdüðü bu ve buna benzer pek çok bilgi, rant ve stil teknisyenliðinin yararcý
bilgisine heba edilmiþtir.

1

Ankara Gar Binasý
Mimar: Þekip Akalýn
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Indrit Bleta

11

Cinnah Cad. No:19 Apt.
Mimar: Nejat Ersin
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Yasemin Sarýkaya

2

Þinasi Sahnesi
Mimar: Özgür Ecevit
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Zeynep Yaðmur

12

TCK Genel Müdürlüðü
Mimar: Fikret Cankut
Foto: Zeynep Ömür Yýlmaz
Metin: Zeynep Ömür Yýlmaz

3

Ankara Opera Köprüsü
Mimar: Pier Luigi Nervi
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Özlem Taþkýn

13

Ankara ODTU Çevre Müh. Binasý
Mimar: Behruz Çinici
Foto: Müge Cengizkan
Metin: Ali Cengizkan

4

Sakarya Caddesinde Ýþhaný
Mimar: Bilinmiyor
Foto: Indrit Bleta
Metin: Tonguç Akýþ

14

Emek Ýþhaný
Mimar: Enver Tokay,
Ýlhan Tayman
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Rabia Ç. Çavdar

5

Büyük Ankara Oteli
Mimar: Marc Saugey
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: H. Ýsben Önen

15

Ankara Gar Binasý
Mimar: Þekip Akalýn
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Özlem Taþkýn

16

Ankara ODTU Elektrik-Elektronik
Müh. Binasý
Mimar: Behruz Çinici
Foto: Ali Cengizkan
Metin: Ali Cengizkan

17

Cinnah Cad. No:19
Mimar: Nejat Ersin
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Selcan Uzun

18

Þinasi Sahnesi
Mimar: Özgür Ecevit
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Özlem Taþkýn
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Ankara Dil Tarih Coðrafya Fakültesi
Mimar: Bruno Taut
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Kenan Güvenç

20

Hoþdere Caddesi'nde Ev
Mimar: Danyal Tevfik Çiper
Foto: Aydan Balamir
Metin: Aydan Balamir

6

7

8

9

10

Ankara Gar Binasý
Mimar: Þekip Akalýn
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Mehmet Saner
Karum Ýþ ve Alýþveriþ Merkezi
Mimar: Von Gerkan, Marg and
Partners, SEYAÞ.
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Rabia Ç. Çavdar
Ankara Gar Binasý
Mimar: Þekip Akalýn
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: Mehmet Saner
Uður Mumcu Anýtý
Mimar: Mustafa Aslaner
Foto: Zeynep Yaðmur
Metin: H. Ýsben Önen
Anýtkabir
Mimar: Emin Onat, Orhan Arda
Foto: Zeynep Ömür Yýlmaz
Metin: Zetnep Ömür Yýlmaz

ÝHTÝYAR
Ýhtiyar karþýma nehir kýyýsýnda çýktý,
bileði kopmuþ bir ip
Ay onun içinden, bedeninin içinden parýldýyordu
gölgenin yüreði lambanýn fitili gibi titriyordu
ve ihtiyar elini baþýmýn üzerine koydu:
Kayýk hazýr
ne kürek gerek, ne de rüzgar
Eeva-liisa manner

ZAMAN
Zaman nehirden karþýya geçmez
benim bütün zamaným bu kýyýda
Öbüründe ev kül olmuþ ve erimiþ saat:
Anýnýn deðiþmezliði.
Eeva-liisa manner

BURADA GÜN DAÝMA SOLAR
Burada gün daima solar, daima kar ýþýldar...
yazýn bile. Dünyanýn içi erimez
Ve bilisiz göl demirin gözü gibi bakar.
Eeva-liisa manner

MAYIS, EBEDÝYEN
10.
ruh gücü ele geçirdiðinde, akýl
onu mirasçý seçer,
bir çeþit çalgýlý kutuyu taklit eder.
kendisi her zaman dinleyecek ve
þaþýrarak
öyle ki bülbülün kaderine sahip
mekanik bir bülbül
onun keþfetmesi, tekrarlamasý
uydurmasý lazým bütün sesleri
sesine.
Paavo haavikko

UÇUÞA GERÝ DÖNÜÞ…
Parvoo Lisesinde
Pentii Nieminen için

12,5,1982

Yaþlý bir bilge
þu kristal lamba gibi akþam aydýnlýðýnda
çünkü tam bilemiyor
onu aydýnlatan hala güneþ mi
yoksa kendisi mi yanmakta?
Pentti saaritsa

aalto@turkey
7 Nisan 2004-16 Mayýs 2004
Aalto'nun mimarlýk tarihindeki yeri ve önemini kavramak, bir mimarý tanýmak ve bir mimar
üzerinden bir kültürle tanýþmak için;
“aalto türkiye'de…”
Kültürel paylaþým ortamýnýn yaratacaðý enerji ile kendimize bakmak, farklý kültürlerle
iletiþim kurarak kendimizde olaný bulmak için;
“aalto türkiye'de…”
“aalto@turkey” etkinlikleri Finlandiya'dan gelen iki gezici sergi ile baþlýyor;“Architecture
To Read”-7 Nisan 16 Mayýs 2004/ Kocatepe Kültür Merkezinde... “A Gentler Structure
For Life”- 7 Nisan 16 Mayýs 2004/ Kocatepe Kültür Merkezinde... Aalto 'nun
mimarisindeki doða etkisini anlamak için Finlandiya Büyükelçiliði arþivinden bir fotoðraf
sergisi;“Light In The Wilderness” -7 Nisan 16 Mayýs 2004/ Mimarlar Odasý Ankara
Þubesinde… Sergilerin son haftasýnda; Aalto mimarisini anlamak, modern mimarlýk
içinde Aalto'nun yerini kavramak, kendi modern mimarlýðýmýzý tartýþmak için,
Finlandiya'dan gelen konuklarýn da etkin olarak yeraldýðý bir konferans, panel ve atölyeler
dizgesi; “aalto overload”- 9-16 Mayýs 2004/ ODTÜ ve Kocatepe Kültür Merkezi'nde…
Kendini/ortamýný deðiþtirmek/sorgulamak/yenilemek/paylaþmak isteyen tüm mimarlar
davetlidir. Yaratmayý ve “usta”yý bilmek/görmek/fark etmek isteyen tüm öðrenciler
davetlidir. Kültürleri tanýmak/keþfetmek isteyen tüm kentliler ve okuyan/yazan
kütüphane kullanan herkes davetlidir.
Baharda mimarlýða da merhaba deyin, çaðdaþ ve özgün olanýn arayýþýna kulak verin.
Çaðdaþ ve özgün olaný tartýþmaya ve talep etmeye eðilimli olun. Ve de yeni görme
biçimlerine…
“aalto türkiye'de…”
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MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUB ESÝ SÝNAN HAFTASI ETKÝNLÝKLERÝ
Osmanlý klasik çað mimarlýk sanatýnýn büyük ustasý Sinan, bu yýl da deðiþik etkinliklerle
anýlýyor. Bu etkinliklerin tümünün doðrudan Sinan'la doðrudan ilgili olmasýnýn ön koþul
olmadýðý yaklaþýmýndan yola çýkýlarak deðiþik konularýn da meslektaþlarýmýzýn ilgi ve
bilgisine sunulacaðý benimsendi. Örneðin, Sinan öncesinde mimarlýk mesleði ve
mimarlara iliþkin bilgilerle, Sinan’dan sonra bu mesleðin ve meslek mensuplarýnýn kim
olduðu ve hangi ortamlarda çalýþtýklarýna iliþkin bilgilerin , klasik çað mimarlarýný daha iyi
anlamak için gerekli olduðu düþünüldü. Bu bilgilenme ayrýca, Osmanlý yapý sanatýndaki
sürekliliði ve yapý adamlarýnýn usta çýrak iliþkileri içerisinde yetiþtiklerini göstermesi
bakýmýndan da önem taþýmaktadýr.
Sinan'dan yaklaþýk 300 yýl sonra, 18. yüzyýlýn sonundan baþlayan ve Cumhuriyetin
kurulmasýna deðin süren Ýmparatorluðun batýlýlaþma döneminde, yapý adamlarý ve yapým
sürecine iliþkin yeni kurallar da hafta etkinlikleri içerisinde yer almakta. Böylece,
"yasalaþma" ve "kurumsallaþma"nýn egemen olduðu 19. yüzyýlýn genel bir resmi izlenmiþ
olacak.
Doðal olarak bazý etkinlikler Sinan'la doðrudan ilgili olarak düþünüldü. Sinan’ýn estetik
anlayýþýnýn irdelendiði bu bölümde ayrýca, Sinan'ýn kentimizdeki tek yapýsý olan Cenabý
Ahmet Paþa Camisi ile , yine onun Orta Anadolu'daki en önemli menzil külliyelerinden biri
olan Karapýnar-11. Selim külliyesinin gezilmesi, Sinan'ýn yapýtlarýný birbir görmek ve
anlamaya olumlu katkýda bulunacaðýna inanýyoruz. Bu yapýlarý günümüzde izlemenin bir
diðer önemli yönü, onlarý çaðdaþ yaþamda yeteri kadar deðerlendirip
deðerlendirmediðimizi irdelemek olarak görülebilir. Böylece "kültürel süreklilik",
"geçmiþimiz için bir gelecek", "bütünleþmiþ koruma" vb. sýk sýk kullandýðýmýz ve arkasýnda
olduðunu varsaydýðýmýz tanýmlarýn sadece sözde kalýp kalmadýðýný da izlemek þansýna
sahip olabiliriz.
Bizden önceki toplumlar tarafýndan üretilmiþ olan yapýtlarýn korunmasý, yaþatýlmasý ve
deðerlendirilmesinin ön koþulu elimizdeki varlýklarýn nitelikleri ve içinde bulunduklarý
durumun belirlenmesidir. Ülkemizin kültür varlýklarýnýn envanteri olarak da
tanýmlayabileceðimiz bu eylem, Osmanlý Ýmparatorluðunun son yýllarýnda Ýstanbul’da
kurulan bir komisyon eliyle baþlatýldý. Cumhuriyet döneminde 1930’lý yýllardan itibaren
olanaklar oranýnda sürdürülen envanter çalýþmalarý sýrasýnda çok önemli ve kaynak deðeri
taþýyan belge ve bilgiler üretildi. Sinan haftasýnýn bir diðer etkinliði klasik çaðlardaki
mimarlýk anlayýþýnýn oluþumuna öncülük eden ilk devir yapýlarýnýn rölövelerine iliþkin az
bilinen bir yapýtý sergilemek olarak düþünüldü. Mimar Macit Kural, Y. Mimar Ali Saim
Ülgen gibi, bu konuda proje ve uygulama alanýnda özveri Ýle çalýþmýþ büyüklerimizden biri
olan Y.Mimar Sedat Çetintaþ'ýn "Bursa'da Ýlk Devir Osmanlý Eserleri" baþlýðýný taþýyan
rölöveleri, 1940’lý yýllarda bu alanda kullanýlan teknikleri ve sunumlarý görmek açýsýndan
ilgi çekecektir,
Görüldüðü gibi Koca Mimar Sinan bir çok baþka konuda bilgilenmeye olanak saðlayan bir
usta. Kendinden öncesini iyi deðerlendirmiþ olduðunu hissettiðimiz gibi, kendinden
sonrasýna da yeni yaklaþýmlar armaðan ettiðini biliyoruz. Onu, öncesi ve sonrasý ile ve
diðer adý bilinen ya da bilinmeyen yapý adamlarý ile birlikte deðerlendirmenin doðru
olacaðýný düþünüyoruz.

Mimar Sinan Haftasý Etkinlikleri TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Tarafýndan Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði'nin (KORDER) Katkýlarýyla Düzenlenmiþtir.

8 NÝSAN 2004
KONFERANS 1 (16.30-17.30)
“Tanzimattan Sonra Yapý Alaný Örgütlenmesi”
Doç. Dr. Emre Madran
(ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü)
Milli Kütüphane Toplantý Salonu

KONFERANS 2 (17.30-18.30)
“Osmanlý Estetiði ve Sinan”
Prof. Dr. Jale Erzen
(ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü)
Milli Kütüphane Toplantý Salonu

9 NÝSAN 2004
MÝMAR SÝNAN'I ANMA TÖRENÝ
Anma Haftasý Açýlýþ Konuþmalarý
Ali Ulusoy (Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný)
Ali Fuat Tek (KORDER Baþkaný)
Cenab-ý Ahmet Paþa Camii Gezisi (10.00-11.00)
Prof. Dr. Jale Erzen Eþliðinde

PANEL “Sinan Öncesi ve Sonrasý” (17.00-19.30)
“Osmanlý Öncesi Mimarlýk Mesleði ve Mimarlar”
Prof. Dr. Ömür Bakýrer
(ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü)

“Mimar Sinan Sonrasý Mimarlýk Mesleði ve Mimarlar”
Prof. Dr. Zeki Sönmez
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)
Panel Yürütücüsü: Doç. Dr. Emre Madran
Milli Kütüphane Toplantý Salonu

10 NÝSAN 2004
ORTA ANADOLU SÝNAN YAPILARI GEZÝSÝ
Gezi Rehberi: Doç. Dr. Osman Nuri Dülgerler
(Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlýk Bölüm Baþkaný)

Zazadin Han, Horozlu Han, Karapýnar - II. Selim Külliyesi (Sinan Yapýsý),
Konya - Selimiye Camii (Sinan Yapýsý) ve Anadolu Selçuklu Eserleri
(Ýnce Minareli Medrese, Karatay Medresesi, Alaaddin Camii)
Ankara'dan Hareket: 07.00 Ankara'ya Varýþ: 21.00
Katýlým sayýsý 45 kiþi olarak öngörülmüþtür. Katýlým Bedeli 35.000.000 TL dir.
Lütfen 7 Nisan 2004 tarihine kadar ön kayýt yaptýrýnýz. Tel: 417 8665

SERGÝ (10.00-19.00)
12-25 NÝSAN 2004
“Anadolu'da Osmanlý Mimarlýðý”
Y. Mimar Sedat Çetintaþ Rölöveleri
Mimarlar Odasý Binasý

12-25 NÝSAN 2004

Emre Madran
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KAVAKLIDERE'DEN HAVADÝS...
A. Ege Yýldýrým Y. Þehir Plancýsý, Koruma Uzmaný

Bülten Sokak köþesi
Tahran Caddesi köþesi, Karum yaný, Mart 2004

hatýrlamýyorum.
6. Bestekar Sokak, Bülten Sokak kesiþiminde, Kebap
49'un karþýsýndaki, eskiden iki katlý bir binanýn olduðu, bir
ara Palukçi ve baþka aralar baþka iþletmelerin açýldýðý
arsada süren 4-5 katlý (bana göre vasat, niteliksiz) yapý
inþaatý oldukça ilerledi, birkaç aya kalmaz açýlýr herhalde.
Arsanýn eski halindeki düþük emsalli yapýlaþmanýn geniþ
avlulu, ferah hali artýk yok.

Son günlerde, Çankaya'nýn önemli yeþil alanlarýndan, þehir
sakinlerince yýllarca sevilerek kullanýlagelmiþ Papazýn
Baðý'ný tehdit eden otel projesine karþý bir hareketlenme
oluþtu ve halen sürüyor. Nasýl bir sonuca varacaðýný
göreceðiz. Papazýn Baðý gündemdeyken, uzun süredir
gözlemlemekte olduðum, Kavaklýdere semtindeki bazý
inþaat faaliyetlerinden de bahsetmek istiyorum.
1. Tunalýhilmi Caddesi, Büklüm Sokak kesiþiminde,
Gordion Otel'in yanýndaki Öz Annem lokantasýný barýndýran
koyu pembe eski apartman, otel olmak üzere yýkýlýyor. Öz
Annem geçen hafta inþaata karþý açtýðý davayý kaybetmiþ;
eþyalarý boþaltýlýp bir kamyona yüklenirken, avlu ortasýnda
bir koltuða çökmüþ duran sahibine rastladým. (Adý Ali
Gökçek Ý. Melih Bey'le alakasý yokmuþ...) Mevcut yapýnýn
kendi özellikleri, Gordion Otel'inkinden çok da farklý deðil.
Neden bunu yenileyip birbirleriyle uyum içinde çalýþan iki
butik otel elde etmek 'akýllarýna gelmedi'? En azýndan yapý
hala ayaktayken belgelensin diye, Kasým ayýnda (iskeleleri
artýk kurulmuþ olan inþaatýn 'bekçiliðini' yapan adamlar
güruhunun genel huzursuzluklarý eþliðinde!..) dýþ
cephelerinden ve balkon pencere detaylarýndan
fotoðraflar çekmiþtim. Ayrýca çizimleri var mý diye merak
ediyordum; Kavaklýderem Derneði
(www.kavaklýderem.org.tr, tel. 427 59 90) çizimlerin
mevcut olduðu yönünde bir þey söylemiþti, ama daha
sonra takip edemedim. Ali Bey'de de davanýn
bilirkiþiliðinde kullanýlan birtakým belgeler varmýþ. Bunlarý
ondan temin etmeyi düþünerek Ali Bey'in telefon
numarasýný aldým.

2. Karum'un Tahran Caddesi tarafýndaki köþesinde,
içindeki kuþ evi ile dikkat çeken pembe müstakil ev, iki üç
hafta önce hýzlý bir þekilde yýkýldý. Þu anda moloz bahçesi
halinde. Ne yapýlacaðýný merak ediyorum, herhangi bir
tabela ya da çalýþan kiþi yok... Tek öðrenebildiðim, Tahran
Caddesi üzerindeki bir sonraki bina da yýkýlýp iki arsaya
birlikte yeni bir iþ merkezi yapýlacaðýnýn duyumunu alan
Karum otopark memurunun aktardýklarý.
Öz Annem,
Gordion Otel, Kasým 2003

3. Cinnah Caddesi, Yeþilyurt Sokak'ta, mimar Orhan
Alsaç'ýn kendi tasarýmý ve ikametgahý olduðunu duyduðum,
yýðma tuðla yapý, yine duyduðuma göre Orhan Bey vefat
edince mirasçýlarý tarafýndan tahminimce iki ay önce
yýkýldý. Burasý da þu anda moloz yýðýný halinde. Hatta
bugün fotoðraf çekmeye gidince kamyonlu vinçli
faaliyetlerin baþladýðýný da görme fýrsatým oldu...
4. Tunalýhilmi Caddesi, Bülten Sokak kesiþiminde, Café
des Cafés'nin yanýndaki, eskiden Kavaklýderem Derneði
iþletmesinde olan otoparkýn yerinde, birkaç haftadýr
hummalý bir inþaat sürüyor. Uzun süre hiçbir bilgi tabelasý
yoktu. Bu hafta inþaatta yer alan þirketlerin reklam
panolarý ile ufak bir proje açýklama tabelasý asýlmýþ, ama
nasýl bir þey olacaðýna dair pek de ýþýk tutmuyor. Arsanýn
çevresine çiti çakmalarýndan önce, günlerce devam eden
temel iþleri sýrasýnda, evimin yolu üzerindeki Bülten
Sokak'ýn giriþinin iþ makinalarýnca yavaþ yavaþ týkanmaya
baþladýðýný hissettim. Þimdilik iþ makinalarý gitti, ama ne
zaman gelecekler diye beklemedeyim. Kaldýrýmdaki
kestaneciye ve poðaçacý amcaya biraz daha soru mu
sormalý acaba...
5. Café des Cafés'nin karþýsýndaki Balýkçý Plaza inþaatý
uzun süredir devam ediyor, yerinde ne vardý

Bu çevrede çocukluðumun üç ayrý döneminde
(anaokulunda Mesnevi Sokak'ta, ilkokul üçüncü sýnýfta
Alaçam Sokak'ta ve lisede Gelincik Sokak'ta) ailemle
yaþamýþ olan, dört yýldýr Kýbrýs Sokak'ta çalýþmakta olan,
son bir buçuk yýldýr ise Güniz Sokak'ta oturan biri olarak,
birçok Kavaklýdereli gibi ben de bu sokaklarýn manzarasýna
derin bir aþinalýk duygusu ile baðlýyým. Þimdi ise ayný
sokaklarda, dört bir yanýmda hýzlanmýþ bir dönüþüm var
gibi geliyor... Ýnsanýn aklýna tabi ki 'seçim arifesi diye mi'
sorusu geliyor; ama aslýnda bu görece ufak vakalarýn,
bundan daha büyük bir ivmenin göstergeleri olduðu,
duyarsýzlýk, bilinçsizlik, açgözlülük, ve bu tutumlara karþý
duyulan rahatsýzlýða raðmen insanlarýn içindeki eylemsizlik,
v.s. þeklinde tanýmladýðýmýz eðilimlerin birleþimden oluþan
genel bir zihniyet, bir toplumsal ruh hali ile ilgili olduðu
düþüncesi aðýr basýyor.
Yukarýda anlattýðým bu altý ayrý 'çalýþma', büyük bir
dinamizmle aldý baþýný gidiyor. Özel çabalarla her biri ile
ilgili daha geniþ bilgiye ulaþýlabilir. Ama inþaat süreçlerini
durdurmak gibi bir beklentim gerçek anlamda yok. Sadece
ayakta kalan diðer yapýlara çok daha büyük açýlmýþ
gözlerle, pürdikkat bakýyorum ve onlarýn da baþýna benzer
bir akýbet gelmeden önce sahiplerini, sakinlerini, yerel
yönetim yetkililerini, onlarý korumaya teþvik ve ikna
edecek ne yapýlabilir, onun ince hayal?/plan?larýný
kuruyorum, meslektaþ arkadaþlarýmla birlikte. Bu
gözlemleri aktararak da, ilgili olan ve takip etmek isteyen
herkesin dikkatini çekmek istedim.
Yeþilyurt Sokak, Orhan Alsaç Evi
Mart 2004
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O D A’ D A 8 M A R T
ZÜMRÜT APARTMANLARI FACÝALARINI NASIL ÖNLEYEBÝLÝRÝZ?
GÜVENLÝ SAÐLIKLI YAPILARA
ULAÞMAK HAYAL MÝ?
M. Nuri Arýkoðlu Y. Mimar

En son KONUT KURULTAYI 2003'te bildiri sunan teknik ve
bilim adamlarý meslektaþlarýmýzýn ifade ettiði dehþetengiz
bir durum var:
Mevcut yapý stoðunun nerede ise %60’ý kaçak.
Yeni yapýlanlar da kaçaða yakýn yapýlýyor. Yani bilimsel
verilerden ve teknikten kaçarak . Birinci hedef rant. Teknik,
bilim sonradan gele.
Aslýnda ortada tehlikeli ve suça teþvik edici bir ortam var.
Nedir?
Duyarsýzlýk, umarsýzlýk, boþvermiþlik, iþbilmezlik, ama iþini
bilirlik.
Ve bir suç:
Kendine menfaat saðlamak.
Ne þekilde ?
Görevini ihmal ederek,
Görevini yapmayarak,
Bilimi ve tekniði red ederek
Görevini kendi menfaatine kullanarak,
Dolayýsýyla, görevini kötüye kullanarak.
Kim bunlar ?
Siyasi erk, yani iktidar ve yerel yönetimler.
Ve sahne dýþýnda halk. Cahil, duyarsýz, yani vatandaþlýk
bilincinden yoksun halk. Aldýðý veya alacaðý en pahalý
dayanýklý tüketim maddesi olan konutun garanti belgesini
istemeyen, soruþturmayan halk.

Doðanýn bizi felaketlerle eðitmeye çalýþmasý, eðitilmedikce
de ölümle cezalandýrmasý ne kadar acý.
Bu suçlularý legal platformlarda kovalýyabilir miyiz?
Sanmýyorum.
AÝHM’ne þikayet edebilir miyiz?
Sanmýyorum, kanýmýza dokunur!
Belki, en azýndan TMMOB üyesi olan veya olmalarý
gereken eski yönetici BÜYÜKLERÝMÝZÝ ! onur kurulumuza
verebiliriz. Bir þey olacaðýndan deðil, sembolik olarak
meslekten men cezasý verebiliriz. Ýtibarlarýný belki biraz geri
alabiliriz.
Süleyman DEMÝREL, Turgut ÖZAL, ve Necmettin
ERBAKAN'dan baþlayarak.
Bir faydasý olur mu?
Belki de olur. Kim bilir. Denemekte fayda var.
En azýndan sesimizi duyururuz.
Reklamýmýzý yaparýz! Medyatik oluruz!.
ALLAH bizi bundan sonraki HÝCRET APARTMANI
(DÝYARBAKIR) ve ZÜMRÜT APARTMANI (KONYA)
facialarýndan korusun. Daha büyük acýlar göstermesin
inþallah.
Amin.

Peki bunlarý bilen bizlerin, yani bir sivil toplum örgütünün,
daha da ciddisi, daha da ses getirebilecek bir teknik
meslek örgütünün (muhasebeciler, yeminli mali müþavirler,
doktorlar, eczacýlar, avukatlar örgütü deðil), binalarý yapan,
fiziki çevreyi oluþturan, teknik elemanlar örgütünün, ses
getirerek söyleyecek, peþini legal platformda da
kovalayacak bir söylemi olamaz mý ?
Belki de olabilir!
Nasýl?
Veli Göçer'leri veya birkaç gariban teknik elemaný
yargýlayarak deðil. Çünkü devletin yönetim kurulu olan
hükümet ve yerel yönetimler doðru olsa, diðerleri hata
yapamaz.
Tabii vatandaþ da hesap sorsa.
Nasýl?
Örgütlenerek, sivil toplum örgütlerine katýlarak. Bu
örgütlere sahip çýkarak. Kiþisel menfaatlerinden arýnýp,
toplumsal menfaatleri gözeterek. Seçimler arasýndaki
süreçte sesini duyurarak. “Yollarý yürümekle aþýndýrarak!”
Hükümetlerin yetkilerini ve nüfuslarýný budadýklarý meslek
örgütlerinin gücü olsa idi; denetim hatalarý olmaz idi.

Mor rozetli mimar kadýnlar
Yemeni baðlamýþ Kýzýlay' ý ömründe ilk defa gören Sincan' lý
kadýnlar
Kimi17, kimi 30, kimi 50 yaþýnda
Her sesten, renkten ve dönemden
Elele yürek olmuþ
Bir þekilde emek veren kadýnlar...
BURADAYDIK!...
Örgütün toplumsallaþmasýna bir adým
Sabah hava soðuk
'El Sanatlarý Kermesi'
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Saraycýk Köyü Kadýn
Grubu
Masalarda el iþi boncuklar, þallar, yemeniler
Ve daha neler neler
Sabah Hava sýcak
Kadýnlarýn gülümseyen tonlarý..
Gün boyu Kadýn Mimarlarýn 'proje sergisi'
Arsen Kösterit
Ayla Tüfekçioðlu
Ayþe Ergül
Gül Güven
Rezzan Þima Önen
Semra Teber Yener
Tülin Çetin
Yeþim Ballýcýoðlu Hatýrlý
Yeþim Turhan' ýn
Yarýnlara býraktýðý izler..
Öðleden sonra 'Yerel Seçimlere Doðru Erkek Kentte Kadýn
Olmak' üzerine 'söyleþi'
Dr.Ayten Alkan
Dr.M.Ali Kýlýçbay
Dr.Nuray Bayraktar
Halk, akademisyen
Entellektüel ses
Kýzýlay' ý ilk kez gören ürkek gözler
Ve heyecanlý yürekler
Her türden düþünce birlikteliði
Kah keyifli, kah öfkeli...
Akþam Efes Pilsen ve Kavaklýdere'nin sponsorluðunda
'kokteyl'
Arsen Kösterit
Ayfer Kantaþ
Deniz Aygün
Emel Memiþ
Gülderen Zegerek
Hülya Akboyraz
Semra Sanýtürk' ün katkýlarýyla
Emeðin ifadesi Minik ama Büyük hediyeler
Sadece bir gün bile olsa
Kadýnlar için bugün
Her yerde kadýnlar..
Her þeyde kadýnlar..
Tüm emekçi kadýnlar
BURADAYDIK!...
TEÞEKKÜRLER Arsen Kösterit, Aslý Özbay, Ayþen Bayazýt,
Belma Yaman, Demet Gülhan, Devrim Kýsaalioðlu, Dicle
Sema Larçýn, Emel Memiþ, Emel Cönger, Evcimen Yüksel,
Fatma Cebeci, Figen Ertan, Gülden Ateþman, Gülderen
Zegerek, Gülnur Güvenç, Hatice Üsküdar Özer, Hazeli
Akgöl, Hülya Akboyraz, Hülya Yüceer, Mualla Þahintepe,
Nermin Atýlkan, Nuran Demirtaþ, Semra Sanýtürk, Songül
Üzgün, Tezcan Karakuþ Candan, Yasemin Özananar,
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, Serebral Palsili
Çocuklar Derneði ve katýlan herkese...
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PA PA Z I N B A Ð I ' N DA
B Ý R Þ E Y L E R O LU YO R ! . .
M.Onur Yýlmaz

“AÐAÇ KESÝLMEZ” (*)

AÐAÇLARIMIZI GERÝ ÝSTÝYORUZ...
Arif Künar, Mahalle Sakini
12. 03. 2004 Cuma günü, Gaziosmanpaþa ve Ankara'nýn en
eski simgesi durumunda olan Papazýn Baðý'ndan yol yapmak
amacýyla 50-200 yýllýk 22 adet çýnar, karadut, iðde ve
muhtelif aðaç kesilmiþtir.

Baþkanlýðý ve Anýtlar Yüksek Kurulu'ndan, yaptýklarý bu
hatadan geri dönmelerini ve tekrar söz konusu yol yerine,
oraya yeniden aðaçlarýn dikilmesinin saðlanmasýný talep
ediyoruz.

Olay günü Ankara dýþýnda olduðum için bu “cinayet”e
doðrudan müdahele edemedim. Papazýn Baðý'nýn
sahiplerinden Hikmet Bey ve bazý mahalle sakinleri, kesimi
durdurmaya çalýþmýþ ancak baþarýlý olamamýþlar.

Kentin nefes aldýðý birkaç koridordan biri olan Papazýn
Baðý ve önce yeþil alanken sonradan “malum” yollardan
otelin otoparkýna çevrilen vadi yok edilmek üzere...
Hayatýn her alanýný ve doðayý sadece paranýn yeþili
olarak gören zihniyet ve rantçýlar, gerçek yeþili ve
doðayý acýmasýzca yok ediyorlar. Kenti boðduklarýný,
kendi bindikleri dalý kestiklerini farketmiyorlar.. Nice
kent ve okul kaçkýnýnýn, yazar-çizerin, sevgililerin
buluþtuklarý, çocuklarýmýzýn “çevre”yi-doðayý ilk kez
yakýndan tanýdýklarý Papazýn Baðý; yapýlacak otel,
otopark, yol, egzos, kanalizasyon, doðal suyunun
kesilmesi sonucu yokolup gidecek...

Yýllardýr evimin penceresinden her sabah gördüðüm o; “Ulu
Çýnar” ve diðer aðaçlar, sadece bir otele rant saðlamak için,
içinde hiçbir doða-çevre-canlý sevgisi olduðunu sanmadýðým
kiþiler; özel ve/veya kamu kurumlarý tarafýndan “katledildi”.
Bu aðaçlar; ne Belediye'ye, ne yapýlmakta olan otele, ne de
Papazýn Baðý’nýn sahibine aittir. Bu aðaçlar; tüm
Ankaralýlara ve aslen dünyaya aittir.
Öncelikle bir insan, sonra bir yurttaþ-mahalleli ve en son
olarak hayatýmýn bir kýsmýný (Türkiye'deki ilk çevreci
eylemlerden biri olan 1986 yýlýndaki “Otopark Deðil,
Güvenpark” kampanyasýný baþlatanlardan ve ayrýca AliaðaGökova Termik Santralý ile Akkuyu Nükleer Santral
projesine karþý mücadelelerde aktif yer alan) ülkemizdeki
çevre sorunlarýyla mücadele üzerine harcamýþ-harcamaya
devam eden bir “çevreci” olarak; bu “cinayeti” hiç
hazmedemiyorum. Bu cinayeti iþleyenlerin ve “suç
ortaklarýnýn” kamuoyunda hem yasal hem de vicdani açýdan
acilen yargýlanmasý ve ifþa edilmesi gerektiðini
düþünmekteyim.
Bir canlýyý yoketmenin (insan, köpek, aðaç vb. farketmez)
hele hele kamusal ve ekolojik bir ihtiyaç, zorunluluk olmadan
böylesi toplu bir katliamý yapmanýn kabul edilir ve hoþgörülür
bir tarafý olamaz. Mahalle sakinlerinin ve hiçbir þekilde
Ankaralýlarýn ihtiyacý, talebi olmayan ve daha önce imarda
olmadýðý halde sonradan (yalnýzca söz konusu otel
otoparkýnýn kullanýmý için; 1200-2000 adet araçlýk bir
otoparkýn giriþ ve çýkýþýnýn nasýl olupta 2 arabanýn yanyana
zor geçtiði Çayhane Sokak ve Kuleli Sokak'a baðlanacaðý
ayrý bir tartýþma konusudur.) “kapalý kapýlar ardýnda” karar
verilmiþ olan bu yolu; mahalleliler olarak istemiyoruz. Bu
nedenle maddi-manevi deðeri tartýþýlamayacak olan anýtsal
aðaçlarýn kesilmesine izin veren Büyükþehir, (28 Mart 2004
öncesi Haydar Yýlmaz dönemi) Çankaya Belediye

Neredeyse “çevre” kelimesinin artýk kullanýlmadýðý son
yýllarda, yerel seçimlere çeyrek kala, oldu bittiye getirilmeye
çaliþýlan bu anti-demokratik uygulamaya ve “çevre
katliamýna karþý; hem mahalle sakinleriyle, hem de baþta
Mimarlar Odasý, Çevre ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Þehir
Plancýlarý Odasý ile hukuki zeminde her türlü mücadeleyi
sürdürmeye kararlý olduðumuzu bildirmek istiyoruz.
Çýkar gruplarýnýn deðil, halkýn belediye baþkaný olacaðýný,
yurttaþlarý-mahallelileri doðrudan ilgilendiren/etkileyen her
türlü kararý birlikte alacaðýmýzý beyan eden yeni Çankaya
Belediye Baþkanýmýz Sn. Muzaffer Bey'e, bu olayla ilgili
geçmiþte yapýlmýþ her türlü hukuksuzluðun, çevre suçunun
üzerine gitmesi noktasýnda her türlü desteði
saðlayacaðýmýzýn da bilinmesini istiyoruz.
(*) “Atatürk, 1930 yýlýnda Yalova'daki çiftliðine gittiðinde,
Köþkü'nün hemen yanýndaki Ulu Çýnar aðacýnýn dallarýný
kesmeye çalýþan bir bahçevan ile karþýlaþýr. Hemen
bahçevaný çaðýrtarak bunun nedenini sorar. Görevli
bahçevanýn cevabý þöyledir: aðacýn dallarý uzamýþ, binanýn
duvarýna dayanmýþ, zarar vermektedir. Aldýðý cevaptan
tatmin olmayan Atatürk, düþünülmesi bile imkansýz olan bir
emir verir:
AÐAÇ KESÝLMEYECEK, BÝNA KAYDIRILACAK”.
Kýsa sürede bina kaydýrýlýr ve adýna “YÜRÜYEN KÖÞK”
denir.
“Yürüyen Köþk 68 Yýllýk Çevre Abidesi”, Çevre Bakanlýðý Yayýnlarý.

Ankara kenti her geçen gün bir þeyler yitiriyor.
Birikmesi, üretmesi gereken kent eksiliyor.
Ankara'da bu yýpranmayý en aðýr yaþayan yerlerden birisi de Papazýn Baðý…
13 Mart 2004 sabahý þube danýþma kurulu hazýrlýklarýmýz sürerken gelen bir telefon Papazýn Baðý'ný gündemimizde olduðu
yerden daha ön sýralara çýkardý. Telefondaki ses, kesilen aðaçlardan, evinin önünde her sabah gördüðü çýnarýn yerinde
olmadýðýndan, bu konuda bir þeyler yapmamýz gerektiðinden bahsediyordu.
Bu telefonun ardýndan, Papazýn Baðý'nýn bir üst parselinde sürdürülen inþaat ile ilgili yürüttüðümüz teknik çalýþma, Papazýn
Baðý'na sahip çýkma kampanyasýna, “PAPAZIN BAÐI BÝZÝM” çalýþmasýna dönüþtü.
Art arda yapýlan toplantýlar, basýn açýklamalarý, yazýþmalar, baþvurular, imza kampanyasý, görüþmeler…
Ve sonunda;
Papazýn Baðý'nda aðaç kesen þirket yanlýþlarla dolu bile olsa bölge sakinlerine bir açýklama yapmak zorunda kaldý…
Belediye, göz yumduðu olaya müdahale etmek zorunda kaldý…
Yüzlerce Ankaralý, yerel seçimlerden bir gün önce, Papazýn Baðý'na sahip çýkmak için bir araya geldi.
Daha iþin baþýndayýz. Papazýn Baðý civarýnda yapýlmasý planlanan otopark, olmasý gereken þekilde olmadýkça ve o civarda
yaþayan ya da Papazýn Baðý'ný kullanan bütün kentliler bu konuda ikna edilmedikçe yapýlmamasý için elimizden geleni
yapacaðýz. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluþlarýný Papazýn Baðý'na sahip çýkma
amacýnda bir araya getirme ve kentlinin sesini duyurma sorumluluðu ile çalýþmayý sürdürecek.
Ancak, yerel seçimlerin ardýndan karþýmýza çýkan tablo, kentimizi izleyen ve gözeten, sürekli bir yapý oluþturmamýzý
kaçýnýlmaz kýlýyor. Bu kentin mimarlarýný, kente karþý iþlenen hiçbir suça sessiz kalmayan, ülkesinin ve kentinin sorunlarýna
karþý çözüm önerileri geliþtiren ve uygulamasý için var gücü ile çalýþan, bir anlayýþla bir araya gelmeye ve kentlerine sahip
çýkmaya çaðýrýyoruz..
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PAPAZIN BAÐI :

ÞÝMDÝLERDE ANILARIMIZIN BUDANMAYA ÇALIÞILDIÐI YER
Tezcan Karakuþ Candan

“dönerim belki bir gün,
papazýn baðýnda martýlarýn uçuþtuðu bir gün
oltamý Kuðulupark' ta unuttuðum bir gün”
Ahmet Erhan

Ankara'da Papazýn Baðý'ný bilmeyen, duymayan yoktur.
Beton yýðýnlarý arasýnda daraldýðýnýzda ve kent merkezinden
uzaklaþmadan bir saat de olsa kaçamak yapmak, nefes
almak istediðinizde ilk aklýnýza gelen yerlerden birisidir
Papazýn Baðý. Gazi Osman Paþa' ya çýkarken Kuleli Sokaðýn
solunda betonlarýn arasýnda sýkýþmýþ bu yaþanýlasý yer,
asýrlýk çam aðaçlarý, çýnar aðaçlarý, tatmak için dalýndan
koparma zevkini yaþadýðýmýz Ankara armudu, ayvasý
,cevizden, duta, duttan muþmulaya kadar zengin çeþitliliði
ile belleklerimizde, anýlarýmýzda yerini almýþtýr.
Yaðmur yaðdýðýnda, yaprak ve toprak kokusunu bir arada
hissedebileceðimiz, þöyle derinden içimize çekeceðimiz
ender yerlerden birisi. Esen rüzgara aldýrmadan, araba
kornalarýný duymadan, kulaðýmýzda kuþ sesleriyle,
semaverlerinden sýcak çaylarýný yudumlayacaðýmýz,
gözlemelerini unutmadýðýmýz bir soluk kentin kasvetinde. 13
bin m²lik alana yayýlmýþ Papazýn Baðý, sahibi olan “Kuloðlu”
ailesinin baþvurusuyla 1994 yýlýnda Ankara Koruma Kurulu
tarafýndan 1.Derece doðal sit alaný olarak tescil edilerek bu
doða harikasýnýn elimizden alýnmasýna, yaþantýmýzdan
kopartýlmasýna izin verilmemiþ. Þimdilerde Çankaya'da
Uður Mumcu Caddesi ile Kuleli Sokaðýn kesiþtiði köþede
yükselen otelin devamý olarak inþaa edilen, Uður Mumcu
Caddesinin altýndan Papazýn Baðý sýnýrýna kadar yaklaþan
yapýlaþma, Papazýn Baðýnda bulunan 22 adet dut ve çýnar
aðacýný birkaç saat içerisinde keserek kenti ve bizleri
yüreðimizden hançerledi. Sadece sýnýr tespiti yapýlan
Papazýn Bað'ýnda aðaç tespiti yapýlmamýþ. Otel sahipleri
ellerindeki “bir aðaç ve birkaç çalýnýn koruma altýnda
olmadýðýný” gösterir koruma kurulu yazýsýyla kestiler
aðaçlarýmýzý.
Okuldan kaçýp dallarýna týrmandýðýmýz, gölgesinde
serinlediðimiz, duldasýnda ders çalýþtýðýmýz aðaçlarýn bir
bölümü yok þimdi... Bölgede ikamet edenler rahatsýz...
Yetkililer suskun. Ýþ makinelerinin gürültüleri kulaklarýmýzý
saðýrlaþtýracak kadar acýmasýz ama yüreklerimizin kulaklarý
saðýr deðil...
Papazýn Baðý kimilerince “Atatürk tarafýndan Cumhuriyetin
ilk ikizlerine hediye edilmiþ, kimilerince ülkeyi terk eden
ermeni ailesinden satýn alýnmýþ bir yer”. Kim ne derse desin
papazýn baðý 44 yýldýr Ankaralýlara hizmet veren, soluk
aldýran, her köþesinde anýlarýmýzý saklayan, Nazlý ERAY'ýn
romanlarýný, Ahmet ERHAN'ýn þiirlerini kaleme aldýðý ve
kimbilir belki de hepimizin küçük kaçamaklarýnýn þahiti, yani
bizden bir yer ...

Bizim olana, bize býrakýlana sahip çýkmak, gelecek kuþaklara
taþýmak, hayat biraz da bunlarla güzel... Aðaçlarýnýn
kesilmediði, gölgesinde torunlarýmýzla çay
yudumlayacaðýmýz, gözleme yiyeceðimiz, Papazýn Baðý'nda
karþýlaþacaðýmýz günlere ulaþmak dileðiyle...

Papazýn Baðýnýn öyküsü
(Bu bölüm TMH sayý 409-2000/5, `Ankara'nýn Nefes Aldýðý Nokta:
Papazýn Baðý` adlý Þevket Çorbacýoðlu'nun yazýsýndan alýnmýþtýr.)

“Cumhuriyet'in ilk ikizleri olmalarý nedeniyle; baðlýk alan
Necati-Hayati Kuloðlu ikizlere Atatürk tarafýndan hediye
edilmiþ, kimilerine göre de bað alanýný Baba Ahmet Efendi
deðerlendirmek için ülkeyi terke hazýrlanan Ermeni
ailesinden satýn almýþ..: Þimdilerde Papazýn Baðý’ný
iþletenlerden biri olan Ahmet Efendinin torunu Abdullah
Kuloðlu anlatýyor; “Cumhuriyetin ilk yýllarý... Dedem tiftik
ticareti ile uðraþýyor. Hayati, Necati, Hasan, Hikmet ve
Türkan adlarýnda 5 çocuk sahibi... Necati ile Hayati ikiz. Ayýrt
edilmeyecek derecede benziyorlar. Uzun yýllar ayný
kýyafetlerle Ankaralýlarýn hep dikkatini çekmiþler.” Abdullah
Kuloðlu'nun devamýnda anlattýklarý gerçekten çok ilginç
“1936 yýlýnda dedem; göç eden azýnlýklarýn terk ettiði bu
alaný devletten açýk artýrmayla alýyor. Almasýnýn temel
nedeni Atatürk'ü çok sevmesi ve ona yakýn olmayý
düþünmesi... O zamanlar insanlar buraya tilki ve kurt avýna
gelirlermiþ... Dedem de ava meraklý. Sürekli av için gelirmiþ
buralara. Ailedeki doða sevgisi dedemden kaldý bizlere. Bu
nedenle de ava düþkünüz. Gideriz sürekli. Kuloðlu Ailesi
bundandýr ki Avcýlar diye de anýlýr. Belli bir zaman sonra bað
bozumu için yazlarý geçici olarak yerleþilir buraya... Aslýnda
ailece Hacettepe'de oturmakta ve Hamamönü'nde tiftik
ticareti yapmaktadýr. Savaþ nedeniyle iþleri bozulur. Baðlýk
alana haciz gelir. Dostlarýnýn yardýmýyla baðlýk alaný kurtarýr.
Yoksulluk süreci baþlar ve zorunlu olarak yerleþilir buraya... ”
“Papazýn Baðý adý nerden geliyor?” diye soruyoruz;
“Anlatacaklarým ayný zamanda bu alanýn iþletmeye nasýl
açýldýðýnýn kýsa bir öyküsü olacaktýr. Biz torunlarýnca iþletilen
bu alan; yakýn zamanda 100 yaþýnda kaybettiðimiz
Babaannem, yani Ahmet Efendinin karýsý Þaziye tarafýndan
bir rastlantý sonucu iþletme sürecine sokuldu...” Abdullah
Kuloðlu'nun anlattýðýna göre; Bað içindeki çeþme-ki duruyorçamaþýr yýkama yeri olarak kullanýlýrmýþ. Yanýnda açýk bir
ateþ, üzerinde sürekli çamaþýrýn kaynatýldýðý büyük bir kazan
bulunurmuþ. Bir süre kaynatýlmýþ çamaþýr çeþmede
tokaçlanarak kirinden arýndýrýlmaya çalýþýlýrmýþ. Açýk ateþin
bir yerinde gözleme yapýlýr, bir yerinde de Semaver kaynatýlýr
çamaþýr yorgunluðu gözleme ve çay keyfiyle çýkarýlmaya
çalýþýlýrmýþ. Bundan tam 40 yýl önce büyüsüne kapýlýp; baðý

gezmek isteyen bir ODTÜ öðrencisi, çamaþýr yýkayan Þaziye
hanýmla karþý karþýya gelir. Þaziye haným çocuða çay ve
gözleme ikram eder. Gözleme ve çayý çok seven öðrenci,
parasýný ödemek koþuluyla yine ister. Þaziye haným parayý
kabul etmeyerek tekrar ikramda bulunur. Öðrenci Þaziye
hanýmýn konukseverliðinden çok etkilenmiþtir. Erdemli bir
konukseverlik, gözleme, çay ve doðanýn muhteþem
zenginliði... Etkilenmemek olasý mý? Öðrenci; “arkadaþ
grubumla haftaya tekrar gelmeyi düþlüyorum. Yalnýz
ikramlarýnýz karþýlýðýnda para alýrsanýz!” koþuluyla Þaziye
hanýma teþekkür eder... Bir hafta sonra Þaziye haným
öðrencilere gözleme ve çay ziyafeti çeker. Öðrenciler zor da
olsa parayý kabul ettirirler... Yoksulluk var ya para iyi gelir.
Öðrenciler ziyaretleri tekrar edince masa ve sandalye
atarlar bahçeye... Gören halk da gelmeye baþlar... Derken
bahçe/bað iþletmeye açýlýr. Müþteriler de akýn etmeye...
Papazýn Baðý adý nereden geliyor? "Bunun içinde farklý
duyultular var!" dediðimde, Abdullah Kuloðlu o duyultulara
inanýlmamasý gerektiðini vurgulayarak; aslý Kýrk Konaklar'da
bahçe iþletenlerin müþterilere söyledikleri yalandan
kaynaklandýðýný iddia etti. Yalan þu; “oraya gitmeyin, orayý
papaz iþletiyor!” Bundaki amaç halk arasýnda bu savý
yaygýnlaþtýrarak Kuloðlu ailesine kaptýrdýklarý müþterileri
tekrar kazanmak... Ve böylelikle Kuloðlu Bahçe Ýþletmesinin
adý “Papazýn Baðý” olarak anýlmaya baþlamýþ “
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yönetmelikler ile elde edilemez. Yapýlacak iþin niteliði,
nasýl yapýlacaðýný belirler.

TMMOB MÝMARL AR ODASI ANKARA ÞUBESÝ GÖRÜÞÜ
Tüm bu deðerlendirmelerin ýþýðýnda önümüzdeki dönemde
Serbest Mimarlýk Hizmetleri ve Mesleki Denetim

KENT ÝZLEME
KOMÝSYONU'NA ÇAÐRI

konusunda yapýlmasý gerekenler:

15, 16,17 Nisan 2004 tarihlerinde
yapýlacak olan Mimarlar Odasý Genel

çalýþýlmalýdýr. Genel Kurul'da tartýþmamýz gereken asýl konu
sorumluluða talip olduðumuzu ilan etmek olmalýdýr.
MÝMARLAR ODASI, DÝÐER ODALAR ÝLE DE

-Mimarlýk hizmetlerinin güzel sanatlarýn bir kolu olmasý
gerekçesiyle bir kýsmýnýn vergiden muaf olmasýný
saðlamak üzere hukukçular ile birlikte çalýþma
yapýlmalýdýr.
-Genç meslektaþlarýn mimarlýk hizmeti üretebilmesinin

Merkez Genel Kurulu'nda gündem

BÝRLÝKTE HAREKET ETMELÝ VE MESLEKÝ DENETÝM

olmasý istenilen Serbest Mimarlýk

YAPTIKLARI PROJELERÝN, MESLEK ORGÜTÜ

Hizmetleri Uygulama Büro Tescil ve

ALDIKLARINI KAMUOYUNA ÝLAN ETMELÝDÝR.

Mesleki Denetim Yönetmeliði

SORUMLULUK YETKÝYÝ, SORUMLULUK ÝLE

aþaðýdaki gerekçelerle Genel Kurul

DONATILMIÞ YETKÝ GERÇEK KARÞILIÐINI
ALACAKTIR. VERÝLEN HÝZMETE ÝLÝÞKÝN ALINAN

gündemine dahi alýnmamalýdýr.

-Diðer ülkelerde, bu tür iliþkilerin mimar-meslek örgütü,

SORUMLULUK VE YETKÝ, ARKASINDAN HÝZMETÝN

meslek örgütü-diðer meslek örgütleri, mimar-diðer

DÝÐER BÝLEÞENLERÝNE AÝT DÜZENLEMELERÝN

disiplinlerin nasýl olduðu, sorumluluklarýn paylaþýmý

Mesleðimizin uygulama biçimleri, meslek adamý

SORUMLULUK ZÝNCÝRÝNÝ DE PARALEL OLARAK

araþtýrýlmalýdýr. Deðiþen dünyada doðru iliþkiler ve

nitelikleri üzerine yasal çalýþmalar yapýlýrken,

OLUÞTURACAKTIR.

sorumluluk bilinci içinde mesleðin uyguyanabilmesinin

temelleri oluþmamýþ, üstelik mesleðin

Sorumluluklara talip olmadýðýmýz durumda ne yetki ne

uygulanmasýný daha da sýkýntýya sokacak bir

de gerçek hizmet bedelinin talep edilmesi gerçekçi ve

-Gerçek anlamda Mesleki Denetim yapýlabilmesi için tüm

inandýrýcý deðildir.

meslek odalarýnýn birlikte hareket etmesi ve toplu denetim

yönetmelik yapmanýn ne anlamý, ne de gereði
vardýr.

ÜYELERÝ ÝLE BÝRLÝKTE SORUMLULUÐUNU

Bu nedenle Oda'nýn ücret denetlemesi anlamsýzdýr. Meslek
örgütümüz fatura denetlemesi deðil standart denetlemesi

önünü açabilmek için yarýþma mekanizmasýnýn çalýþmasýný
ve tüm kamu yapýlarýnýýn yarýþma yolu ile elde edilmesini
gerçekleþtirmek için çalýþma yapýlmalýdýr.
-Mesleki Standartlarýn oluþmasý ve geliþmesi için katký
koyulmalýdýr.

temelleri oluþturulmalýdýr.

yapmalarý için teþkilatlanmalarýnýn saðlanmasý için
çalýþýlmalýdýr; Ortak Mesleki Denetim
Uygulamasý(OMDU ) baþlatýlmalýdýr.

Aþaðýda belirtilen nitelikleri oluþturmaya yönelik olarak

yapabileceði bir düzen oluþturmalýdýr. Ayný nitelikte verilen,

yapýlacak çalýþmalar tamamlanýncaya kadar 24-25 Nisan

sorumluluk ve yetkiler ile donatýlan hizmetlerde ücret

1989 TMMOB Mimarlar Odasý 36. Olaðan Genel

Mimarlýk hizmetlerini mimarlarýn ne tür ticari birliktelikler

standardý kendiliðinden oluþacaktýr. Ancak, mevcut sistem

Kurulu'nda kabul edilen Serbest Mimarlýk Hizmetleri

içinde yaptýðý Mimarlar Odasý'nýn konusu olmamalýdýr.

standart denetlemesine dönüþtürülünceye kadar asgari

Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliði aynen kalmalý,

Önemli olan verilen hizmetin amaca uygunluðunun

ücret denetlemesi ýsrarla sürdürülmelidir.

tespitidir.

ÖLÜ DOÐUMA meydan verilmemelidir.
Mimarlarýn yaptýklarý iþlerden sonuna kadar sorumlu
Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama Büro Tescil ve

Müelliflik için önemli ve gerekli olan isim ve imzadýr; þirket

olmalarý temel düþüncesinden hareket edilir ve Mimarlar

Mesleki Denetim Yönetmeliði'nin asýl amacý mesleki

olarak müellif olunamaz. Müelliflik tüzel kiþilere

Odasý da üyesi ile birlikte müteselsil sorumluk

uygulamalarda kamu yararýný, meslek etiðini ve

geçmez; kiþiye aittir.

taþýmayý taaahhüt ederse bu yönetmeliðin içini

müelliflik haklarýný korumak olmalýdýr. Ancak bu amaç

doldurmak daha anlamlý olacaktýr.

sorumluluk ve yetki varsa gerçekleþebilir.

Tüm standartlar oturduðunda ve mimarlýk hizmetlerinin
güzel sanatlar olmasý nedeniyle belirli oranýn vergiden

Örgütlerde yeterli ve donanýmlý ekipler kurularak
Biz mimarlar, ürettiðimiz hizmetlerin

muaf olmasýnýn temin edilmesi durumunda vergiden muaf

gerçek denetim yapýlmalý; mesleki denetim, üyenin

SORUMLULUÐUNA da talip olmalýyýz.

olan kýsmý üzerinden Mimarlar Odasý'nýn mesleki denetim

getirmek istemediði, odanýnsa denetim ücreti

bedeli tespit edilebilir.

Kamu yararýna ve meslek sorumluluðuna iliþkin
hizmetlerde öncelikle MEÞRUÝYET ile ilgili sorunlarý

toplamak istediði görünümü ve içeriðinden
kurtarýlmalýdýr.

Kentler yaþar mý? Eðer kenti salt
fiziksel yapýsýyla ele alýrsak
yaþamaz diyebiliriz, ne de olsa
caddeler, sokaklar, binalar cansýz
varlýklardýr. Ama kent sadece
bunlardan ibaret deðildir. Kentler
yoksa kentliler yoktur, kentliler
yoksa kentlerin olmadýðý gibi.
Kentli, üretilen yapýyý her gün
yeniden üreterek, yaþamýný
kentte gerçekleþtirerek kentli
sýfatýný kazanýr. Ama belki daha
önemlisi, kentli, yaþadýðý kenti
tanýyarak, kentinde olaný biteni
bilerek ve gerektiðinde katký
vererek ya da karþý durarak
kentli olur. Kentlilik bilinci bunu
gerektirir.

Yapýlan hizmetlerin, kamu yararý ve meslek etiði açýsýndan
uygunluðunun tüm meslek odalarý tarafýndan kontrol

aþmamýz ve SORUMLULUKLARA, KÝÞÝ VE ÖRGÜT

Standartlara uygun projeyi yapan mimarýn; çalýþma

OLARAK TALÝP OLMAMIZ GEREKÝR. Üretilen mimarlýk

ortamý, kurumsal birliktelikleri, ücretli çalýþtýrdýklarý ile

hizmetinin bir KAÐITtan öte, mimarýnýn ve bu hizmeti

kontrol bedeli almalýdýr. Bu durumda tüm odalarýn

iliþkileri, çalýþma mekaný, iþverenleri ile iliþkileri asýl

onaylayan meslek odasýnýn sorumluluk taþýdýðý bir hizmet

birlikte çalýþmasý, yapýlan hizmetin eþleþtirilmesi

amaca yönelik olacak ve kendiliðinden “düzgün” olmak

olduðu kamuoyuna ilan edilmeli ve bunu saðlamak için

gerekir. Odalarýn bu anlamda da teþkilatlanmalarý

zorunda kalacaktýr. Bu anlamdaki düzenlemeler

kaçýnýlmazdýr.

edilmesinde Mimarlar Odasý ve diðer odalar belirli oranda

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
üyelerini kentlilik bilincine sahip
olmaya, gerçek kentli olmaya
davet ediyor. Kent Ýzleme
Komisyonu temelde bu amaca
hizmet edecek. Sadece
mimarlarýn deðil belki ama önce
mimarlarýn yapmasý gereken bir
iþ bu, kenti izlemek, olumlu
olumsuz tüm olaylardan, yapýlý
çevredeki deðiþikliklerden,
kesilen aðaçlardan, dikilen
binalardan, kente dair her
þeyden haberdar olmak,
haberdar etmek, gerektiðinde
desteklemek, gerektiðinde karþý
durmak, mimarlarýn öncü olmasý
gereken bir þey. Tüm üyelerimizi
Kent Ýzleme Komisyonu'na
katýlmaya, birlikte çalýþmaya,
birlikte kentli olmaya çaðýrýyoruz.
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Ulusal Mimarlýk ve Bina Kimlikleri Karma Sergisi
Hagen - Almanya’da
Mesut Tanyel * Sunay Ereren **

Hagen Belediyesi ve Wirtschaftsförderung Hagen
(Ticareti destekleme kurumu) yetkilileri, özellikle de
Hagen Þehrinin Avrupa Birliði Ýþlerinden sorumlu müdiresi
Sayýn Bayan Regina Blania, Avrupa Günü olan 5 Mayýsta
sergiyi açmamýzý özellikle istediler, kendilerine buradan
Türkiye Mimarlar Odasý ve Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
adýna teþekkürlerimizi sunuyoruz.
Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu’nun bizleri Oda adýna bu
konuda tam yetkili kýlmasýndan ve bu baðlamda gösterilen
güvenden ötürü ayrýca teþekkürlerimizi belirtiyoruz.

1995’de Türkiye Mimarlar Odasý adýna Mimar
Mesut Tanyel tarafýndan organize edilen Türkiye
Mimarlýðý Sergisi, bu defa yine Mimar Mesut
Tanyel ve Mimar Sunay Ereren organizasyonu ile
Alman Kamuoyu önünde.

Sergiler Arnsberg Bölge Yönetimi Baþkaný Sayýn Bayan
Renate Drewke`nin himayelerinde yapýlmakta olup 5
Mayýs 2004, saat 18.00’de kendilerinin bizzat ve Türkiye
Cumhuriyeti adýna Essen Baþkonsolosu Sayýn Ahmet
Akarçay`ýn açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak, akabinde
Hagen Belediye Baþkaný Sayýn Bay Victor Dücker ve
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný Sayýn Bay Ali
Ulusoy birer selamlama konuþmasý yapacaklardýr. Sergi
içeriði hakkýnda bilgiyi ise Türkiye Mimarlar Odasý adýna
Mimar Mesut Tanyel yapacaklardýr.

Ýlk sergiden farklý olarak bu defa Ulusal Mimarlýk
Sergi’sinin yaný sýra, Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi’nin düzenlediði “Bina Kimlikleri”
Sergisinin de katýlýmýyla farklý bir görünüm
kazanmakta. Ýkisi birden “Türkiye’den Mimarlýk
Sergisi” adýyla kamuoyuna duyurulmaktadýr.

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan verilecek olan kokteylde
ise davetlilerin Oda yetkilileri ile fikir alýþ veriþinde
bulunmalarý hedeflenmektedir.

Tam da Türkiye’nin Avrupa Topluluðuna giriþ
sürecinde kritik karar günlerinin yaþandýðý bu
günlerde düzenlenen sergi, sürece olumlu katký
yapmayý da ayrýca amaçlýyor.
O nedenle aslýnda Eylül ayý içerisinde açýlýþý
yapýlacak olan Hagen Belediye Binasý’nda
düþündüðümüz etkinlik, Mayýs’ýn ilk haftasýnýn
Avrupa Haftasý olmasý sebebiyle idarenin
önerisiyle bizim de onayýmýzla hýzlý bir þekilde bu
program içine alýndý.

Sergi Yeri:
Technologiezentrum Hagen
(Fern Universität, Campus Gelände)
Hagen Teknoloji Merkezi
(Açýk Üniversite Kampüs Alaný içinde)
Universität Str. 11
58097 Hagen
*

Mimar, Hagen Belediyesi Çevre Komisyonu Üyesi, Almanya

Sergi;
1. Bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk on yýlýnda kentsel
yasama kazandýrýlan Mimarlýk Yapýtlarý (Kamu yapýlarýnda
yabancý mimarlar da dahil olmak üzere) toplam 20 pano
ile bir kimlik esprisi içinde ortaya konulurken,
2. Bölümde bugünkü modern Türkiye`deki Mimarlýk
Yapýtlarýnýn ödüllendirme yoluyla öne çýkan yapýlarý 35
pano ile yer almaktadýr. Bu bölümdeki yapýlar iki ana
kategoride ödüllendirilmektedirler.
a- Büyük Ödül (Sinan ödülü)
b- Baþarý Ödülleri (Yapý dalý, Proje dalý, Mesleðe
katký)
Türkiye’deki mimarlýk kültürünün geliþmesini kýyaslamalý
olarak görme olanaðý olduðundan serginin her iki
bölümünü biraz da bu gözle izlemenin faydalý olacaðýný
düþünüyoruz.

Hagen Þehri bütün dünyada oldugu gibi Türkiye
kamuyounda da 7 Mart 2004’de, 98 m. yüksekliðindeki
Banka binasýnýn dinamitle havaya uçurulmasý ile gündeme
geldi. Bu yýkým olayýný 40 bin kiþi yerinde izledi ve
televizyonlar canlý yayýnla daha geniþ kitlelere ulaþtýrdýlar.
Hagenlilerin çevreye olan mevcut duyarlýlýðý bu olayla daha
geniþ bir çevre tarafýndan algýlanmýþtýr.
Hagen sehri reklamýný “Mimarlýk Þehri Hagen” parolasýyla
yapmaktadýr.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin en fazla yeþil alanýna sahip
olan bu þehrinde serginin yapýlmasý ayrýca güzel bir
tesadüf arzetmektedir.
Hagen þehri ile ilgili daha fazla bilgi için:
www.hagen.de
Sergi mekaný ile ilgili daha fazla bilgi için:
www.wfg-hagen.de

Hagen Avrupa Haftasý ile ilgili özet bilgiler
Programýn konu baþlýklarý aþaðýdaki þekilde:
·
·

·
·
·

·
·

·
·
·
·

·
·
·

** Mimar, Almanya

·

Kültürel potbori “Biz Avrupayýz” Tiyatro Oyunu.
Sanal Erasmus Gecesi “Yabancý Bir
Üniversitede Öðrenim” Bilgilendirme Toplantýsý
Avrupa Birliði içinde eðitim ve sorunlarý ya da
avantajlarý.
Ýþ adamlarýyla kahvaltý “Hagen Avrupa Yolunda”
parolasýyla düzenleniyor.
Avrupa’nýn toplumsal, kültürel ve politik
þekillenmesi üzerine araþtýrma kollokyumu
Avrupa günü; 5 Mayýs 1949’da Avrupa
Parlamentosu’nun kuruluþ günü dolayýsýyla
kutlanmaktadýr. Sergimiz bu günde özellikle
açýlmaktadýr.
Avrupa’da yüksek öðrenim (Lise öðrencilerine
yönelik bilgilendirme)
Sýnýrsýz Ticaret (Avrupa Birliði’nin doðuya
geniþlemesinin etkileri ve taþýdýðý riskler ya da
þans faktörleri) Düzenleyen Ticaret Odasý
Almanya Polanya iliþkilerinin açtýðý perspektifler
ve deneyimler (Açýk Üniversite Baðlamýnda)
Avrupa’da uyuþturucu ve uyuþturucu konusunda
yardým (rehabilitasyon anlamýnda)
Avrupa’da kadýnlar ve konumlarý
Yüksek Okullar ve Araþtýrma programlarý için
Avrupa Birliði destek programlarý ve fonlarý
hakkýnda bilgilendirme
Polonya: Komþuluktan Ortaklýða
15 Mayýs Avrupa Çocuk Bayramý (Çocuklara
yönelik çeþitli programlar)
“Yunanistan Parti Sistemi Avrupa için yeni
sorunlarmý yaratýyor?” Yunanli siyaset uzmanlarý
ile podyum tartýþmasý.
Polonya Ekonomi Konferansi
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

TMMOB Mimarlar Odasý

Danýþma Kurulu Toplantýsý Notlarý

Geniþletilmiþ Merkez Yönetim Kurulu Toplantýsý

13 MART 2004 /Çaðdaþ Sanatlar Merkezi

20-21 MART 2004 /BOLU

Mehmet Ali Yardýmoðlu

H. Ali Ulusoy

Danýþma kurulumuzun genel çaðrý ile toplanmýþ olmasý,
þube için çok önemli ve yeni bir adým olmuþtur. Bu adým
37. Dönem yönetimlerinden miras “uygarca tutum ve
davranýþlarýnýz”a yakýþan bir yeni halka olduðu gibi,
gündemlerde öne çýkan; “katýlým” - “yeniden yapýlanma” “mimarlýðýn toplumsallaþtýrýlmasý” gibi çalýþmalarda
“lokomotif” rolü oynayabilecek deðerdedir.
1970 yýlýndan bu yana (ve özellikle son 20 yýlda) odamýz
ortamlarýnda Mehmet Ali Yardýmoðlu olarak yazýlarýmýzda,
konuþma ve edimlerimizde inançla vurgulaya geldiðimiz bu
hususlarýn hayata geçiriliþine dair sunuþlarýnýz inanýnýz,
beni de pek heyecanlandýrmýþtýr.
Emek verenlere nazar deðmesin…
“Uygarca tutum ve davranýþlar” diye nitelendirebildiðim bu
yönetsel üslubun gündemlerimize olasý izdüþümlerine dair
bir beyin jimnastiðini sizlerle paylaþmama izin veriniz…
Þöyle ki;
A.Katýlým
Yukarýda anýlan tutum (üslup), doðasýndaki nezaket,
hoþgörü, davetkarlýk gibi unsurlarla oda ortamlarýna
yansýdýðýnda (zamanýn olumlu getirileriyle) “KATILIM”
özlemlerine inanýlmaz katkýlar getirecektir. Yöneticisinden
personeline, oda mensuplarýna, her bir üyeye saygýyý
önemsemeli; gerek makamda, gerek telefonun ucunda,
gerekse yayýn ve duyurularda bu üslupta sabýrla ýsrarlý
olunmalýdýr. Buna aykýrý “tek bir harekete” dahi izin
verilmemelidir.
B. Yeniden Yapýlanma
Üye ile iliþkilerin “Esas” olduðundan hareketle, bu yöndeki
hizmet düzeneklerinde titiz olunmalý, profesyonel eðitim
odaklarýndan katký alýnmalýdýr. Ýlk halka üyedir.
Ýkinci halkada yeralan Mimarlar Odasý Örgütü'ne
Þube’mizin bu “çehresi” tanýtýlmalýdýr. Bu da olasý “ortaklýk
süreçleri” için zemin hazýrlamaya (yine zaman boyutunda)
olanak verecektir.

Ancak, ilk aþamada yapýlacaklar arasýnda, taze kongre
yapan örgüt birimlerini telefonla (özellikle ses ile) aramak,
kutlamak, yönetim Kurulu üyeleriyle ufaktan dertleþmek
anlamlý olabilecektir. Ve Danýþma Kurulu’muzda ele alýnan
Ankara Þube Program metninin, bir ön yazý eþliðinde
birimlere iletilmesi düþünülmelidir.
Þube’mizin doðal alanlarýnýn üçüncü ve en geniþ halkasý
“kentliler ve kent ortamlarý” ise, bu alandaki yerel yönetim
birimlerinden muhtarlýklara, kardeþ odalardan sivil
örgütlenmelerden canlý bir iletiþim alanýna “öncelikle
önyargýsýz olarak” girmek kaderde vardýr. Bu alanda (ve
yine zaman boyutunda) “verimli arkadaþlýk” (hatta
hemþehrilik) ve “ortak proje üretme” süreçlerine yönelik
deðiþken erimli ciddi bir plan hazýrlanmalý, planlar
Danýþma Kurulu’nda tartýþýldýkça yürürlüðe konulmalýdýr.
C. Mimarlýðýn Toplumsallaþtýrýlmasý
Uygarca tutum ve davranýþlar” eþliðindeki yukarýdaki geliþ
“toplumlaþtýrma”nýn, esasen ta kendisi olmaktadýr.
Bu yürüyüþün ileriki adýmlarý, mimarlýk dilinin ve
söyleminin “merak edilir olmasýna” alan açabilecektir. Ve
mimarlýk söylemi iç pazarýný aþarak “kent pazarýnýn
paylaþýlan dillerinden önemli biri” haline terfi edebilecektir.
Bu yolda adýmlarýmýz özenli ve etüdlü olursa, “dönüþsüz”
bir týrmanýþa (yine zaman boyutunda) geçilebilecektir.
SONUÇ OLARAK
Anýlan paralel süreçlerin, ailemizi saygýnlýk düzlemine
taþýyacaðýna inanýyorum. Ve bu süreçlerin, AB süreçleriyle
ilgisine de dikkat çekmek isterim.
Ve nihayet… Danýþma Kurulu'nda pek vurgulanan UIA
Kongresi konusunun ise yýlýn “tek yýldýzý” gibi ele
alýnmasýnýn, yanýltýcý olabileceðini belirtmek istiyorum.
Bizce önemli olan, saðlýklý bünyeler oluþturmaktýr. Saðlýklý
bünye ile her zaman her þey yapýlýr.

Mimarlar Odasý'nýn 16-17-18 Nisan 2004 tarihinde
Ankara'da yapýlacak olan 39. Dönem Merkez Genel Kurulu
öncesi son toplantýsý 20-21 Mart 2004 tarihinde Bolu'da
gerçekleþtirildi.
Geniþletilmiþ MYK;
1.Genel kurul hazýrlýklarý,
a)Oda ana yönetmeliði,
b)Oda Onur Kurulu yönetmeliði,
c)Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve
Mesleki Denetim yönetmeliði,
d)Sürekli Mesleki Geliþim merkezi yönetmeliði,
e)Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý yönetmeliði,
2.II.Mimarlýk ve eðitim kurultayý sonuçlarýnýn
deðerlendirilmesi,
3.Yerel Yönetim seçimlerine yönelik Oda talep ve önerileri
gündemlerini tartýþmak üzere bir araya geldi.
Ankara Þube, gündem maddelerine yönelik yönetmelik
taslaklarýna iliþkin önceden hazýrlýk yaparak Bolu
toplantýsýna katýlmýþtýr.
Ýlk gün yapýlan görüþmelerde; Oda Ana Yönetmeliði, Oda
Onur Kurulu Yönetmeliði ve Sürekli Mesleki Geliþim
Yönetmeliði taslaklarý ele alýndý. Söz konusu yönetmelik
taslaklarý ile ilgili olarak Ankara Þube adýna görüþ, öneri ve
eleþtirilerimizi ortamla paylaþarak, tasarýlarýn yeniden ele
alýnmasý ve olgunlaþtýrýlmasýný, örgütün genel mutabakatýný
aldýktan sonra Genel Kurul ortamýna getirilmesinin uygun
olacaðýný ifade ettik.
2. gün toplantý gündemine geçmeden önce, Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'nin 39. Merkez Genel Kurulu’na
yönelik, 28 Þubat2004 ve 13 Mart 2004 tarihlerinde
Ankara'da gerçekleþtirdiði ve önümüzdeki döneme iliþkin
yaklaþýmlarýmýzý ve öngörülerimizi kapsayan görüþlerimizi
tartýþmaya açtýk.
Önümüzdeki dönemin temel çalýþma akslarýnýn;
-UIA 2005/ Dünya mimarlarýnýn istanbul buluþmasý,
TMMOB Mimarlar Odasý 50.yýl etkinlikleri,
-Hukuksal düzenlemeler
-Mesleki Yeterlilikleri Düzenlenmesi hakkýnda
kanun tasarýsý

-Ýmar ve Þehirleþme yasa tasarýsý taslaðý,
-Kentsel dönüþüm yasa tasarýsý taslaðý,
-Kamu Yönetimi temel kanunu,
-Yerel Yönetimler yasa tasarýsý,
-Ýl Özel Ýdareler yasa tasarýsý,
-Büyükþehir Belediyeleri kanun tasarýsý,
-Yapý Denetim kanun tasarýsý vb.
Konularýnýn aðýrlýklý olarak gündemimizi
oluþturacaðý belirtildi.
28 Mart Yerel Seçimleri sonuçlarý ile birlikte, ülke
genelinde oluþacak siyasi yapý ve bu yapýya baðlý
olarak, kent topraklarýnýn yaðmalanmasý, dogal ve
tarihi sit alanlarýmýzýn tahrip edilmesi, orman
alanlarýnýn yapýlaþmaya açýlmasý gibi giriþimler hýz
kazanacaktýr.
Mimarlar Odasý bu süreçte, bütün birimleri ile
birlikte davranacak, birlikte olma, birlikte üretme
zeminlerini oluþturacak kollektif bir örgütlenmeyi
baþarmak durumundadýr.
Mimarlar Odasý toplumun bütün kesimleri ile her
ortamda buluþarak, mimarlýðýn daraltýlmasýna karþý,
mimarlýðýn toplumsallaþtýrýlmasýný temel almalýdýr.
Mimarlar Odasý çaðdaþ, yaþanabilir, saðlýklý yaþam
alanlarý oluþturulmasý için somut taleplerini
toplumla paylaþmalýdýr.
Mimarlar Odasý örgütün iþlevselleþtirilmesi için
bütün örgütlenme kanallarýný açýk tutmak
zorundadýr.
þeklinde özetlenebilecek görüþleri ortama aktarmaya
çalýþtýk.
Daha sonra gündemin diðer maddelerinin görüþülmesine
geçildi. Özellikle Serbest Mimarlýk Hizmetlerini Uygulama,
Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði'nin,
komisyonun hazýrladýðý biçimiyle Genel Kurula gelmesinin
doðru olmayacaðý ve gündemden çýkarýlmasý gerektiðini
ifade ettik.
Tüm þubelerden 138 kiþinin katýldýðý Geniþletilmiþ Merkez
Yönetim Kurulu toplantýsý 21 Mart akþamý sona erdi.
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TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ 38.DÖNEM YÖNETÝM KURULU

ÇALIÞMA PROGRAMI

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38. Dönem çalýþma programý 13 Mart 2004
tarihinde Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde yapýlan Üye Danýþma Kurulu'na taslak olarak
sunulmuþtur. Danýþma Kurulu'nda üzerine yapýlan tartýþmalar sonucunda genel olarak
kabul görmüþ ve programýn nasýl hayata geçeceðine iliþkin de önermeler sunulmuþtur.
Çalýþma programýnýn alt baþlýklarý meslektaþlarýmýzýn katkýlarý ve kendi içerisinde
oluþacak olan komisyonlar tarafýndan geliþtirilerek ortama sunulacaktýr.

Marco Polo, tek tek her taþýyla bir köprüyü anlatýyor.
“peki köprüyü taþýyan hangisi?” diye sorar Kubilay Han.
“köprüyü taþýyan þu taþ ya da bu taþ deðil,
taþlarýn oluþturduðu kemerin kavsi,” der Marco
Kubilay Han sessiz kalýr bir süre, düþünür.Sonra ekler:
“Neden taþlarý anlatýp duruyorsun bana?
Beni ilgilendiren tek þey var, oda kemer”
Marco cevap verir “Taþlar yoksa kemer de yoktur”

Sonuç olarak TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38.
Dönem çalýþma akslarý,
MÝMARLIÐIN TOPLUMSALLAÞTIRILMASI,
KENTÝN ÝÇSELLEÞTÝRÝLMESÝ,
ORTAMIN KOLLEKTÝFLEÞTÝRÝLMESÝ,
ÖRGÜTÜN ÝÞLEVSELLEÞTÝRÝLMESÝ,

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38. dönem çalýþma programý ve çalýþma akslarý 37.Dönem'de Mimarlýðýn Gündem
Olmasý ile sürdürülen çalýþmalarý yeni dönemde daha da ileriye taþýma hedefleriyle hazýrlanmýþtýr. Bu anlamda 38.Dönem
çalýþma programý; Oda'nýn deðiþik dönemlerinde biriktirdiklerimizi, ortamýn ve mesleðin zenginleþmesine hizmet edecek bir
yaklaþýmla ele almýþtýr.
Mimarlýðýn tek yapý ölçeðine indirgenmeyecek kadar zengin olduðu, yaþamýn her alanýnda kendisini var eden, buluþtuðu her
ortamý geliþtirme ve dönüþtürme kültürüne sahip olduðu ön kabulünden hareketle, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
38.Dönem'de toplumun bütün kesimleriyle her ortamda buluþarak mimarlýðýn daraltýlmasýna karþý, MÝMARLIÐIN
TOPLUMSALLAÞTIRILMASI'ný hedeflemektedir.
Ankara Þubesi, coðrafyasý ile birlikte deðerlendirildiðinde büyük bir bölge þubesi olma özelliði taþýmaktadýr. Coðrafyasý ile
birlikte kente dair geçmiþten gelen bütün kültürel birikimlerin sahiplenilmesi, kentin bir kültürel paylaþým ortamý olmasý ve kent
hafýzasýnýn gelecek kuþaklara taþýnmasýnýn izlerini takip etme sorumluluðu Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin de
sorumluluðudur. Bu anlamda Ankara Þubesi 38.Dönem'de kentliler için yaþanýlabilir, çaðdaþ ve saðlýklý bir kent oluþturma
talebini KENTÝN ÝÇSELLEÞTÝRÝLMESÝ sürecinin organizasyonlarý ile hayata geçirecektir.
Mimarlýk; biriktirme, etkileþim ve ortak hafýza ortamýdýr. Mimarlýða dair farklý alanlarda, farklý sektörlerde üretilen bütün
üretimlerin, teknolojinin olanaklarýnýn da kullanýlmasý ile bir araya getirilmesi ve oda süreçlerinde yürütülecek bütün
çalýþmalarýn üyelerimizin ve ilgili meslek gruplarýnýn doðrudan inisiyatifleriyle þekillenmesi olmazsa olmazýmýzdýr. 38. Dönem bu
bakýþ açýsýyla ORTAMIN KOLLEKTÝFLEÞTÝRÝLMESÝ'ni önemsemektedir.
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ayný zamanda bir baþkent þubesi olma özelliðini de beraberinde taþýmaktadýr. Bu anlamýyla
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tüm geliþmelere zamanýnda ulaþabilecek, refleks verebilecek, önermeler geliþtirebilecek,
gündem oluþturabilecek ve bu süreci þube coðrafyasýna yayabilecek bir potansiyeli bünyesinde taþýmaktadýr. Bu nedenle 38.
Dönem bu potansiyeli açýða çýkartacak oda bürokrasisini en aza indirerek ÖRGÜTÜN ÝÞLEVSELLEÞTÝRÝLMESÝ'ni saðlayacak
bir çaba içerisinde olacaktýr.
Bu dört ana belirleyenin her birinin yaþama geçmesi ancak en etkin üye katýlýmý ile gerçekleþebilir. Mimarlarýn ve mimarlýk
öðrencilerinin yaný sýra kentin ve mesleðin ürünlerini birlikte kullandýðýmýz en geniþ yurttaþ topluluðunun da oda çalýþma
ortamlarýna “katký veren” olmasýnýn saðlanmasý, çýkan sonuçlarýn yayýlan/kullanýlan kýlýnmasý tüm dönem çalýþmalarýnýn
belirleyici modeli haline gelmelidir.

hedefleri çerçevesinde faaliyetler yürütecek bir çalýþma
dönemi olarak kurgulanmýþtýr. Ýki yýl boyunca sürdürülecek
bütün faaliyetler, komisyonlar, projeler ve atölye
çalýþmalarý kaynaðýný bu hedeflerden alacak ve tüm
üyelerimizin önermeleriyle geliþecektir.

38.DÖNEM ÇALIÞMA AKSLARI

1. ODA'NIN KENDÝSÝ
1.a Binamýz:
Konur Sokak No:4'ün kentin kültürel odaklarýndan biri
olabilmesinin yollarý 37. Dönem boyunca arandý.
Gerçekleþtirilen sokak etkinlikleri ile, sergilerle, bahçede
hizmet vermeye baþlayan lokalle, 4/4'teki kütüphanemizle,
5. kat toplantý salonunda STK'larca gerçekleþtirilen onlarca
toplantýyla bu amaç uðrunda oldukça uzun yol kat edildi.
Ancak daha yapýlacak çok þey var.
Binamýzýn mekansal olanaklarý çerçevesinde en verimli
þekilde kullanýlabilmesinin saðlanmasý için geçen dönem
baþlatýlan tadilat çalýþmalarý hýzlandýrýlarak, kalan tadilat
iþlerinin projelendirilebilmesi için oluþturulacak çalýþma
grubundan alýnacak verilerle en kýsa sürede bitirilecektir.
Bunun gerçekleþtirilebilmesi için ana finansal kaynak
olarak 37. Dönem'de baþarý ile uygulanan sponsorluk ve
takas (barter) mekanizmalarýnýn iþletilebilmesi için
çalýþmalar sürdürülmektedir.

1.b Kütüphane / Ulusal Bilgi ve Belge Merkezi:
Mimarlýðýn belleðini odaya kazandýrmak için bir araya gelen
Kütüphane Ýnisiyatif Grubu'nca koordine edilen çalýþmalar
için yeni dönem çalýþma programý hazýrlanmaktadýr. Ulusal
Bilgi ve Belge Merkezi olma yolunda Mimarlar Odasý
Merkezi ile koordineli olarak sürdürülecek çalýþmalarýn ve
mekansal re-organizasyonun sonuçlandýrýlmasýnýn ardýndan
37. Dönem'de ortaya koyulan amaçlar gerçekleþtirmiþ
olacaktýr.
Sürdürülebilir, geniþleyebilir arþivleme sistemini kurgulama
yolunda bu dönem de üyelerin katkýsý artýrýlarak
saðlanmaya çalýþýlacaktýr.
1.c Lokal / “ODA”:
Lokal, Mimarlar Odasý binasýnýn kentin kültürel
odaklarýndan birisi olmasý yolunda en önemli araçlarýndan
birisidir.
37. Dönem'de deneme iþletmesine baþlanan Oda lokali için
yeni ticari iþletme sisteminin bir an önce kurgulanmasý
esastýr. Bu deneme sürecinde iyi bir düzey yakalayan ve
gün geçtikçe daha fazla ilgi çeken lokalde yeni dönem
etkinlikler kurgulanmaya baþlamýþtýr. Etkinlik programý
taslaðýmýz yakýn zamanda bülten ve web aracýlýðý ile
duyurulacak ve üyelerimizin katkýsýna açýlacaktýr.
1.d Yayýn:
Yayýn, baþlý baþýna bir proje alaný olacak 38. Dönem'de de.
37. Dönem'de kurgulanan ve yaþama geçirilen
Bülten,Teknik Bülten geliþtirilerek sürdürülecektir.
Bülten yine Oda ortamýnýn tartýþtýrýlmasýnýn, politika ve
duruþ geliþtirmesinin önemli bir aracý olacaktýr. Onun
dýþýnda kalan alanlarýn kurgulanmasý oluþturulacak yayýn
komisyonundan beklenecektir. Mimarlýk ortamýnýn
meslektaþýna, topluma sözü olduðu her alan yayýn ile
seslendirilecektir.
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1.e UIA 2005:
Oda ortamýnda gerçekleþtirilen çalýþmalarýn hemen hemen
tamamýnýn ufkunda UIA yer almalýdýr. UIA çalýþmalarý bu
anlamýyla büyük bir örgütlenme projesidir. UIA'ya katýlýmýn
örgütlenmesi, okullarla, bürolarla, iþyeri temsilcilikleriyle,
temsilciliklerle, toplumla iliþki ve iletiþimin baþtan
kurgulanmasýný gerektirmektedir. Ankara Þube
coðrafyasýnýn geniþliði göz önüne alýndýðýnda bu 38.
Dönem'in en kapsamlý çalýþmalarýndan birisi olacaktýr.
Merkez ile koordineli bir þekilde ve ortamý dönüþtürme
gücüne sahip bir içerikle kurgulanmasý düþünülen
çalýþmalar, 37. Dönem'de oluþturulan ve yeni katký ve
katýlýmlarla güçlenecek UIA 2005 Komisyonu tarafýndan
saðlanacaktýr.
1.f Bilirkiþilik:
Bilirkiþilik, 37. Dönem'de, mimarlýðýn toplum nezdinde
meþruiyetinin saðlanmasýnda önemli bir araç olarak ele
alýndý.
Oluþturulan bilirkiþi seçme yöntemi ve ard deðerlendirme
kurulu bu dönem de çalýþmalarýný sürdürecektir. Amaçlanan
bilirkiþiliðin oda ortamýnda, kendi geleneðini mesleðin
meþruiyeti kavramý çerçevesinde yeniden oluþturmasýdýr.
1.g APA:
Açýk Proje Alaný, 37. Dönem'de kurgulanan çerçevesiyle,
üyelerin yapma isteklerinin oda ortamýnda var edilmesi
amacýyla bu dönemde de önemle ele alýnacaktýr. Özellikle
UIA 2005'e katýlýmýn örgütlenmesinde önemli bir araç
olarak görülmektedir.
Amacý ve iþleme mekanizmasý daha iyi ve ýsrarla her
ortamda anlatýlacak ve katýlýmýn oda ortamýný
dönüþtürebilecek bir düzeye çýkmasý saðlanacaktýr.
2.ÖRGÜTLENME/ÖRGÜTSEL YENÝLENME
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 6745 üyesi
(adresi çalýþan üye 5235), 15 temsilciliði (Bartýn, Bolu,
Zonguldak, Çaycuma,Çorum, Düzce, Erzurum, Elazýð,
Karabük, Kastamonu, Kdz.Ereðli, Kýrþehir, Nevþehir,
Malatya, Sivas) 8 Oda temsilciliði (Çankýrý, Sarýkaya,
Devrek, Erzincan, Kýrýkkale, Tunceli, Yozgat, Sarýkaya,
Tosya) 39 iþyeri temsilciliði (36 adet kamu iþyeri
temsilciliði, 3 adet üniversite iþyeri temsilciliði) ile
Mimarlar Odasý içerisinde hinterlandý en yaygýn olan þube
özelliðini göstermektedir.
38. Dönemde bu çeþitlilik arz eden yapýnýn
üretkenliklerinin ve birikimlerinin oda içerisinde aktif hale
getirilmesi, deneyimlerin paylaþýlmasý ve odanýn üyeleriyle
doðrudan yüz yüze iliþki kurabilecek yapýlanmalarý
artýrarak oda üye iliþkisini kalýcý bir organizasyon içersinde
þekillendirilmesi Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'ni hýzlý
hareket edebilen, her konuda fikir üretebilen, deðiþik
sektörleri bir araya getirerek bütünleþtirebilen, politikalar
üretebilen bir yapýlanmaya dönüþtürecektir. Bu anlamda
baðlý temsilciliklerinin ve oda temsilciliklerinin kollektif
olarak hareket etmesi kendi özgün ortamlarýnýn

paylaþýlmasý merkezde yoðunlaþan hareketliliðin birimlere
yayýlmasýný saðlayacaktýr.

Kent Meclisi, Kent Konseyleri, Yenimahalle Kent Kurultayý,
Tarihi Kentler Birliði, Yerel Gündem 21, Çocuk Meclisi.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ayný zamanda, kent
politikalarýna müdahale edebilme geliþtirme ve
dönüþtürme süreçlerinde ise kentte var olan
yapýlanmalarla birlikte olmayý ortak organizasyonlar
yapmayý da örgütlenmenin önemli bir parçasý olarak
algýlamaktadýr. Bu anlamda 38. dönemde örgütsel
yenilenme kaçýnýlmazdýr.

3. YASAL DÜZENLEMELER

2.a Oda Üye Ýliþkileri
·Adres güncellenmesi, yüz yüze iliþkiler, üye profili
çalýþmasý, danýþma kurullarý, delegasyon toplantýlarý
2.b Ankara Þubeye Baðlý Temsilciliklerle Ýliþkiler
·Bölgesel etkinlikler, meslek içi eðitimler, bölge toplantýlarý,
yaz ve güz okullarý organizasyonu
2.c Ýþyeri Temsilcilikleri Ýle Ýliþkiler
Ýþyeri temsilciliklerinin sayýlarýnýn artýrýlmasý,varolanlarýn
aktive edilmesi
·Kamu iþyeri temsilcilikleri: Bakanlýklar, Belediyeler, KÝK,
KÝT'ler
·Özel sektör iþyeri temsilcilikleri: Bürolar, Büyük firmalar,
Þantiyeler
·Üniversite iþyeri temsilcilikleri: Öðretim üyeleri,
Çalýþanlar, Mimarlýk Öðrencileri: sýnýf temsilcileri
2.d Ankara Þube Üyesi Diðer Meslek Gruplarýnýn
Organizasyonu
(Endüstri Ürünleri Tasarýmcýlarý)
·çalýþma gruplarýnýn oluþturulmasý, kent mobilyalarý üzerine
açýlým yaratýlmasý
2.e Ýþsiz Mimarlarla Ýliþkiler
·Ýnsan kaynaklarý çalýþmasýnýn yapýlmasý(firmalarla ve
bürolarla), web üzerinden iþ olanaklarý baþvurusu ile
organizasyonunun yapýlmasý, çalýþma grubu oluþturulmasý,
üretime teþvik kredilerinin araþtýrýlmasý
2.f Oda Genel Merkezi Ýle Ýliþkiler
·Genel Sekreterlik ile iletiþim, merkez komite ve
komisyonlarý, merkez danýþma kurullarý
2.g TMMOB'ye Baðlý Birimlerin Ankara Þubeleriyle
Ýliþkiler
·TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu
2.h Mimarlýk Alanýnda Faaliyet Gösteren Derneklerle
Ýþbirliði
·Mimarlar Derneði 1927, Serbest Mimarlar Derneði, KORDER, Mimarlýk Vakfý
37. Dönem'de özellikle Mimarlar Derneði 1927 ile
baþlatýlan ortak çalýþma iradesi bu dönemde de
sürmektedir. Amaçlanan bu ortamýn diðer mimarlýk
örgütlerini de içine alacak þekilde geniþletilebilmesidir.
2.i Ankara Þube Coðrafyasýnda Etkinlik Gösteren,
Kentle Ýlgili Yapýlanmalarla Ýliþkiler
·Ankaram Platformu, Ankara Kültür Platformu, Ankara

38.Dönemde yaþantýmýzýn her alanýnda olduðu gibi yapýlý
çevre alanýnda bizim dýþýmýzda meslek alanýmýzý ilgilendiren
kurgulanmýþ süreçlerle karþý karþýya kalacaðýmýz bir
durumdayýz. Gerek uluslararasý dayatmalar sonucu ortaya
çýkan düzenlemeler, gerekse hükümetin kentleri, tabiat
varlýklarýmýzý yeni rant alanlarý olarak kullanmaya yönelik
hazýrladýðý düzenlemeler birbiri ardý sýra baskýn þeklinde
karþýmýza çýkmakta ve ortamýmýzý çok yakýndan ilgilendiren
mimarlýða dair yeni düzenlemeler fiili olarak gündemimizi
iþgal etmektedir. Bu yasal mevzuatlar sürecinde hýzlý görüþ
oluþturabilecek, öncesinde hazýrlýk yapabilecek bir oda
organizasyonu ve hukuksal mücadele alaný oluþturmak,
kaçýnýlmazdýr. Bu organizasyonun “Oda” içinde giderek
kurumsallaþmasý yolunda fikirler geliþtirmek ve bu
noktalarda oluþabilecek her türlü potansiyeli
deðerlendirmek 38. Dönem'in temel akslarýndan birini
oluþturacaktýr. Bu yaklaþým AB'ye uyum yasalarý ile
beraber mimarlýk mesleðinin kurumsal yapýlanmalarýnýn
yeniden sorgulandýðý/kurgulandýðý bir dönemde, tepkisel
deðil eylemsel bir tavrýn ana belirleyeni olacaktýr. Öte
yandan kendi meslek alanlarýmýzýn yeniden düzenlenmesi
konusunda merkez genel kurulunda ele alýnacak örgüt içi
yönetmelik düzenlemeleri ve yeni yönetmelik önermeleri
de 38. Dönem içerisinde mevzuatlar açýsýndan
deðerlendirilecek çalýþmalardýr.
3.a Yürürlükte ve/veya Taslak Halindeki Yasal
düzenlemeler (örgüt dýþý)
·
Mesleki yeterliliklerin düzenlenmesi ve tanýnmasý
hakkýnda kanun tasarýsý taslaðý
·
Belediyeler kanunu tasarýsý taslaðý
·
Ýl özel idareleri kanunu tasarýsý taslaðý
·
Büyükþehir belediyeleri kanunu tasarýsý taslaðý
·
Kentsel dönüþüm yasa tasarýsý taslaðý
·
Kamu yönetimi temel kanunu reformu
·
Ýmar ve þehirleþme kanun tasarýsý taslaðý,
·
Kamu personel reformu kanun tasarýsý taslaðý
·
3795 sayýlý bazý lise, okul ve fakülte mezunlarýna
ünvan verilmesi hakkýnda kanun
·
Yapý denetim kanunu
3.b Yönetmelikler (örgüt içi)
·
Mesleki bilimsel çalýþma kurullarý yönetmeliði
·
Serbest mimarlýk hizmetleri yönetmeliði
·
Mimarlar Odasý yönetmeliði
·
Onur kurulu yönetmeliði
·
Sürekli mesleki geliþim merkezi yönetmeliði
3.c Hukuksal mücadele
·
Hukuk bürosu kurulmasý
·
Danýþmanlýk hizmetleri
·
Arþiv, belgeleme
4.SEKTÖREL BAZDA
(SORUNLAR/YÖNTEMLER)

MÝMARLIK

“Deðiþen ve geliþen teknoloji, bilgi, üretim iliþkileri ve
küreselleþmenin etkileri nedeniyle mimarlýk ve uygumla
alanýnda kaçýnýlmaz olarak deðiþime uðramakta, öte

yandan ulusal ve uluslararasý platformlarda meslek
hukukuna da iliþkin ciddi deðiþimler yaþanmaktadýr.
Mimarlýk mesleði bu mesleðin ve meslektaþlarýmýzýn bir
bütün içinde yeniden deðerlendirilmesi kaçýnýlmazdýr.
Dolayýsýyla, Mimarlar Odasý bu geliþmeleri yakýndan
izlemeli, bilgilenmeli tartýþmalý ve bütün bunlarýn
sonuçlarýný kendi düþünce ve birikimleri ile yorumlamalý,
tepkisel deðil, eylemsel bir biçimde sürece katýlmalýdýr”
(Mehmet Bozkurt) Bu baðlamda sektörel bazda sorunlara
potansiyellere ve önerilere ýþýk tutacak atölyeler
kurulacaktýr. Bu Atölyeler:
4.a Proje/Tasarým
·Mimari, dekorasyon, planlama, restorasyon, ürün tasarýmý
4.b Uygulama/Ýnþaat
·Þantiye þefliði, T.U.S., yapým kuruluþlarý, yapý malzemeleri
üretenleri
4.c Denetleme/Kontrollük
·Yapý denetim firmalarý, mesleki kontrollük, Kamu'da
kontrollük
4.d Danýþmanlýk/Müþavirlik/Proje Yönetimi
·
M ü þ a v i r f i r m a l a r, g a y r i m e n k u l / y a t ý r ý m
danýþmanlýðý, proje yöneticileri, bilirkiþilikler
4.e Eðitim
·Akademisyenler, öðrenciler, AR-GE, meslek içi eðitim
biçiminde ele alýnarak yaygýnlaþtýrýlýp kurumsallaþmalarý
saðlanacaktýr.
5.KENT
Mimarlar Odasý'nýn kentte oluþan gündemin peþinde
koþmak yerine, kente dair bakýþ açýsýný, tavýrlarýný ve
olmazsa olmazlarýný, Ankara'yý “Ankara” yapan deðerleri
öncelikle ortaya koyacaðý, Kent Ýzleme Atölyeleri
oluþturmak istenmektedir. Burada daha önce zaten varolan
yapýlanmalarý da kullanýp öncelikle ciddi bir arþiv, sorun
odaklarýnýn tespiti ve bu odaklarda olasý önermelerin
organizasyonu öngörülecektir. Olasý Atölyeler;
5.a Kent Merkezi Ýzleme Atölyesi:
Bu atölye aslýnda ülkedeki ilk yaya alanlarýnýn uygulanmaya
baþlandýðý Ankara Kent Merkezi'nin, son çeyrek yüzyýldaki
acýklý halini masaya yatýrmayý öngörecektir. Cumhuriyetin
çaðdaþ bir kent kurma idealinin ciddi izlerini barýndýran
Kent Merkezi'nde, daha yaþanabilir, insan odaklý ve saðlýklý
bir temsil merkezi için arayýþlar sürdürülecektir.
5.b Koruma Sit Alanlarý Atölyesi
5.b.1. Sit Alanlarý: Daha önce yapýlan çeþitli yarýþma ve
benzeri yöntemlerle elde edilen Kale Ýçi, Ulus/Hacýbayram
ve Ulucanlar Koruma Ýmar Planlarý'nýn ýþýðýnda sit
alanlarýnýn ve uygulamalarýn gözlenmesi ve irdelenmesi bu
atölyenin ana hedefi olacaktýr.
5.b.2. 20. yy Mimarlýk Eserleri (DOCOMOMO): Bu
noktada yukarýda da bahsedilen 'Cumhuriyet'in Çaðdaþ
Kent Projesi'nin ürünleriyle beraber bütün bir 20.yy
mimarlýk ürünlerinin hem birer sanat ürünü olarak koruma
altýna alýnýp, hem de gündelik kullaným deðerlerinin
sürekliliðinin yeniden ihyasýný saðlamayý öngören bir proje
tasarlanmaktadýr. Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi
geliþtirilerek bu atölyenin en temel çalýþmasý olacaktýr.
5.c. Kentsel Parklar Vadiler Atölyesi: Ankara'nýn nefes
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ULUSLARARASI FÝKÝR BULUÞMASI

YAÞASIN KENTLER (Celebration of Cities)
YARIÞMASI SONUÇLANDI
alma noktalarý olan ve tarih içinde artýk belli bir yere sahip
olan parklarýn (Güvenpark, Seymenler, Kurtuluþ, Abdi
Ýpekçi, Gençlik Parký, Altýnpark) arþivlenip, izlenmesi ve
kullanýmdaki sorunlarýnýn saptanmasý bu atölyenin birinci
ayaðýný oluþtururken, Atatürk Orman Çiftliði, Ýmrahor
Vadisi, Hatip Çayý Vadisi gibi kent içinde çok önemli bir
yere sahip yeþil alanlar için oluþturulacak çalýþma
gruplarýnýn söz konusu alanlarýn kente kazandýrýlmasý
hedefi bu bölümün ikinci ayaðýný oluþturacaktýr.
5.d Kentsel Ulaþým Atölyesi: 80'li yýllarýn sonunda, EGO
bünyesinde üniversite iþbirliði içinde hazýrlanan 2015 Ana
Ulaþým Planý'nýn ýþýðýnda, çaðdaþ bir kentin insan taþýmaya
öncelik veren ve yaya ulaþýmýný ilk öncelik sýrasýna koyan
tavýrlarýný düstur edinmiþ bir izleme ve sorunlarý saptayýp
önermelerde bulunma atölyesi.
5.e. Yeni Yerleþim Alanlarý Atölyesi: Son 30-35 yýlda
Batýkent ile baþlayan Eryaman, Çayyolu ve Elvanköy vb. ile
devam eden yeni yerleþim alanlarý üzerine çalýþmalar
yapacak bu atölye, özellikle de imar planlarý mimari iliþkisi,
kentsel tasarým, alt merkezler, banliyö kültürü ve konut
kavramýnýn yeniden okumasý üzerine yoðunlaþacaktýr.
5.f. 2020 Ankara: Geçen dönemde baþlayan bu
proje/atölyenin çalýþmalarýnýn yeniden aktif hale
getirilmesiyle kentle iliþkimizi yeniden ele alarak yeni
iletiþim stratejileri kullanarak, çeþitli ölçekte projeler,
eylemlilikler ve örgütlenmelerle kentlinin katýlýmýný farklý
disiplinlerle iþbirliðini saðlamayý hedeflemekteyiz
6.ETKÝNLÝKLER:
6.1. Periyodik Söyleþiler
·
37. dönemde baþlayan kütüphane söyleþileri
·
Ankara kent edebiyatý söyleþileri
·
Baþkent Ankara söyleþileri
·
Mimar kökenli sanatçýlarla söyleþiler
6.2. Mimarlýkla ilgili filmler ve belgesel filmler
6.3. Sanat dünyasýnda mekan tartýþmalarý
·
Sinema ve mekan
·
Tiyatro ve mekan
·
Edebiyat ve mekan
·
Müzik ve mekan
6.4. Periyodik pazarlar
6.5. Geziler
·
Arkeolojik geziler (uygarlýklara yolculuk)
·
Temalý geziler
·
Ankara içi kent gezileri
·
Ankara þube coðrafyasý gezileri
·
Malzeme tanýtým gezileri
·
Teknik geziler
·
Yurtdýþý gezileri
·
Hafta sonu gezileri v.b
6.6. Sergiler/fuarlar
6.7. Mimarlýk kültür haftalarý
Nisan 2004'ten baþlayarak Ankaralýlar kentin kültürel
aktivite alanlarýnda sýk sýk mimarlýkla karþýlaþacaklar. Bu
özellikle böyle kurgulanmadý. Ancak oluþan manzaraya
bakarsanýz bir yandan üç Aalto sergisi, beraberinde Fin
kent filmleri, atölyeler, panel ve konferanslar, Mimar Sinan
haftasý kapsamýnda iki sergi, Ulusal Mimarlýk Sergisi ayný
ay içerisinde Ankaralýlarla buluþacak.

Bunun yaný sýra Bina Kimlikleri ve Envanteri Sergimizin ilk
bölümü yine Nisan ayý içerisinde Balkan Mimarlýk
Konferansý'nda ve ardýndan Almanya'daki Avrupa
Haftasý'nda görücüye çýkacak. Bu atmosferi 38. Dönem
boyunca Ankara ve ötesi için canlý tutmaya devam
edeceðiz.
Aalto'nun ardýndan Baragan, Le Corbusier Ankara ile
neden buluþmasýn?
Biz yeni sergilerle neden mimarlýðýmýzý yurt dýþýna
taþýmayalým?
6.8. Çocuk ve Mimarlýk:
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþmasý, 1000 Mimar 1000 Okulda
Projesi, yaz okullarý, özel gün etkinlikleri ile bu dönemde de
toplumla buluþmanýn önemli etkinlik alanlarýndan birisini
oluþturacaktýr.
1000 Mimar 1000 Okulda projesi ile elde edilen mevcut
projelerin örgün eðitim sistemi içerisinde yer alabilecek,
yaygýn kullanýma uygun biçimde yeniden tasarlanmasý, yeni
katýlýmlarýn ve projelerin elde edilmesinin saðlanmasý, daha
çok okulda, daha çok mimarla, daha çok çocuða ulaþmak
öncelikle ele alýnacaktýr.

ULUSLARARASI SONUÇLAR
PROFESYONELLER / MÝMARLAR KATEGORÝSÝ (P)
Büyük Ödül: Maurizio Marzi, Giorgio Morri, Marcello Ganassini,
Francesca Scianna, Yewande A.Omotoso (ÝTALYA)
1. Bölge Ödülü: Joe Verons, Marjan Hessamfar (FRANSA)
1. Bölge Mansiyon: Brigitte Holz, Freischlad + Holz(ALMANYA)
1. Bölge Mansiyon: Miguel Angel Paredes Maldonado
(ÝSPANYA)
2. Bölge Ödülü: Cem Ýlhan, Tülin Hadi, Sevinç Hadi, Esra
Gemici,Iþýl Ekin Çalak (TÜRKÝYE)
2. Bölge Mansiyon : Ali Özer (TÜRKÝYE)
2. Bölge Mansiyon : Eleni Emmanolopoulou, Maria Krisilia,
Giouli Psallida (YUNANÝSTAN)
2. Bölge Mansiyon: Victor Zoubkov, Ilia Zoubkov, Evgeni
Tikhomirova,Alena Tikhomirova, Natalia Bibikova (RUSYA)
3. Bölge Ödülü: (verilmedi)
3. Bölge Mansiyon : Fernando de la Carrera, Alejandro
Cavanzo, Guillermo Rubio Jauregui (KOLOMBÝYA)
3. Bölge Mansiyon: Jeff Shannon, Stephen Luoni (ABD)
4. Bölge Ödülü: Kevin Hayes (AVUSTRALYA)
4. Bölge Mansiyon: Liu Yubo, Huang Quanle, Wu Zhongping,
Zheng Shadpeng, Li Tao,(Ç
)
C
H
ÝN
4. Bölge Mansiyon: Shinya Yanagisawa, Yoko Yanagisiwa
(JAPONYA)
4. Bölge Mansiyon: Gordon Moller, Craig Moller, Blair
Farquhar, Jason Dobbs, Mathew Brown, Aaron Paterson,
Jonathan Gibb (YENÝ ZELANDA)
5. Bölge Ödülü: Ebrahim Abdelhady, Eslam Alsamaty, Riham
Alrasoul (MISIR)
5. Bölge Ödülü: Barbara Soutworth, Elizabeth Foale , Liezel Du
Preez, Roberta Gould, Trevor Lee, Astrid Von Brucken (GÜNEY
AFRÝKA) (Eþdeðer iki ödül verildi)
5. Bölge Mansiyon: Piet Louw, Dave Dewar, Anton Roux
(GÜNEY AFRÝKA)
ÖÐRENCÝLER KATEGORÝSÝ (S)
Büyük Ödül: Francesca Puddu, Cinzia Pucciarelli (ÝTALYA)
1. Bölge Ödülü: Colin Priest (ÝNGÝLTERE)
1. Bölge Mansiyon: Julien Rouby, Julie Hemmerle (FRANSA)
1. Bölge Mansiyon: Maria Jose Lorenzo Salvo, Conrado Ehria,
Esther Casal Gimenez (ÝSPANYA)
2. Bölge Ödülü: Flora Bougiatioti, Aineias Oikonomou,
Evangelos Evangelinos (YUNANÝSTAN)
2. Bölge Mansiyon: Adib Nabil Dada (LÜBNAN)
2. Bölge Mansiyon: Nelly Audi (LÜBNAN)
3. Bölge Ödülü: Dolores Boero, Ana Maria Castellote, Jose
Agustin Puglisi (ARJANTÝN)
3. Bölge Mansiyon: Antonio Gil Burgoin (MEKSÝKA)
4. Bölge Ödülü: Shin Ji-Won, Lee Doo-Ho, Kim Dong Lee
(KORE CUM.)
4. Bölge Mansiyon: Supachai Sriworakul,Supachet Op-Aom,
Surachet Kedpanich, Weerayuth Yimpranee, Kunlayapron
Wattapoj, Teerati Bonamcheaw (TAYLAND)
4. Bölge Mansiyon: Peng Yuru, Li Suning (ÇÝNHC)
5. Bölge Ödülü: (verilmedi)
5. Bölge Mansiyon: Eslam Said Ali, Amr Abdum-Hamid
Elskh,Mohammed Ahmed Osman (MISIR)
5. Bölge Mansiyon: Ahmet Hatem Hussein, Ahmed Yousy Raouf
Gouda, Ayman Osman Ahmet Osman, Islam Sadek Tawfik, Sarry
Abdelhady Bedewi, Mohammed El-Shanawany (MISIR)
ULUSAL AÞAMA SONUÇLARI
PROFESYONEL KATEGORÝ

Cem Ýlhan, Tülin Hadi, Sevinç Hadi, Esra Gemici
Iþýl Ekin Çalak, Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Hülya Turgut, Çiðdem Demirel Eren, Ervin Garip,
Banu Baþeskici, Proje konusu kent: AMASYA
Mercan Dönmez, Çaðrý Ekmekçi, Onur Arat,
Ceren Aydal Yücel
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
MÝMARLAR ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ ÝÇÝN SEÇÝLEN
PROJELER
Sevgi Özkan, Ýpek Öztürk, Gülþah Der
Proje konusu kent: ANKARA
Neslihan Türkün Dostoðlu, Suzan Habib, Emin Ertuðrul
Yurdakul
Proje konusu kent: BURSA
Pýnar Akaslan, Ayþe Yalçýn
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Ali Avni Asýmgil, Berrin Akgün Yüksekli
Proje konusu kent: BALIKESÝR
MÝMARLAR ODASI ÖZENDÝRME ÖDÜLÜ ÝÇÝN SEÇÝLEN
PROJELER
Z. Füsun Otaner, Nadir Hasbora
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Mehmet Onur Yýlmaz, Zeynep Ömür Yýlmaz,
Eloise Helene Marie Dhuy
Proje konusu kent: ANKARA
Süleyman Akkaþ
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Funda Uz Sönmez, Aslýhan Þenel, Burçin Kürtüncü
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
ÖÐRENCÝ KATEGORÝSÝ ULUSLAR ARASI AÞAMA ÝÇÝN
SEÇÝLEN PROJELER
Emre Odabaþ, Sevda Özkan, Ali Aslankan, Övgü Pelen, Zeynep
Öktem
Proje konusu kent: ANKARA
Oral Göktaþ
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Alper Derinboðaz, Ali Paþaoðlu, Tuðba Okçuoðlu
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Serhat Baþdoðan, Orhun Ülgen
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
Nil Aynalý, Birge Yýldýrým, Alper Çakýroðlu
Ertuð Tahmaz
Proje konusu kent: ÝSTANBUL
MÝMARLAR ODASI ÖZEL ÖDÜLÜ ÝÇÝN SEÇÝLEN
PROJELER
Mahmut Kadýoðlu, Kadir Somuncuoðlu
Proje konusu kent: TRABZON
Yasemin Eren Gültekin, Uygar Yüksel
Proje konusu kent: ANKARA

ULUSLAR ARASI AÞAMA ÝÇÝN SEÇÝLEN PROJELER
T. Didem Akyol Altun, Ýnci Uzun
Proje konusu kent: ÝZMÝR

Adnan Ýrfan Þahin, Hasan Çaðrý Baþyiðit,
Ali Dönmez, Kadir Davaslý
Proje konusu kent: BURSA

Ali Özer
Proje konusu kent: ÝSTANBUL

Uygar Boztepe
Proje konusu kent: ÝZMÝR
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“KENTSEL DÖNÜÞÜM KANUN TASARISI TASLAÐI”
Deðerlendirme
Metin Aygün

Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teknik Araþtýrma ve
Uygulama Genel Müdürlüðü tarafýndan Ekim 2003'de
hazýrlanan “Kentsel Dönüþüm Yasa Taslaðý” ancak Þubat
2004'de kamuoyunun gündemine getirilebilmiþtir. Yasa
hazýrlayýcýlarý 20-22 Þubat 2004 tarihleri arasýnda
Bolu/Abant'ta bir “Atölye Çalýþmasý” düzenlemiþlerdir.
Atölye çalýþmasý Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Teknik
Araþtýrma ve Uygulama Genel Müdürlüðü Temsilcileri, kamu
kurumlarý, yerel yönetimler, meslek odalarý ve üniversite
temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþmiþtir. Atölye çalýþmasý
sonucunda yasa hazýrlayan kuruluþ tarafýndan sonuç raporu
hazýrlanmýþtýr (Bkz. Ek 1). Raporun son paragrafýnda
belirtildiði gibi, “Kentsel Dönüþüm” kavramýnýn konuyla ilgili
tüm çevrelerin katýlýmýyla tartýþmaya açýlmasý ve bu süreç
sonucunda uygulanabilir ve kapsamlý bir yasanýn hayata
geçirilmesinin hedeflenmesi gerekmektedir.
Bilindiði üzere, “Kentsel Dönüþüm Kanun Tasarýsý Taslaðý”
hazýrlýk süreçlerine paralel olarak, kentleþme, imar ve
yapýlaþma ile iliþkili bir dizi yasa çalýþmasý da devam
etmektedir. “Kamu Yönetimi Yasasý”, “Yerel Yönetimler
Yasasý”, “Ýmar ve Þehirleþme Yasasý”, “Yapý Denetim
Yasasý”, “Kuzey Ankara Giriþi Kentsel Dönüþüm Projesi
Kanunu” v.b. yasa hazýrlýklarý sürmektedir. Bunlarýn yaný
sýra, gayrimenkule dayalý, yatýrým ortaklýklarý enstrümanýyla,
arsa ve bina gibi gayrimenkullerin menkul deðerler gibi
finansal piyasalarda ve borsada dolaþýmýnýn saðlanacaðý
yasal ve teknik altyapý çalýþmalarý tamamlanmak üzeredir.
Bu yasal deðiþiklikler ve diðer çalýþmalar, bir bütün olarak
ele alýnýrsa, Türkiye'de yerleþmeler ve planlama ile ilgili köklü
deðiþikliklerin gündeme geleceði söylenebilir. Bu nedenle
“Kentsel Dönüþüm Kanun Tasarýsý Taslaðý” ele alýnýrken
idarenin diðer tasarruflarýyla iliþkisinin kurulmasý ve genel
bir tahlilin yapýlmasý gerekmektedir.
II. Dünya Savaþý sonrasý çevre ülkelerde tarým ve sanayide,
dýþ destekli olarak (ithal ikameci) baþlatýlan kalkýnma
süreçleri, kýrsal alandan kentlere göçü baþlatmýþtýr.
Planlama kavramýnýn henüz yeterince var olmadýðý,
planlamayla ilgili kurumlaþmanýn olmadýðý 50'ler
Türkiye'sinde gerek üretim mekanlarý ve gerekse bu
mekanlarda çalýþan ve marjinal sektörde var olan kitlelerin
barýnma gereksinimlerini karþýlayan konut alanlarý
(gecekondular), mevcut kentlerde hýzlý bir yapýlaþmaya
neden olmuþtur. Sermaye birikiminin yetersizliði ve siyasi
iktidarlarýn popülist politikalarý sonucunda, ekolojik, jeolojik
sakýncalar göz önüne alýnmaksýzýn, hiçbir þekilde
yapýlaþmaya açýlmamasý gereken, dere yataklarý, jeolojik
sakýncalý alanlar, doðal ve tarihi sit alanlarý ve tarýmsal
alanlar, yasalara aykýrý olarak iskan edilmiþtir. Kalkýnmacý
ideoloji, bu süreçte hiçbir þekilde altyapý maliyetlerini
ödemeye yanaþmamýþtýr. Kentler tüm doðal ve tarihi

zenginliklerini kaybetmiþ, çevre kirliliði geri dönülmez
noktalara gelmiþtir.

örgütlenme biçim olarak ele alýnmamýþ bir fiziksel temin
sorunu olarak görülmüþtür.

1960'lý yýllarýn baþýnda 5 yýllýk kalkýnma planlarý, nazým plan
uygulamalarý, bu süreci durdurmaya yetmemiþtir. Bu alanlar
siyasi iktidarlar tarafýndan ekonomik ve siyasi sistemin
yeniden üretildiði alanlar olarak geliþimini sürdürmüþtür.
1970'li yýllarda kentsel büyümeye paralel olarak, plansýz
alanlar, imar planlarý kapsamýnda dönüþmeye baþlamýþtýr.
Kentsel planlama ve tasarýmý; belirli yüzdelerde sosyal
donanýmýn ve kamu donanýmýnýn yer aldýðý parsellerin
düzenlenmesiyle oluþan iki boyutlu bir sürece indirgeyen
anlayýþ, bu mekansal dönüþümü, kent topraklarý üzerinden
rant elde etme sürecine dönüþtürdü. 80'ler Türkiye'nin ithal
ikameci kalkýnma modelinden vazgeçtiði, ihracata yönelik
dýþa açýk, rekabete dayalý liberal politikalarýn uygulandýðý
yýllardýr. Bu yýllar büyük çaplý toplu konut uygulamalarýnýn
hayata geçirildiði dönem olmuþtur. Ancak planlama
yetkisinin yerelde artmasý ile (1984) gerek planlý alanlarda ve
gerekse imarsýz alanlarda, af yasalarýyla da desteklenerek,
kentsel rantlarýn siyasi gruplar, sermaye ve arazi mafyasý
tarafýndan ele geçirilme süreci hýzlanmýþtýr. Önceki yýllarda
bir yerleþme ve barýnma gereksinimi sonucunda, kamu
arazilerine sahip olma biçiminde geliþen süreç, zamanla
gecekondu alanlarýnda yasadýþý mülk edinme, kiracýlýðýn
artmasý ile doðrudan rantlarýn elde edildiði kayýt dýþý bir
yaðma ekonomisine dönüþmüþtür. Siyasal iktidarlarýn
yýllarca desteklediði bu yasa dýþý yapýlaþma, bu çevrelerde
sosyal ve kültürel olarak kentle bütünleþemeyen, her türlü
ekonomik, siyasi manipülasyona açýk hemþehrilik, etnik
köken v.b alt kimliklerin güçlenmesine neden olmuþtur.

Kentsel dönüþüm yasasý böylesine aðýr sorunlarla karþý
karþýya olduðumuz bir dönemde gündeme getirilmektedir.
Yasa koyucular gerekçe belirtildiði gibi yerleþim alanlarýnýn
bilim; teknik ve sanat kurallarýna uygun sürdürülebilir
geliþme ilkesi doðrultusunda saðlýklý ve güvenli yaþam
çevrelerinin oluþturulmasýný, mevcut yerleþimlerin afete
duyarlý, kentsel standartlara uygun olarak kullanýlmasýna
yönelik iyileþtirme, tasfiye ve yenilenmesini saðlamayý, yeni
yerleþim ve geliþme alanlarý açmayý ucuz yapý ve arsa
üretmeyi ve tüm bu süreçlerde toplumsal katýlýmý saðlamayý
amaçlamaktadýr.

1999 Ýzmit ve Düzce depremleri, kentsel veya kýrsal, imarlý
veya imarsýz tüm fiziki çevrenin ülke gündemine oturmasýna
neden olmuþtur. Yýllarca bilim adamlarýnýn meslek odalarýnýn
ve sivil toplum örgütlerinin uyarýlarýna kulak týkayan medya
ve siyasal iktidarlar kentsel yapýlaþma süreçlerini tartýþmaya
baþlamýþlardýr. Ancak tartýþmalar “deprem öldürmez, bina
öldürür” söylemiyle saðlam yapý yapma ve mevcut binalarý
güçlendirme çerçevesine sýkýþýp kalmýþtýr. Bu bakýþ açýsýyla
alel acele 19 ilde Denetim Yasasý ile oluþturulan
organizasyonlar gündeme getirilmiþtir. Deprem sonrasý
merkezi hükümet tarafýndan daðlara, taþlara bir günde
planlanan binlerce niteliksiz ama saðlam (!) konut yapýlmýþtýr
ve halen yapýmý sürmektedir.
Gerek planlý, gerekse kaçak olarak yapýlaþmýþ kentsel
alanlarda, doðal ve tarihi çevre büyük bir yýkýma uðramýþtýr,
su havzalarý, ormanlar yapýlaþmaya açýlmýþ, tarihi dokular
yanlýþ koruma politikalarýyla çürümeye terk edilmiþtir.
Yýllarca yetki kargaþasý, plansýzlýk ve eþgüdümsüzlük
nedeniyle alt yapý ihmal edilmiþ, ya da hiç yapýlamamýþtýr.
Spor, eðitim saðlýk gibi sosyal gereksinmeler, toplumsal

Genel olarak yasa taslaðý eþzamanlý olarak hazýrlanan “Ýmar
ve Þehirleþme”, “Yerel Yönetimler” ve “Kamu Yönetimi”
yasa tasarýlarýyla birlikte ele alýndýðýnda, önemli çeliþkileri
içermektedir. Kamu yönetimi ve yerel yönetimlerle ilgili
yapýlan yasa çalýþmalarýnda, yerel otoritelerin, mali ve idari
olarak güçlendirilmesi, karar verme süreçlerinin
desantralizasyonu amaçlanýrken, “Ýmar ve Þehirleþme” ve
“Kentsel Dönüþüm Tasarýlarý” yerel görevlendirmeleri
içermesine raðmen, merkezi bir örgütlenmeyi
önermektedir. Her iki yasa da; planlamada yer seçimi, arazi
kullanýmý v.b. stratejik uygulamalarda, meslek odalarý, sivil
toplum kuruluþlarý ve halkýn katýlýmýyla deðiþik uzmanlýk
alanlarýnýn ortak çalýþmasýyla bilimsel olarak oluþturulmasý
gereken kararlarý, yerel ve merkezi otoritelerde oluþturulan
bürokratik komitelere devretmektedir. Karar verme
sürecinin bu anti-demokratik yapýsý, yasa taslaðýnýn
gerekçesinde belirtilen toplumsal katýlým amacýyla
çeliþmektedir.
Yasa taslaðý “Kentsel Dönüþüm” kavramýný, afet riski,
sosyal ve teknik donatý açýsýndan yetersizlik v.b. bir fiziksel
yenilenme projesi olarak ele almakta, dolayýsýyla kentsel
dönüþümün kentin gerçek sahiplerinin toplumsal
mutabakatýyla saðlanan bir kentleþme ve uygarlaþma
projesi olduðunu reddetmektedir.
Bu anlayýþ, kent topraklarýna merkezi olarak el koyarak,
amaç maddesinde belirtildiði üzere ucuz yapý ve arsa
üretme amacýyla, yeni yerleþim ve geliþme alanlarý
oluþturmayý amaçlamaktadýr. Gerek merkezi bütçe
imkanlarý ve gerekse yerel yönetimlerin mali yapýlarý göz
önüne alýndýðýnda, kamunun yatýrým olanaklarýnýn bu amaca
ulaþýlmasýna yetmeyeceði aþikardýr. Tasarýnýn “Ýmar ve
Þehirleþme Yasasý”nýn dýþýnda ayrý bir yasa olarak
hazýrlanmasý, uygulama takviminin hemen yürürlüðe
girmesi ve yukarýda bahsedilen katýlým süreçlerine olanak
tanýmamasý, kamuoyu tarafýndan bilinmeyen tasarruflarýn
hayata geçirilmesini amaçlandýðýný düþündürmektedir.
Böylece kent topraklarýnýn kentlilerin gereksinimlerini

karþýlamak, mevcut yerleþimlerin dönüþümünü saðlamak
v.b. toplumsal ihtiyaca yönelik kullanýmýndan uzaklaþarak,
yerli ve yabancý yatýrýmcýlara sorunsuz olarak teslim
edilmesi amaçlanmaktadýr. Kentlilerin yeniden ucuz üretilen
yapýlarda depolanmasý, sterilize edilmiþ kent topraklarýnýn
ulusal ve uluslararasý sermayeye teslimi, kent topraklarý
üzerinden yeni bir kaynak transferinin gerçekleþeceðini
göstermektedir.
Yasa taslaðý “Kentsel Planlama” ve “Kentsel tasarým”
süreçlerini karar verme süreçlerinden soyutlayarak,
örgütlenme ve yapýmla iliþkisini kopararak, planlama ve
kentsel tasarýmý parsel düzenlemesine indirgemektedir.
Tasarý “Kentsel Dönüþüm Planý”nýn 1/5000 ve 1/1000
ölçekli imar planý olarak hazýrlanacaðý hükmünü
getirmektedir. Ancak, kentsel dönüþüm alanlarýnda,
tasfiye, yenileme ve yeniden inþa yapýlacaðý göz önünde
bulundurulduðunda, planlarýn saðlýklý envantere dayanarak
üretilmesi gerekmektedir. Tasarý planlama, tasarým ve
yapým süreçlerinde, kamu tarafýndan kurulmuþ veya ortak
olunmuþ özel hukuk hükümlerine tabi þirketleri ve Toplu
Konut Ýdare'sini yetkili kýlmýþtýr. Kamu Ýhale Yasasý v.b
yasalara tabi olmaksýzýn üretilecek hizmetlerde, toplumsal
katýlýmýn saðlanmasýnýn mümkün olmadýðý aþikardýr.

Sonuç olarak;
·Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý Taslaðý, baþlýðý
olarak belirlenen içeriðiyle örtüþmemektedir.
·Kentsel Dönüþümün yapýlacaðý alanlarýn
tespitinde toplumsal talebin oluþma süreçleri belirsizdir.
Alan sýnýrlarýnýn bir komite tarafýndan belirlenmesi katýlýmý
imkansýzlaþtýrmaktadýr. Bu süreçte yeterli envanter
çalýþmasýnýn yapýlamayacaðý ve bunun sonucunda,
dönüþüm alanlarýnýn kentle iliþkisinin kurulamayacaðýný
düþündürmektedir.
·Tasarý kapsamýnda “ucuz yapý ve arsa
üretilmesi”, yeni yerleþim alanlarýn oluþturulmasýnýn yer
almasý, kentsel alanlarýn sosyal, kültürel ve mekansal
olarak iyileþtirilmesi amacýndan ziyade, mevcut alanlarýn
tasfiyesini ve bu alanlarda var olan toplumsal katmanlarýn,
yeni üretilecek alanlara yerleþtirilmesini ve dönüþüm
alanýnda farklý kentsel iþlevlerin oluþturulmasýný
amaçlamaktadýr.
·Kamu kaynaklarýnýn yetersizliði göz önüne
alýndýðýnda, kentsel dönüþümü ile mevcut alanlarda üretilen
arsalarýn ulusal ve uluslararasý sermayenin kullanýmýna
verileceði anlaþýlmaktadýr.
·Kentsel Planlama ve Kentsel Tasarým süreçlerinin
gerek uygulama takviminin kýsýtlýlýðý ve gerekse
yetkilendirme açýsýndan, üniversiteler, ilgili kamu
kuruluþlarý, meslek odalarý ve kentlilerin katýlýmýna olanak
vermesi mümkün görülmemektedir.
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TÜRKÝYE'nin yerleþim yerlerini, doðasýný ve güzelliklerini peþkeþ,
talan ve yaðmaya sunan belediye seçimleri içime korku veriyor!
Seçimlerin bu biçim ve içerikleriyle ülkenin yararýna olmadýðýný
düþünüyorum. Demokrasinin kökleþmesine, yaygýnlaþmasýna deðil,
tam tersine derebeyliklerin, yerel despotluklarýn güçlenmesine
katkýda bulunurlar.
Merkezi iktidarýn güçlerini yerel yönetimlere daðýtarak, devrederek
demokrasiye hizmet edeceklerini ileri sürenler doðruyu
söylemiyorlar. Demokratik olmayan zihniyet ve yapýyý 100'e
bölseniz, neye yarar?! Karpuz dilimi gene karpuzdur! Üstelik daha
az karpuzdur!
Yönetimin demokratikleþmesinden önce bireylerin, halk topluluk ve
sýnýflarýnýn zihinsel, ruhsal ve düþünsel yapýsýnýn demokratikleþmesi
gerekir; halkýn demokratik yerel yönetimi deðil, yaðma ve talana
göz yuman yönetimi tercih ettiðini düþünüyorum.
Panayýr zihniyetinin egemen olduðu 28 Mart seçimi de beni
doðrulamaktadýr. Seçmen hemþerisinin, kabilesinin, cemaatinin,
tarikatýnýn vaat ettiði avantaya oy verdi.

Ben de güvenmiyorum, hiçbir zaman güvenmedim zaten! Dünyanýn
en güzel kýyýlarýný, tarihsel mirasýmýzý, sivil mimari zenginliklerimizi,
sit alanlarýmýzý bu belediyeler mahvettiler. Ben Ege ve Akdeniz'deki
cinayet mahallerini biliyorum. Siz de kendi cinayet tanýklýklarýnýzý
anýmsayýn! Antalya biraz kurtulduysa nefret edilen merkezin,
Ankara'nýn merkezi planlamasý sayesinde kurtuldu.
Yerel yönetimler, uygarlýk ve güzellik düþmaný terminatörlerdir!
Türkiye'yi son 25 yýlda köye dönüþtürdüler. Þimdi mezraya
dönüþtürecekler.
Uygar ülkelerde, Paris'in, Londra'nýn, Roma'nýn, SaintPetersburg'un, Floransa'nýn, Brugge'ün þehircilik sözlüðündeki
anlamýný bilmeyenler belediyeye kapýcý bile yapýlmazlar.
Uygar ülkelerde insanlýða katkýda bulunan demokrasi, Türkiye'de
hem uygarlýðý hem de kendini yok eden talankrasiye dönüþüyor.
Oysa cumhuriyet, uygar ve demokratik bir Türkiye hayal etmiþti!

Ýsteyen buna demokrasi desin, benim için talankrasi! Þiþedeki
þeytan yakýnda dýþarý çýkacak! Belediyelerin þu anda 11.2 katrilyon
borcu varmýþ, bu borçla hangi güzellikleri yarattýlar?
***
Modaya düþkün Türk politikacýsýnýn bir huyu vardýr, gördüðünden
göz kirasý ister. Öykünmek istediði modeli ilk uygulayanlar sonuçtan
hoþnut mu deðil mi, bir sormak aklýna bile gelmez. Yerinden
yönetimin (desantralizasyonun) mucidi Fransa bu icadýndan dolayý
bin piþman. Fransýzlar, ‘‘Yerel yönetimleri güçlendirelim dedik, yerel
despot ve derebeyler yarattýk’’ diyorlar. 19 Mart 2004 tarihli Le
Monde Gazetesi'nin 16. sayfasýnda yayýnlanan makalesinde
Beatrice Jerome, ‘‘Fransýzlar yerinden yönetimlere karþý
güvensizliðini koruyor’’ diyor. Bunun harbi Türkçesine göre
Fransýzlar yerel yönetimlere (belediyelere ve il idare meclislerine)
güvenmiyorlar.
***
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TOPLUMSAL KALKINMA VE ÇAÐDAÞ ÞEHÝRLEÞME
MODELLERÝ

Toplumsal kalkýnma hedeflerimiz gözetilerek, yeni þehirleþme
modelleri üst baþlýðý ile veri örnekleme. analiz.izleme ve
deðerlendirme alt baþlýðý altýnda aþaðýdaki çalýþma yapýlmýþtýr.
Araþtýrmada amaç, Köy Kentler ele alýnarak bu baðlamda geliþmiþ
teknolojiler kullanarak temiz çevre ve doða iliþkisi ile ülkenin
yarýnlarýnda temiz ve geliþmiþ kentler meydana getirmek, konuyu
politik arenada canlý tutmak ve köylülerin yoðun yaþadýðý alanlardaki
yoðun istek ve taleplerim de göz ardý etmeden daha modem ve
yaþanabilir mekanlar yaratmak ve çevre-doða iliþkisinin belki de en
uygun konumda ele alýnmasýný saðlamaktýr,
Veri örnekleme olarak Ordu îli'nin Mesudiye ilcesine baðlý Köykentler ele alýnmýþtýr. Yapýlan uygulamalar analiz edildiðinde; köy
balkýnýn mutlu olduðu, ulaþým, içme suyu, kanalizasyon, haberleþme
elektrik, eðitim sorunlarýnýn çözüldüðü ayrýca öðrenme merkezi,
saðlýk ocaðý, kültür ve sanat evi, toplum merkezi, çocuk parklarýnýn
yapýldýðý, orman ürünleri entegre tesisi, meralarýn ýslahý, örnek
meyve bahçeleri ve küçük sanayi sitesinin fiilen uygulandýðý
görülmektedir. Çavdar köyü ve yöresi köykent projesi
Baþbakanlýðýn koordinatörlüðünde birçok kamu kurum ve
kuruluþunun katýlýmý ile uygulanmýþtýr.

Mesudiye Yöresinde tabii sosyal ekonomik koþullar dikkate
alýnarak belirli köy kümelerinin oluþturulmasý ve bu küme içerisinde
köyler arasýnda Ýþ birliði ve eþgüdüm saðlanarak köye götürülecek
temel hizmetlerin ve atýl kaynaklarýn bölge ekonomisine planlý bir
þekilde kazandýrýlmasýna iliþkin çalýþmalar devam etmektedir.
Dündar GONCA
Yük. Mimar

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin Eylül Bülteni, Proje Yarýþmadýn
konusunu gündeme getiriyor, Konuyla ilgili çeþitli görüþleri içeren
çok yararlý bir çalýþma, kutlarým.
Bülten'deki yazýlarýn birçoðunda þikayetçi olunan bir konu var.
Yarýþmalarda neden hep ayný isimler?
Þimdi eðri oturup doðru konuþalým ve önce bu durumun nedenleri
üzerinde duralým.
Herhalde kimse, yarýþmalar konusunda baþarý kazanmýþ ve
kazanmakta olan isimlerin, jüriler tarafýndan kayýrýldýðý savýnda
deðil. Yazýlarda böyle bir ima da yok zaten.
O halde neden?

Bu konuyu geliþtirerek daha ilerisinde neler yapýlabileceðim
görelim- Bir baþka deyiþle, çevreyi en az bozarak ve Türkiye
doðasýný uygun kullanarak çarpýk kentleþmenin önüne set çekmek
amacý altýnda neler yapýlabileceðine bakalým.
Köy kentlerin küçük üretim merkezleri olmasýnýn faydasý vardýr. Özel
ve kamu sektörlerinin ortak çalýþmalarý ortak emekleri ile özel sektör
gelecek (küçük ve orta boy iþi etme sinÝ-KOBÎ) açacak köylü ve
devlet birleþerek diðer ünitelerin! yapacak ve bir mekan tasarýmý
meydana getirecektir. Söz konuþu uygulamalar çeþitli isimler altýnda
Ýsrail'de, Küba'da ve Rusya'da uygulanmýþ olup bu modeller
Mesudiye ilçesi'ndeki uygulamanýn da ilerisinde Türk insaninin
refahým saðlamak üzere geliþtirilebilir. Yapýlacak çalýþmalarýn açýk
sistem yaklaþýmý ile yapýlmasý konunun baþka bir yönüdür.
Ayrýca açýk sistemde doðru girdi-çýktý alýþveriþi ile tip planlar deðil,
her yöreye uygun yeterli çözümler üretilmesi ve farklý modellerin
uygulanmasý ve doðal Özelliklerin dikkate alýnarak açýk sistem
Ýçinde uygulamalar yapýlmasý düþünülebilir.
Yeni þehirleþme modeli içinde orta boy kentlere de iþ düþmektedir.
Nedir bu orta boy kent? Þu anda mevcut Ýlçelerin Ýçinde
fonksiyonlarý olan ve daha geliþmiþ hastaneler, ulaþým araçlarý
merkezi, spor sahalarý, daha geliþmiþ sinemalarý, haberleþme ve
Internet merkezleri, tiyatrolarý ve üretim merkezleri olan kentlerdir.
Orta boy kentler, ülkemizde mevcut ilçelerin geliþmiþ halidir.
Donatýlarý fazladýr ve ilçe ile il arasýnda geliþmiþlik düzeyi
göstermektedir Bu baðlamda yeni ilçe modelleri oluþturulurken batý
ülkelerinden gelebilecek yeni teknolojiler kullanmak önem arz
etmektedir- (Örneðin Alman bilim adamý Prof. Frei Otto üzerinde
çalýþtýðý çeþitli strüktür modelleri-kabuk strüktürler-biyolojik- þiþme
strüktürler kullanabilirler)
Son baðlamda köy-kentlerin sonuçta neleri belirlediðine bakalým:
Köyden kente göçün durmasý.toplam nüfusun da %30 oranýnda
yükselmesi, yeni iþyerleri ve atölyelerin açýlmaya baþlamasý yöre
halkýnýn projeye destek ve katýmýnýn saðlanmasý, grup köylerin
güçlerim bir araya getirerek kooperatifler meydana getirmesi
sonuçlarým meydana getirmiþtir. Yeni ve modern konutlarýn yapýmý
hýz kazanmýþtýr. Doða ve kültür tanýtýmý yapýlarak turizm amaçlý ev
pansiyonculuðu baþlamýþtýr. Ayrýca Bakanlar kurulunca Mesudiye
ye baðlý yaylalar turizm merkezi ilan edilmiþtir.

EDEBÝ MEKANLAR: Deliliðin Daðlarýnda

Kanýmca, sözü edilen baþarýlý isimler, yarýþmalara çok daha fazla
emek ve zaman harcýyorlar.
Yýlda 8-10 yarýþma hazýrlayan, yurtiçinde girecek yarýþma
bulamazsa, 800 - 900 projenin katýldýðý ve kazanmanýn nerdeyse
bir piyango olduðu uluslararasý yarýþmalara katýlma özverisini
gösteren bir yarýþmacýnýn derece alma þansý, doðal olacak 2-3
yýlda bir, bir yarýþmaya katýlan yarýþmacýdan fazla olacaktýr
Doðal olarak bu iþe daha çok zaman ayýran, gecesini gündüzüne
kat arak (sözün geliþi deðil, her yarýþmada kaç gece sabahlanýr,
bilen bilir) çalýþanýn þansý daha fazla olacaktýr
Sayýn Þevki Vanlý'nýn yazýsýnda adlarýný verdiði mimarlara bir
bakýn. Kazandýklarý yarýþma sayýlarý yanýnda, girip te
kazanamadýklarýný da düþünürsek, varilen emeðe ancak saygý
duymak gerekir.
Sanki bizde böyle de, baþka yerlerde durum farklý mý? Bakýn,
yarýþmalarýn en yoðun olduðu Almanya'ya.Behnisch, HeinleWisher, van Gerkan-Marg, G-Domerig, Hentrich-Petschnig,
v.b, v.b…

Orada da hep ayný isimler,
Bülten'deki bir yazýda, yarýþmalarda hap ayný isimlerin öne
çýkmasýný önlemek için iyice radikal bir öneri de getirilmiþ. Bazý
yarýþmalarda, bu gibi isimlerin katýlýmýnýn önlenmesi gerekliymiþ!
El insaf! “Yanþma”yý kendine dert eden, yarýþma ile yatýp, yarýþma
ile kalkan insanlara karþý büyük bir haksýzlýk olmaz mý bu?
Eðer, yarýþmalarda daha geniþ bir kesimin söz sahibi olmasý
isteniyorsa, daha geniþ bir kesimin ayný özveri ve çabayý
göstererek skalayý geniþletmeleri gerekir.
Bu görüþlerim, biliyorum ki, tüm mimarlýk toplumunun çok küçük
bir bölümü dýþýndakilerce pek olumlu karþýlanmayacaktýr.
Ama ne yapalým, popülizm benim iþim deðil…
Neþet AROLAT Mimar

H. P. Lovecraft, Deliliðin Daðlarýnda, Ýthaki Yayýnlarý, 2000
Geçitten tamamen çýkýp da akýmýzda neyin bulunduðunu
gördüðümüzde sanýrým ikimiz birden birbirine karýþmýþ huþu,
hayret, dehþet ve kendi duyularýmýza karþý þüphe içinde
çýðlýk attýk. Zihnimizin gerisinde o an için yerilerimizi
yatýþtýracak bir takým olaðan kuramlar üretmiþ olmalýydýk.
Colorado'da Tanrýlar Bahçesindeki hava þanlarýnýn grotesk
bir üslupta aþýndýrdýðý taþlarý veya Arizona Çölü'nün rüzgar
tarafýndan oyulmuþ fantastik biçimde simetrik kayalarýný
getirmiþizdir belki aklýmýza Bunun deliliðin daðlarýna o ilk
yaklaþmamýz sýrasýnda gördüðümüz cinsten bir serap
olduðunu düþünmüþ olmamýz bile mümkündür. Gözlerimiz o
sýnýrsýz, kasýrgalarýn izlerini taþýyan platoda gezinirken ve
abidevi, düzgün, geometrik þekilde ahenkli taþ kütlelerini
kavrarken, aklýmýzdan bir takým normal fikirler geçirmiþtik
herhalde. Bu taþlarýn yýkýlmýþ ve delik deþik olmuþ kalýntýlarý,
en kalýn yerinde on on beþ metreyi geçmeyen, çoðu yerde
daha da ince olduðu aþikar bir buzul örtüsünün içinden
fýþkýrmýþlardý.
Yabanýl manzaranýn etkisi tarif edilemezdi, çünkü bilinen
doða kanunlarýnýn þeytanca çiðnendiði ortadaydý
baþlangýçta. Burada, tamý tamýna altý bin metre
yüksekliðindeki cehennemi eskilikte bir platoda ve en aþaðý
beþ yüz bin yýllýk, insan öncesi bir Çaðdan beri yaþama karþý
ölümcül olan bir iklimde göz alabildiðince uzanan düzenli
taþlarýn oluþturduðu karmaþayý, sadece
Zihinsel kendini savunmanýn çaresizliði, bilinçli ve yapay bir
nedenden farklý bir þeye baðlayabilir di. Ciddi düþüncelere
gelince. dað yamaçlarýndaki küplerin ve surlarýn doðal
kaynaklý olmadýðý yolundaki her türlü kuramý daha önceden
bir kenara býrakmýþtýk. Bu bölge buzul ölümün süregelen
sarsýlmamýþ hükümdarlýðýna yenik düþtüðü zamanlarda,
insanoðlu daha büyük maymunlardan farklýlaþmamýþken,
bunun aksi nasýl olabilirdi ki?
Ama arlýk mantýk, geri dönülmez biçimde alaþaðý edilmiþti
tahtýndan, çünkü bu dört köþeli, eðimli ve açýlý bloklardan
oluþan harçsýz labirentin nitelikleri hiçbir huzurlu sýðýnaða
meydan vermiyordu. Bu, çok net bir þekilde, eksiksiz,
kaçýnýlmaz ve nesnel olarak, o serabýný gördüðümüz þeytanî
þehrin gerçek haliydi. O lanetli belirtinin maddi bir temeli
vardý demek ki -yükseklerdeki havada yatay bir buz tozu
tabakasý oluþmuþ ve daðlara yayýlmýþ bu þok edici kalýmý da
basit yansýma kurallarýna riayet ederek kendi görüntüsünü
yansýtmýþtý. Elbette gördüðümüz hayal çarpýk ve abartýlýydý.

Asýl kaynaðýnda olmayan þeyler içeriyordu; buna karþýn o anda
suretin aslýna bakarken, onun uzaktaki hayalinden daha iðrenç ve
tehdit edici olduðunu düþündük.
Bu korkunç þeyi, kasvetli bir yaylanýn kasýrgalarý arasýndaki yüz
binlerce -belki de milyonlarca- yýllýk bekleyiþi boyunca mutlak bir
yok oluþtan alýkoyan, sadece o devasa taþ kulelerin ve surlarýn
insanlýða yaraþmayan büyüklüðü olmuþtu. “Corona Mundi Dünyanýn Çatýsý" Aþaðýdaki inanýlmaz manzaraya sersemlemiþ
halde bakarken, dilimizin ucuna her türden fantastik ifadeler geldi.
Bu ölü Antartika diyarýna geldiðimden beri ýsrarla huzurumu
kaçýran korku dolu ilksel mitleri -Leng'in, Mi-Go'nun þeytani
platosu, ya da Himalayalar'ýn iðrenç Kar Adamý, insan öncesi
çaðrýþýmlar yapan Pnakotik Elyazmalan'ný, Cthulhu kültünü,
Necronomicon'u, biçimsiz Tsathoggua'dan bahseden Hyperborea
efsanelerini ve bu yan-varlýkla birlikte adý anýlan daha kötü, biçimsiz
yýldýz döllerini düþündüm bir kez daha.
Bu þey, çok az bir incelmeyle, her yöne doðru sonsuz miller
boyunca uzanýyordu; gerçekten de gözlerimiz bu þeyi asýl dað
kenarýndan ayýran aþamalý bayýrlar boyunca saða ve sola doðru
takip ettikçe, aþýp geldiðimiz geçidin solundaki bir kesinti dýþýnda
hiçbir incelme göremediðimize karar verdik, Þans eseri,
hesaplanamaz boyutlardaki bir þeyin sýnýrlý bir yerine denk
gelmiþtik. Bayýrlarýn üzerine grotesk taþ yapýlardan daha azý
serpiþtirilmiþti, korkunç þehrin belli ki daðdaki ileri karakollarýný
oluþturan ve daha þimdiden bize alýþýldýk gelen küpler ve surlara
baðlýyorlardý. Bu surlar ve o tuhaf maðara aðýzlarý, en az daðýn öbür
yüzünde olduðu kadar yoðunlardý.
Ýsimsiz taþ labirent çoðu yerde buzsuz yüksekliði üç ila dört buçuk
metre, kalýnlýðýysa bir buçuk ila üç metre arasýnda deðiþen
duvarlardan meydana gelmiþti. Çoðunlukla koyu renkli ezeli
kayaðantaþ, þist ve kumtaþý, koca koca bloklarýn þaþýlacak birleþimiydi -çoðu örnekte, 1-2 x 1.8 x 2.4 metreye ulaþýyordu bloklar,
gerçi birkaç yerde yekpare, pürüzlü bir Kambriya öncesine ait
kayaðantaþ yataðýndan oyulmuþ gibiydiler. Binalar, koskoca
boyutta sayýsýz petek düzenleri olduðu kadar, daha küçükçe ayrý
yapýlar halinde de bulunduklarýndan büyüklükleri eþit olmaktan çok
uzaktý. Bu þeylerin genel þekilleri konik, piramidimsi, ya da
taraçalýydý; buna karþýn birçok kusursuz silindirler, küpler, küp
kümeleri, diðer dikdörtgen biçimler ve beþ uçlu yer planlarý çaðdaþ
tahkimatlarý kabaca akla getiren, serpiþtirilmiþ, garip açýlý büyük
yapýlar da vardý. Þehri inþa edenler sürekli ve ustalýkla kemer
prensibinden faydalanmýþlardý þehrin altýn çaðýnda belki kubbeler
de var olmuþtu...
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Þevki Vanlý

ODA'DA ÝMZA GÜNÜ
Ziya Tanalý ve Zeynep Onur
Oda’da son kitaplarýný
imzaladýlar...
Ankara Þube'nin yayýnýný üstlendiði; “Modern
Sonrasý Mimarlýk Üzerine Notlar” kitabý çýktý.
26 Mart Akþamý Oda Lokali, kitap üzerine
yazarlarla yapýlan söyleþiyi izlemek isteyenlerle
doldu, taþtý. Kitap özelinde baþlayan sohbet,
ilerleyen saatlerde salondaki izleyicilerin
hararetli katýlýmýyla, özellikle Þevki Vanlý, Hasan
Özbay ve Haldun Ertekin'in belirleme ve
sorularýyla modern ve postmodern üzerine
derin bir tartýþmaya dönüþerek gece boyunca
sürdü.
Son yýllarda, mimarlýk dünyasýnda geliþen
yaklaþýmlardaki çeþitliliði, modern sonrasý
dünyanýn mimarlýk alanýna yansýmalarýný
tartýþmaya dair, etrafýmýzda olup bitenleri
kavramaya yönelik notlarý içeren kitap,
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin, özgün bilgi
üretimini yüreklendirmek, bu bilgileri yaymak ve
mimarlýk ortamýnýn gündemini bu alana çekmek
yolundaki yayýn politikasý doðrultusunda ilk
örnek olarak yayýnlandý.
“Modern Sonrasý Mimarlýk Üzerine Notlar” ý,
mimarlar 20 milyonTL, öðrenciler ise 15 milyon
TL karþýlýðýnda þubemizden edinebilirler.

9. Ulusal Mimarlýk Ödülleri
Ödül Töreni

ODA’DA TANITIM SEMÝNERÝ:
30 Nisan 2004 18:30-20:30
Seminer ve Kokteyl

12 Nisan 2004, Çankaya Belediyesi Çaðdaþ
Sanatlar Galerisi - Ankara

YAPILARDAKÝ KOROZYONDAN NASIL
KORUNURUZ?

Mimarlar Odasý tarafýndan iki yýlda bir
düzenlenen Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri,
Mimar Sinan anýsýna, 1988 yýlýndan itibaren
gerçekleþmektedir. Bu yýl dokuzuncusu
gerçekleþtirilecek olan Ulusal Sergi'ye bu süre
içinde 800'e yakýn mimar ve ekip 1010'a yakýn
eserle katýlmýþ ve öncü nitelikteki çalýþmalarý
nedeniyle 99 kiþi ve kuruluþ, çeþitli dallarda
ödüllendirilmiþtir. Bu sene ödül töreni 12 Nisan
2004 tarihinde Çankaya Belediyesi Çaðdaþ
Sanatlar Galerisi'nde gerçekleþtirilecektir.

1999 yýlýnda yaþadýðýmýz Ýzmit ve Adapazarý
depremi toplumun her kesimine Korozyon
kelimesini öðretmiþtir.

Ýletiþim: Konur sokak 4/2 , Yeniþehir/Ankara
Tel: 0312 417 3727
Fax: 0312 417 1804
E mail: info@mimarlarodasi.org.tr

“HAYALÝMÝZDEKÝ ANKARA”
Çocuk Mimarlýk çalýþmasý “1000 Mimar 1000
Okulda” kampanyasý çerçevesinde Gazi
Osman Paþa Necla ilhan ipekçi ilköðretim de
5.sýnýf öðrencileriyle sürdürülen çalýþma da
öðrenciler “Hayalimizdeki Ankara” gazetesini
çýkarttýlar. Yerel seçimler sürecinde nasýl bir
Ankara istediklerinin yazýlara dökülmesinin bir
ürünü olan gazete “Farkýnda olmak” projesinin
bir aracý olarak üretildi. Çýkartýlan gazete yerel
seçimler öncesinde Ankara belediye baþkan
adaylarý, ilçe belediye baþkan adaylarýna ve
basýna gönderildi

ÝSTANBUL VE MÝLLÝ SARAYLAR
GEZÝSÝ
23-24-25 NÝSAN 2004
22 Nisan 2004 / Perþembe
Saat 23.50

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi önünden hareket

Akademik çevrelerde ise mevcut yapýlarda ve
yeni yapýlacak olan yapýlarda Korozyonu
önleyici çalýþmalar halen sürdürülmektedir.
Özellikle yeni inþa edilecek olan yapýlarda
Korozyonu önlemenin tek yolu temel, duvar ve
çatýlarda yapýlacak olan su ve ýsý yalýtýmýdýr.
1976 yýlýndan beri su ve ýsý yalýtým malzemeleri
üreten ve de üretimleri ile pazara yön veren
BTM A.Þ., her zaman savunduðu 3D (doðru
malzeme, doðru detay, doðru uygulama
prensibi) doðrultusunda, son yýllarda pazara
sunulan yeni ürünler ve bu ürünlerin
uygulamalarýna yönelik yayýnlanmýþ olan
standartlarý, yönetmelikleri sizlerle paylaþmayý
arzu etmektedir.
Bu amaçla:
· Temel ve teras çatý uygulamalarýnda uyulmasý
gereken asgari koþullarý tanýmlayan TS11758-2
standardým tanýtýmý
· 21. yüzyýlýn çatýlan olacak olan bahçe çatý ve
hafif metal çatýlarda uyulmasý gerek koþullar.
· Eðik çatýlarda uygulana bitümlü shingle çatý
kaplama malzemesi île ilgili uygulama kurallarý,
· TS 825'e yönelik yapýlarda yapýlmasý gereken
ýsý yalýtýmlarý.
· Þehircilik uygulamalarýnda, yapýlacak olan
köprüler, tüneller, yapay göletler ve çöp
depolama sahalarýnda uygulanan su yalýtýmlarý,
konularýný içeren bir seminer þirketimizin Teknik
Danýþmaný Ýnþaat Müh. Jozef Bonfil tarafýndan
30 Nisan- 2004 tarihinde verilecektir.

TMMOB MÝMARLAR ODASI
GENEL KURUL TOPLANTISI

23 Nisan 2004 / Cuma
Saat 07.00

Ýstanbul'a varýþ

Saat 08.00

Ortaköy'de (Çay + sandviç)

Saat 09.00

Yýldýz Þale Yýldýz Parký
Yýldýz Porselen Fabrikasý
Ihlamur Kasrý

Saat 14.00

Öðlen Yemeði

Saat 15.30

Maslak Kasrý

Saat 17.00

Otele Yerleþme / Serbest Zaman

24 Nisan 2004 / Cumartesi
Saat 07.30

Kahvaltý

Saat 09.00

Topkapý Sarayý

Saat 13.00

Öðlen Yemeði

Saat 14.00

Ayasofya Müzesi

Saat 17.00

Piyerloti'den Haliç Sefasý

Saat 18.00

Otele Dönüþ / Serbest Zaman

25 Nisan 2004 / Pazar
Saat 8.30

Otelden Ayrýlýþ

Saat 9.00

Dolmabahçe Sarayý

Saat 13.00

Öðlen Yemeði

Saat 14.00

Beylerbeyi Sarayý

Saat 15.30

Küçüksu Kasýrý

Saat 17.00

Ankara'ya hareket

GEZÝ ÝÇÝN BAÞVURULARINIZI 417 86 65/2’den
BÝLGE CANAN DUMAN'A YAPABÝLÝRSÝNÝZ.
Gezi ücreti 180.000.000 TL.
6 11 yaþ arasý çocuklar 150.000.000 TL.
Rezervasyon 40 kiþiliktir. Gezi ücreti, Kredi kartýna 3

Odamýzýn 39. Olaðan Genel Kurulu 9-10 Nisan
2004 Cuma-Cumartesi günü saat 10.00'da
Ankara'da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak
No : 4 Kat : 5) toplanacak, seçimler 11 Nisan 2004
Pazar günü ayný yerde yapýlacaktýr. Bu toplantýda
çoðunluk saðlanamadýðý taktirde Genel Kurul
çoðunluk aranmaksýzýn aþaðýda belirtilen gün ve
yerde, belirtilen gündem ile yapýlacaktýr.
Sayýn delege ve meslektaþlarýmýza duyururuz.
GENEL KURUL :
GÜN: 16-17 Nisan 2004 Cuma Cumartesi
AÇILIÞ: 16 Nisan 2004 Cuma, Saat: 10.00
YER: Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü
Konferans Salonu Ýnönü Bulvarý, Yücetepe
ANKARA
SEÇÝMLER :
GÜN: 18 Nisan 2004 Pazar
SÜRE: Saat 09.00 17.00 arasý
YER: Mimarlar Odasý Genel Merkezi Konur Sokak
No. 4 Kat: 5 Kýzýlay ANKARA
GÜNDEM :
1. Açýlýþ, Baþkanlýk Divaný Seçimi, Saygý Duruþu
2. Konuk Konuþmalarý
3. Genel Kurul Komisyonlarýnýn Seçimi
4. 38. Dönem Yönetim Kurulu Çalýþma Raporu,
Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporunun
Görüþülmesi ve Yönetim Kurulunun Aklanmasý
5.Yeni Dönem Bütçesinin Görüþülmesi ve Karara
Baðlanmasý
6. Yeni Yönetmelik Önerilerinin ve Oda
Yönetmeliklerinde Yapýlacak Deðiþikliklerin
Görüþülmesi ve Karara Baðlanmasý
7. Yeni Dönem Çalýþmalarýna Ýliþkin Öneriler ve
Karar Taslaklarýnýn Görüþülerek Karara Baðlanmasý
8. Genel Kurul Bildirisinin Görüþülerek Karara
Baðlanmasý
9. Adaylarýn Belirlenmesi
10. Seçimler

taksit yapýlmaktadýr.
Gezi ücretine; Konaklama + Kahvaltý + Ulaþým +
Öðle Yemeði dahildir.
Gezilecek yerlerin ücretsiz gezilebilmesi için, TBMM
Milli Saraylar Daire Baþkanlýðýndan izin alýnmýþtýr.

ÇOK ACI KAYIP

Konaklama yapýlacak yer, Taksim/Keban Hotel (****)
Son Baþvuru 15.04.2004 tarihidir.

Üyelerimiz; Esat Turak [1216], H. Lale Gürbüz [3837]
ve Ali Özmen [5556]’i kaybettik. Saygý ile anýyor,
yakýnlarýna ve mimarlýk ortamýna baþsaðlýðý diliyoruz.

S A R AYC I K K Ö Y Ü ' N D E
KADINLARLA TOPLANTI
8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar günü etkinlikleri
kapsamýnda Sincan Saraycýk Köyündeki kadýnlarýnda
katýlýmýyla gerçekleþen etkinlik sonrasýnda 25.03.2004
tarihinde Sincan Saraycýk köyünde Kadýnlarla sohbet
toplantýsý yapýldý.
Saraycýk Köyü Ankara kent merkezine 1 saatlik uzaklýkta
göçle þekillenen bir gecekondu bölgesi. Çorum, Bingöl,
Yozgat ve Ankara'nýn diðer ilçelerinden göç edenlerin
oluþturduðu mahallelerde,
farklý kültürler bir arada
yaþamaya çalýþmaktalar. Kent merkezinde daha çok
Ulus ve Sýhhiye yi hastalýk durumlarýnda kullanýyorlar.
Ankara Þubesinden Nuray BAYRAKTAR Ve Tezcan
KARAKUÞ CANDAN' ýn katýldýðý toplantýda 8 Mart'ta
gerçekleþtirilen “Erkek Kentte Kadýn Olmak” konulu
söyleþinin deðerlendirilmesi yapýldýktan sonra mahalle
sorunlarý, kent planlamasý ve göçle birlikte ortaya çýkan
sorunlar üzerine konuþuldu.Yaþadýklarý yerlerde alt yapý
ve yol sorunu ile birlikte , sosyal ortamlarýnýn olmadýðýný,
çocuklarýnýn oynayabilecekleri alanlar ve sosyal etkinlik
yapabilecekleri olanaklarýnýn bulunmadýðýný dile getiren
Saraycýk'lý kadýnlar; alt yapýsý olan saðlýklý çevrelerde
çocuklarýnýn iyi eðitim aldýðý, güvenlik içinde yaþadýklarý iþ
olanaklarýnýn olduðu bir çevrede yaþama isteklerini ilettiler.
Bu istekleri doðrultusunda Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi'nin kendilerine nasýl yardým edebileceði sorularýnýn
cevaplarýný almaya çalýþtýlar.Sincan Saraycýk'da okul
sýralarýnda kadýnlarla gerçekleþtirilen bu toplantý Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'nin 38. dönemde
mimarlýðýn
toplumsallaþmasý sürecinde
toplumun deðiþik
kesimleriyle bir arada olma ve ayný dili konuþabilme
isteðinin ilk uygulamalarýndan birisi olmasý açýsýndan son
derece deðerli bir toplantýydý.

YAVUZ ÖNEN’E
ULUSLARARASI ÖDÜL
Danimarka'da bulunan “Haziran Hareketi” adlý örgütün
“Frode Jakobsen Ödülü” bu yýl, “baskýlara raðmen
insan haklarý alanýnda gösterdiði çaba; iþkence ve diðer
insan haklarý ihlallerinin ortadan kaldýrýlmasý için
gerçekleþtirdiði mücadele” nedeniyle TÝHV Baþkaný
Yavuz Önen' verildi.
1992 yýlý Aðustos ayýndan bu yana çalýþmalarýný
sürdüren “Haziran Hareketi”, bu yýl Önen dýþýnda,
Alman yazar ve gazeteci Hans-Martin Tillack ile Avrupa
Birliði'ndeki yolsuzluklarý ortaya çýkarmak konusunda
gösterdiði çabalarýyla tanýnan Avrupa Topluluðu
Ýstatistik Bürosu'ndan Dorte Schmidt Brown'a da ödül
verdi.
Danimarka'da Nazi iþgaline karþý ilk direniþ hareketini
baþlatan, daha sonra Danimarka'daki tüm direniþ
hareketlerinin iþbirliði için bir forum oluþturan
Danimarkalý bakan Frode Jakobsen, “ulusal
parlamentolar tarafýndan yönetilen bir koalisyonun
Avrupa Birliði'nin yerine geçmesi” düþüncesini ortaya
atmýþtý.

Tomi Ungerer
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