Mesleki denetim onayý için þubemize gelen her projenin 1
ya da 2 ‘a4’lük, projeyi okutur özet paftasýný almak yoluyla
bir Ankara proje arþivi oluþturmak istiyoruz. Bu arþiv
kütüphanede ilgilenen mimarlarýn ulaþabileceði dosyalar
halinde tutulacaðý gibi, dönem dönem de yayýnlanarak tüm
ortamla paylaþýlacak.
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Mimarlar Odasý’nýn, mimarlýða ve mimarlara ait tüm
bilgilerin toplandýðý bir arþive sahip olmasý çok sýk dile
getirilen bir istek. Bu isteði hayata geçirebilmenin ilk
adýmlarý, pek çok alanda deneysel projelerle atýldý. Þimdi
yeni bir proje için hepinizin destek ve ilgisine ihtiyacýmýz
var.
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U I A

Ý S T A N B U L

2 0 0 5 …

Son zamanlarda sýkça rastladýðýnýz bir baþlýk…
UIA… Ýstanbul 2005… Kongre...

Örgütümüzde/þubemizde böylesine önemsenen “UIA ÝSTANBUL 2005”
konusunu, Mimarlar Odasý üyeleri olarak, konunun aslýnda tam merkezinde,
tam içinde olmasý gereken kiþiler olarak, tam anlamý ile
BÝLMEYE ve ANLAMAYA ÇALIÞIYORUZ…
Ancak yine de EKSÝK PARÇALAR KALIYOR....

Bültenlerde, dergilerde okuyorsunuz bu
baþlýðý… Kongre… Geliþme raporu ... Buluþma
… Mimarlýðýn buluþmasý… Binlerce mimar
Türkiye'de buluþacak… deðerlendirmeleri bu
baþlýk ile birlikte yapýlmakta artýk…

Mimarlýk konusunun ilk kez böylesine bir önemseme ile gündem olacaðýný
hissediyor, tüm gücümüzle bu gündem içinde yer almaya çalýþýyoruz…
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak “UIA ÝSTANBUL 2005”
gündeminde yer alabilmemiz, eksik parçalarý tamamlayabilmemiz , bize dair
olan bu konuyu sahiplenebilmemiz için bültenin bu sayýsýndan itibaren,
bilgilendirmeleri, konuya iliþkin açýklamalarý, “kongreye dair deneyimleri
olanlarýn” aktarýmlarýný, farklý açýlýmlarla sizlerle paylaþmanýn önemli
olduðunu düþünüyoruz….

Genel Kurul'da, Danýþma Kurullarý'nda,
Oda'mýzda yapýlan toplantýlarda duyuyorsunuz
bu baþlýðý… Önümüzdeki yýlýn en önemli gündem
maddesi olarak bu baþlýk tüm þubelerin ve genel
merkezin çalýþma programlarýnda önemli bir yer
almýþ durumda..

Böylelikle bu bültende dosya konusu olarak belirlenen “UIA Ýstanbul 2005”,
salt bu bültenle sýnýrlý kalmayacak, sadece tartýþmayý baþlatacaktýr.
Bültenin bu sayýsýndan itibaren, her bültende UIA'ya iliþkin bir açýklama,
bilgilendirme ve þubemizin öngördüðü bir takvim bulacaksýnýz.Sürecin
katkýlarýnýz ve katýlýmlarýnýzla zenginleþeceðini biliyor ve bunu çok
önemsiyoruz…
UIA Ýstanbul 2005 Ankara Þubesi Çalýþma Grubu Adýna,
Nurcihan Doðmuþ
info@mimarlarodasiankara.org
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“... Doðrusu UIA benim hayatýmý nasýl etkileyecek, hâlâ

göremedim... Dýþýmda birþey gibi duruyor”

Söyleþiye katýlanlar: Aydan Balamir, Kadri Atabaþ, Ayþe Ergül, Ali Özer, Mehmet Saner, Gülnur Güvenç
24 Nisan 2004

S Ö Y L E Þ Ý
AYÞE ERGÜL- UIA hakkýnda neler konuþup
yazabileceðimizi baþlýklar halinde toplasak. Öncelikle bu

Berlin Kongresi’ni üstlenen Alman Mimarlar Derneði’nin
borcunu ödeyemediði, zor duruma düþtüðü biliniyor.

“Kongreye geldiniz herhalde, Mies'in önünden geçeyim,
belki görmemiþsinizdir” veya “þuradan geçeyim de

örgütlenmenin baþlangýç noktasý nedir, hangi amaca

Bunlar konunun mali boyutlarý, size bunlarý benden daha

Rogers'ýn binasýný da görmüþ olun” gibi sohbet yapýyordu.

ulaþmak için oluþturulmuþtur, yaygýnlýðý ne kadardýr ve

iyi anlatacak kiþiler var. Odanýn mali kazancý ya da kaybý

Þoförler Alman, Türk, Ýranlý, Tunuslu farketmiyor. Normal

Türkiye'nin bu oluþum içerisindeki yeri ve beklentileri

ne olur bilemiyorum. En büyük kazanç olarak, mimarlýðýn 6

zamanda da kentlerine ilgili ve bilgili olsa gerekler, Kongre

neler?

yýllýk hazýrlýk dönemi boyunca kamuoyu gündeminde yer

daha da artýrmýþtý. Belki Þoförler Odasý bazý bilgileri

almýþ olmasý beklenir. Bu konuda bir baþarýdan söz

saðlamýþtý. Eminim bu bizde de yapýlabilir; Ýstanbul'da

edemeyiz. Mimarlýk dergilerinde yayýnlananlar, söyleþiler,

nasýldýr, bilmiyorum ama Ankara Þoförler Odasý'nýn ben en

basýn duyurularý elde bir külliyat oluþturdu ama mimarlýk

iyi çalýþan Oda olduðunu düþünüyorum. Taksiye

dýþýnda bir kampanya yürütülmedi.

bindiðinizde, Þoförler Odasý'ndan gelen direktifleri

AYDAN BALAMÝR-

UIA, 1948 yýlýnda kurulmuþ, her ülkedeki ulusal mimarlýk
örgütlerinin baðlý olduðu bir üst örgüt. Bu örgütte 100
kadar ülke temsil ediliyor; zaman zaman üyelikten düþüp
tekrar katýlma olabildiði için oynak bir rakam, ama milyon
kadar mimarý temsil eden bir kuruluþ. UIA'da mimarlýk
dünyasýný ilgilendiren örgütsel bazý kararlar alýnýyor,

KADRÝ ATABAÞ- Mimarlar Odasýnda, UIA diye bir toplantý
için her fýrsatta konuþuluyor, Genel Kurulda konuþuldu,
danýþma kurullarýnda konuþuluyor… Sadece “bir kongre
yapýlacak rezil olmayalým” gibi sunuluyor izlenimi var.

duyuyorsunuzdur, sürekli iletiþim halindeler. Bizim Ankara
Þube de cep telefonlarý sayesinde böyle olmaya baþladý;
ben çok memnunum. Ýstanbul'da þoförler, Ýstanbul halký,
edilir, bilemiyorum, Organizasyon Komitesi herhalde

AYDAN BALAMÝR- Bir boyutu o tabii, kaçýnýlmaz olarak.

üzerinde çalýþýyordur.

iþleyiþine iliþkin uluslararasý standartlar belirleniyor.

AYÞE ERGÜL- Herhalde Berlin'deki gibi olmasýn diye bir

KADRÝ ATABAÞ- Savaþa girecek olsam, önce kendi

Mimarlar Odasý tarafýndan daðýtýlan Beyaz Kitap'ta yazýlý

endiþe var. Türkiye'de de bir iflas olabilir diye korkuluyor.

oðlumu, yakýn çevremi ikna ederim ki, ben çok haklý bir

metinler akla gelebilir. Türkiye de bu örgütün kurucu

Ne kadar katýlým var bilebiliyor muyuz?

savaþ veriyorum; önce onlar destek olmalý ki, dýþarýdan

üyelerinden biri olarak galiba bir kere üyelikten düþmüþ,

AYDAN BALAMÝR- Þimdiden bilet almýþ mimar sayýsý çok

sonra tekrar ödentisini vererek girmiþ.

az, resmi kaynaðýndan öðrenmeniz gerekir. Kampanya

önce kendi mimarlarýmýz Oda tarafýndan bu iþe ne kadar

parlak deðil, ama daha bir sene var. Son bir senede, hatta

hazýrlandý? Ben dünya mimarlýðýyla ilgili bir insaným,

son 3-5 günde yükselir.

sofrada oturan arkadaþlar da bir ölçüde ilgililer. Doðrusu

Türkiye'ye getirmek için uzun zamandýr çalýþmaktaydý. UIA
KADRÝ ATABAÞ- Mesela Almanya'daki kongrede,

sonra sayýsal olarak, mimarlýk, kentleþme ve çevre

katýlýmcýlarýn büyük yüzdesi, o ülkenin dýþýndan olmuþ.

sorunlarýna yoðunlaþan en büyük kongre olarak biliniyor.
Habitat’a dünyada yaklaþýk günde 10 bin kiþi katýlýyorsa,
bunun da en az 5, en çok 10 bin gibi bir katýlým istatistiði
var. Ülkelerin bu kongreyi almaktan en büyük kazançlarý,
hazýrlýk süresi içinde mimarlýðýn kamuoyu gündemine
taþýnmasý. Kongre, olimpiyatlar gibi yarýþýlarak alýnýyor.
Kongre 3 yýlda bir, ama alýnmasý 6 yýlda bir. Yani Türkiye,
1999'daki Pekin Kongresi’nde almýþ, aradan Berlin 2002
Kongresi geçti. Ýyi bir örgütlenme; çünkü 6 yýl önceden iþi
alýyorsunuz, arada bir baþka kongreye gidiyorsunuz, orada

benim dýþýmda bir þey gibi duruyor. Dolayýsýyla diðer

UIA tarafýndan yayýnlanan “WHY UIA?” Broþürü
Ýlk çeviri : Günhan Danýþman
Redaksiyon: Aydan Erim

Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin 28 Haziran
1948 tarihinde Ýsviçre'nin Lozan kentinde,
milliyet, ýrk, din veya mimari doktrin farký
gözetmeksizin, dünyanýn her yanýndaki
mimarlarý birleþtirmek ve ulusal meslek
örgütlerini bir federasyonda toplamak amacý
ile kurulduðunu ...
UIA'nýn baþlangýçta 27 ülkenin temsilcilerinden
oluþtuðunu...
Bugün yaklaþýk 100 ülkenin önde gelen meslek
örgütünü içerdiðini, dolayýsý ile tüm dünyada
bir milyondan fazla mimarý temsil ettiðini ...
UIA'nýn, yakýn iliþki içinde olduðu baþlýca
hükümetlerarasý kuruluþlarýn geliþmesine
paralel olarak, baþarýlý bir sivil toplum örgütü
haline geldiðini, ve mimarlarýn baþka örneði
olmayan bir meslek aðýný oluþturduðunu...

mimarlar, hele þubeler, temsilcilikler durumu fark etselerdi,

AYDAN BALAMÝR- Alman Mimarlar Odasý ve kongreyi

þu anda kendi illerinde veya kendi yerel ölçeklerinde

üstlenen dernek, olayý kapalý tutmuþ; Almanlara deðil,

çalýþmalar yapýlýyor olurdu. Oradaki yerel radyolar

daha çok ülke dýþýndaki kiþilere itibar etmiþ. Sanýyorum 4

anlamýnda örneðin. O kadar büyük çapta yerel radyo ve

bin kiþiye yakýn bir katýlým oldu, fakat Almanya kongrede

televizyon var ki Türkiye'de, artýk ilçelerde bile var,

pek yoktu. Berlin Kongresi’nin baþarýsýzlýðý maddi yönden,

hiçbirinde Oda’dan kaynaklý, þubelerden veya merkezden

bir de kendi ülkelerinde iyi katýlýmý saðlayamamýþ olmalarý.

kaynaklý bir haber, UIA’nýn hayatýmýza mimarlar olarak

Baþarýlý olduklarý yer ise þu: Genel Kurulda Kongre

veya Türk halký olarak nasýl gireceðine dair bir þey

Baþkanýnýn bir açýklamasý vardý, “Mali yönden iyi durumda

duymadým.

deðiliz, ama 6 yýl boyunca özellikle Berlin, hep mimarlýk
konuþtu, mimarlýk baþroldeydi” dedi. Verdiði istatistik 800

AYÞE ERGÜL- Yaptýrýmlar çýkmadýðý için herhalde. Bu

tane yayýn, radyo programý, televizyon programý

kongrelerin sonrasýnda mimarlýk mesleði veya sanatý adýna

Kongre UIA'nýn baþlýca gelir kaynaðý; Mimarlar Odasý,

mertebesindeydi. Bunlar, zaten mimarlýðýn baþrolde olduðu

baðlayýcý kararlar alýnýyor olsa idi...

bunun için yüklüce bir para ödüyor, bir de bilet

ülkeler, orada bile önemsendiði düþünülürse, mimarlýðýn

AYDAN BALAMÝR- Bazý baðlayýcý kararlar çýkýyor; örneðin

satýþlarýndan olan gelir bir þekilde paylaþýlýyor. Katýlým 4-5
bin kiþinin üzerine çýkmazsa kâr yapýlmýyor. Mesela 2002

hiç esamesi okunmayan bir ülkede bu çok daha önemli

uluslararasý yarýþmalarla ilgili kurallar, eðitimle ilgili

olabilirdi. Berlin'de bindiðiniz her taksinin þoförü,

ilkeler...

hazýrlýðý sunma ve deneyimden yararlanma imkaný var.

?

müttefik arayayým. Þoförler Odasý'ný aktive etmek iyi ama,

UIA, hâlâ benim hayatýmý nasýl etkileyecek göremedim ve

kongreleri, Birleþmiþ Milletlerin Habitat Kongresinden

u i a

sivil toplum kuruluþlarý, Ýstanbul Belediyesi nasýl aktive

örneðin mimarlýk eðitimine ve mimarlýk mesleðinin

UIA kongrelerini devamlý izleyen bir grup, Kongreyi

n e d e n

BÝLÝYOR MUYDUNUZ?
MÝSYON VE AMAÇLARI
Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin amacý, mimarlar arasýnda dostluk,
anlayýþ ve karþýlýklý saygýya dayalý baðlar kurmak; onlarýn
Ýnsanoðlunun yaþam koþullarý ve çevresini iyileþtirmek yolunda
üstlendikleri rolü daha iyi gerçekleþtirebilmeleri için, fikirleri ve
kavramlarý ile yüzleþmelerini, deneyimlerini paylaþmalarýný, bilgilerini
arttýrmalarýný ve farklýlýklarýndan dersler çýkarmalarýný olanaklý
kýlmaktýr.
Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin ana hedefleri þunlardýr:
Dünya mimarlarýný demokratik bir platformda birleþtirmek;
· Mimarlar arasýnda serbest iletiþimi sürdürmek;
· Mimarlarý uluslararasý ve hükümetler düzeyinde temsil etmek;
· Mimarlarýn yaratýcý, teknik ve kültürel becerileri ile topluma
verdikleri hizmetlerin tanýtýmýna katkýda bulunmak;
· Bütün ülkelerde mimarlarýn haklarýný ve konumunu savunmak;
· Farklý toplumlarýn kendilerine has özelliklerine saygýlý kalmak
koþulu ile, mesleki yöntemlerin sürekli geliþimini saðlamak;
· Mimari tasarýmda yeni teknolojileri desteklemek ve yeni fikirleri ve
kavramlarý cesaretlendirmek;
· Disiplinler-arasý iletiþime katkýda bulunmak;
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biliyorsunuz. Tam olarak, “Þehirler, Mimarlýklarýn
Pazaryeri” olarak kesinleþti. Duyurumuzda mimarlýk

Komite baþkaný ile sekreterinin atanmasý gerekiyordu.
Baþkan olarak Süha Özkan'ý, sekreter olarak da beni

dünyasý dýþýnda, planlama, tasarým ve mühendislik

atadýlar. Biz de Berlin'e metni hazýrladýk. Süha Özkan daha

alanlarýna, ve ilgili çevre ve toplum bilimlerine de hitap

sonra kongre baþkanlýðýný da üstlendi. Platformda ortaya

ediliyor, yani meslekler-aþýrý, disiplinler-aþýrý bir içeriði

atýlan çeþitli fikirler arasýnda “Grand Bazaar” rahmetli Raci

gelmiþ olur. Kongreler çekiciliklerini biraz da

olduðu vurgulanýyor. Ama gelirler mi gelmezler mi

Bademli'nin önerisiydi. Sevgili Raci, mimari düþünceler,

katýlacak olan star mimarlara baðlarlar. Her

bilemiyorum. Yalnýz þu var; konumuz “þehirler” ama þehir

kavramlar pazarý olarak önermiþti bunu, biz sonradan

kongrenin temasý ne olursa olsun, 3-5 tane de yýldýz

planlama deðil; þehrin mimarisi, þehrin mimari yapýsý.

baþka bir yönde deðerlendirdik metaforu. Platforma

geliyor. Bunlarý birarada izleme þansý, iþin pop-star

Hatta metnin altýna slogan olarak da “Mimarlar Þehirleri

katýlan tek þehirci üyeydi Raci; dedi ki “UIA bir forum

yönü de olsa, bir çekim kaynaðý.

Geri Ýstiyor” dedik. Kimden geri istiyor; bir kere þehri

oluyor anladýðým kadarýyla, forum ya da pazaryeri…”

“Türkiye'de üniversitede çalýþan, devlette, kamuda,
þantiyede çalýþan deðiþik kesimlerdeki mimarlarý ne
þekilde ilgilendirir?” sorusu kritik tabii. En kabasý, þu
þekilde ilgilendirir: Büyük bir dünya kongresine

hiçbir ekspertizi, bilgisi-görgüsü olmadan, kendi kendine
Onun dýþýnda, genellikle mimarlýðýn küresel gündemini

yapan politikacýlardan, belediyecilerden, mimarlýðý

kavrayan temalar iþleniyor. Bazý UIA kongreleri hiç zihinde

bünyelerinden dýþlayan herkesten.

yer býrakmamýþ, mesela bir Bristol Kongresinden

“Marketplace”

diye

lügata

bakarsanýz,

karþýlýklarýndan bir tanesi forumdur; düþüncelerin,
görüþlerin bir araya gelip deðiþ-tokuþ edildiði kent

AYÞE ERGÜL- Plancýlardan…

mekaný, fikir alýþveriþi yapýlan yer. Roma'da forum,

olarak bahsediliyor. Ama mesela bir 1993 Chicago

AYDAN BALAMÝR- Mimarlýðý dýþlayan plancýlardan,

bizim coðrafyalarda Bazaar/ Pazar.

Kongresi var “Mimarlýk Yol Ayrýmýnda” baþlýðýyla; o

mühendislerden, hatta mimarlýðý dýþarda býrakan teknisyen

dönem dünya gündeminde tartýþýlan sürdürülebilirlik

ve teknokrat mimarlardan. Plancýlar bizim yakýn ortaðýmýz,

konusunun mimarlýk söylemine yerleþmesine vesile oluyor.

plancýlara gelene kadar mimarlýðý dýþlayan o kadar çok

Mimarlýðýn ekolojik ve kültürel konularda sürdürülebilirlik

mekanizma var ki… Mimarlýðý kim dýþlýyorsa ona hitaben,

bahsediliyor; 2-3 bin kiþi ancak gitmiþ, bir kongre felaketi

kavramýna duyarlý olmasý biraz da o kongreden sonra
paylaþýlýr hale geliyor. Galiba ondan sonraki kongreler de

da bütün o ticaret aksýndaki, pazara uðrayan bütün

Pekin kongresi tam 2000 yýlý öncesinde olduðu için, “Yeni

kaþýk deðil. Türkiye'deki pek çok imar planý felaketinin

Milenyumda Mimarlýk” temasýyla toplanýyor; baþlýk o,

altýnda mimar þehircilerin de imzasý var.
KADRÝ ATABAÞ- Organizasyonda TMMOB de var mý?

bence muhteþem bir temasý vardý, “Kaynak Olarak
Mimarlýk.” Ýngilizcesinde “olarak” da yok, yalnizca

AYDAN BALAMÝR- Organizasyonda yok. Bence yakýn

“Resource Architecture” = “Mimarlýk, Kaynak.”

disiplinleri kongreye kazanmak lazým. Organizasyon

Kaynak kavramýnýn bütün zengin çaðrýþýmlarýný içeren

Komitesine ya da “ev sahibi ülke düzenlemeleri” altýnda

muhteþem bir temaydý. Berlin o güzelim temaya da tam

oluþabilecek çeþitli organlara katýlýmlarý gerek. En azýndan

sahip çýkamadý. Son anda 11 Eylül faciasý olduðundan,

yan disiplinlere yönelik ciddi kampanya gerek.

doðal olarak tema da deðiþiyor. Onun için temalar esnek

Doðu'da benzer þekilde devam etmiþ bir yapý. Forum ya da
pazar, birtakým 'exchange'lerin olduðu yer, ama bir yandan

AYDAN BALAMÝR- Doðru, mimarlar da sütten çýkmýþ ak

konu çok tazeydi çünkü. Dünyanýn gündemi deðiþince,

dönemlerdeki, 19. yüzyýla kadar Ortaçað Avrupa'sýnda ve

mimarlar?

altyapýsýnda ana misyon olarak bu tekrar ediyor. Örneðin

gündem hemen “uygarlýklar diyalogu” gibi bir yöne kaydý;

gelen þu: Bazýlarý tarafýndan belki eleþtirildi, ama eski

KADRÝ ATABAÞ- Sanýrým cevap gelecek… Peki ya

bu temadan pek uzaklaþmýyor, yani temalar deðiþiyor ama

ama bildirgesini okursanýz, yine ayný vurgular var. Berlin'in

MEHMET SANER- Pazaryeri deyince, benim de aklýma ilk

AYÞE ERGÜL- Kongre temasý önceden mi belirlendi?

kiþilerin, oraya mallarýný götüren insanlarýn geldiði,
kültürlerin bir etkileþim alaný. Hep bahsedilir “þu
medeniyette falanca doðdu, sonra Anadolu'ya ilerledi.”
Tabii pazarlarla ilerledi. Yazý bulunuyor, pazarlarda
beliriyor ilk önce, fiyatlandýrmalar yapýlýyor, vergiler
konuluyor, operasyonel þeyler oluyor, daha sonra farklý
mecralara gidiyor. Yani pazar deyince, ben biraz da böyle
bir þey anlýyorum. Tabii þu anda öyle bir pazara ihtiyacýmýz
yok…
AYDAN BALAMÝR- Olmaz mý, þu anda da dünyanýn
ortayeri Pazar, formatý deðiþik sadece.

Türkiye mi belirledi, yoksa temayý UIA içinden bir Bilim

MEHMET SANER- Kültürel akýþlarý saðlamak için o

Grubu mu oluþturdu?

anlamda bir fiziksel birlikteliðe belki gerek yok, ama bir

oluyor ki, deðiþen gündemlere göre eskimesin. Üstelik

yandan da fiziksel birliktelik hâlâ çok güçlü.

tema ne olursa olsun, mimarlarýn sabit bir küresel

AYDAN BALAMÝR- UIA yalnýzca “þu kompozisyonda bir

gündemleri var. UIA'nýn temel sorunlarý var: kentin

Bilim Komitesi kur” diyor: ev sahibi ülkeden 5 üye, UIA'nýn

AYDAN BALAMÝR- Pazar artýk atomize olmuþ durumda,

sorunlarý, mimarlýk kültürü, yeni teknolojiler, mimarlýk

5 bölgesinden birer üye, bir baþkan bir de komite

hatta sanal olarak yaygýnlaþmakta.

mesleðinin iþleyiþi, mimarlýk eðitiminin gidiþatý, vs... üst

sekreteri. Daha önceki hazýrlýklarý sorarsanýz, bir önceki

tema ne olursa olsun sonuçta bunlar tartýþýlýyor.

dönemin Merkez Komitesi 2001 yýlýnda geniþ bir platform
oluþturdu. Platform, Doðan Kuban baþkanlýðýnda 6 ay

AYÞE ERGÜL- Bu durumda, bu oluþumun içinde þehir
plancýlarýnýn da olmasý þart deðil mi?
AYDAN BALAMÝR- Bizim Kongrenin temasý “Þehirler”

kadar düþünce egzersizi yaptý; Berlin'e gidebilecek temalar
için öneriler oluþturuldu. 2002 baþýnda Berlin öncesi Bilim
Komitesinin Türkiye kanadýnýn kurulmasý, en azýndan

MEHMET SANER- Yine de Ýstanbul 2005'in temasý buysa,
diyelim ki 10 bin mimar geldi, 10 bin mimar kendi mallarýný
getirip ortaya koyarlarken, bir yandan diðerlerini de
alacaklar ve geri götürecekler. Ben olaya biraz böyle
bakýyorum.
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· Yapýlý çevrenin sürdürülebilir geliþmesine katkýda bulunmak;
· Geliþmekte olan ülkelerin mimarlýk meslek örgütlerine gerekli
desteði vermek;
· Mimarlýk eðitiminin geliþmesine katkýda bulunmak ve dünya
mimarlarý, mimarlýk öðrencileri ve mimarlýk eðitmenleri arasýndaki
iletiþimi kolaylaþtýrmak.
ÖRGÜT YAPISI
Kendisi için belirlediði misyonu gerçekleþtirmek amacýyla UIA, meslek
adamlarý ve onlarýn temsilcileri ile sürekli temas saðlamasýna ve
aralarýndaki uluslararasý düzeydeki iliþkileri demokratik ve dostça bir
ortamda yönetmesine olanak verecek hiyerarþik bir örgüt yapýsý
kurmuþtur.
Bu örgüt yapýsý :
UIA ÜYE KESÝMLERÝ;
UIA GENEL KURULU;
UIA YÜRÜTME KURULU (BÜRO);
UIA KONSEYÝ'nden oluþmaktadýr.
UIA ÜYE KESÝMLERÝ
Bir ülkedeki UIA Üye Kesimi, o ülkedeki mimarlarý en geniþ þekilde
temsil eden meslek örgütüdür. Her Üye Ülke Kesimi ulusal düzeyde
baðýmsýzdýr ve hükümetler, diðer Üye Ülke Kesimleri ve Birlik ile olan
iliþkilerini UIA'ye karþý sorumlu olan kendi sekreteryasý aracýlýðý ile
yürütür. UIA'nýn baþlýca mali kaynaðý üyelik ödentileridir. Üye Ülke
Kesimleri, bu ödemelerle Birliðin gücüne ve mali varlýðýna katkýda
bulunmaktadýrlar.
UIA Üye Kesimleri coðrafi olarak beþ bölgeye ayrýlmýþtýr ve Birlik
halen þu ülkelerde temsil edilmektedir:
I. Bölge (Batý Avrupa) - Andorra, Belçika, Baltýk Ülkeleri (Estonya,
Latviya, Litvanya) Fransa, Almanya, Ýrlanda, Ýtalya, Lüksemburg,
Malta, Hollanda, Ýskandinav Ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, Ýzlanda,
Norveç, Ýsveç), Portekiz, Ýspanya, Ýsviçre, Birleþik Krallýk;
II. Bölge (Doðu Avrupa ve Orta Doðu) - Ermenistan, Azerbaycan,
Baltýk Ülkeleri (Estonya, Latviya, Litvanya), Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Hýrvatistan, Kýbrýs, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan,
Yunanistan, Macaristan, Ýsrail, Kazakistan, Lübnan, Makedonya,
Filistin, Polonya, Romanya, Rusya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya,
Suriye, Türkiye, Ukranya, Özbekistan, Sýrbistan ve Karadað;
III. Bölge (Kuzey ve Güney Amerika) - Bolivya, Brezilya, Kanada, Þili,
Kolombiya, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Honduras,
Jamaika, Meksika, Hollanda Antilleri, Nikaragua, Panama, Porte
Riko, Trinidad ve Tobago, ABD, Uruguay, Venezuela;
IV. Bölge (Asya ve Okyanusya) - Avustralya, Bangladeþ, Çin Halk
Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Hong Kong,
Hindistan, Japonya, Makao, Malezya, Moðolistan, Yeni Zelanda,
Filipinler, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Sri Lanka, Sosyalist Vietnam
Cumhuriyeti, Tayland,
V. Bölge (Afrika ) - Kamerun, Fildiþi Sahili, Mýsýr, Mauritius, Kenya,
Mali, Fas, Namibya, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Tunus, Uganda.
UIA GENEL KURULU
UIA Genel Kurulu Birliðin en üst düzeydeki yasama organýdýr. UIA
Konseyi ile Birliðin Üye Kesimleri'nden gelen delegelerden oluþur. UIA
Genel Kurulu üç yýlda bir toplanýr ve,
· Ülke Kesimleri ilgili olarak üyeliðe alma, üyeliðe yeniden alma veya
üyelikten atma kararý alýr,
· UIA Dünya Kongreleri'nin yapýlacaðý yerlere karar verir;
· UIA'nin üçer yýllýk çalýþma programlarýný tanýmlar;
· UIA'nin genel bütçesini onaylar;
· UIA Yürütme Kurulu (Büro) ve Konsey üyelerini seçer
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AYDAN BALAMÝR- Böyle gördüðüne çok sevindim; çünkü

isteyen katýlabiliyor mu, belli formatlar mý var gibi

bu tema henüz pek doðru anlaþýlmadý. Bir metafor olarak

konularda bilgi verebilir misiniz? 300 $ olarak tesbit

üyesisin, böyle bir komitede görev aldýðýn için kimse sana
“bu kadar zahmete girdin, üniversite bu zahmetine karþýlýk

pazaryerinin iþleyiþi senin kolayca, iki cümlede yaptýðýn

edilmiþ bir katýlým ücreti var, ancak dinleyici olarak deðil

sana þu kadar burs veriyor, git þunu yap” demeyecek.

gibi düþünülmediði takdirde, akla gelen Kapalýçarþý (ki o

de bir sunuþla katýlanlar için de bu ücret söz konusu mu?

Bütün bunlara baktýðýnýz zaman, taþradaki mimar 300

AYDAN BALAMÝR.- Bu, UIA'nýn tek gelir kaynaðý olduðu

dolar verecek, oraya gelecek, yatacak, kalkacak, yiyecek,

için, çok kesin kurallarý var. UIA'nýn toplumcu çizgisi

içecek ve birkaç star mimar görecek. Star mimarýn ona ne

nedeniyle, ulusal geliri düþük ülkeler için indirimli ya da

yararý olacak? Ýçlerinde çok meraklý olan, Ýstanbul ve

ücretsiz bir giriþ kotasý ayrýlýyor, bir de öðrencilere indirim

Ankara dýþýnda iyi mimarlar var, onlar hariç, genel

var. Onun dýþýnda hiçbir ayrým gözetmeden herkesin o 300

ortalamadan bahsediyoruz. Dolayýsýyla doðrudan mesleðe

dolarý vermesi gerekiyor. Artýk kongreler hep bu

katkýsý gözükmüyor. Ýnþaat sektörüne bir katkýsý olacak mý;

mertebede, 300-400 dolardan aþaðý bir katýlým ücreti

yine týptan gidersek, o da gözükmüyor açýkçasý. Türk

olmuyor. Hatta bu ölçekte kongreler deðil, küçük bir

inþaat sektörü açýsýndan nasýl bir getirisi var örneðin?

þehirde 200-300 kiþilik bir sempozyuma gidiyorsunuz,

AYDAN BALAMÝR-. Yarýþmaya çýkacak 'pazaryeri'

Tema metninde “kongre, þehirleri kültürel ve ekonomik

300-400 Euro. Kongre ticareti, kongre turizmi bu, vahþi bir

senaryosu içinde uluslararasý yapý fuarý da var.

boyutlarýyla tartýþmaya çaðýrýyor” deniliyor. Temanýn

sektör. Tabii yýllara yayýlan bir hazýrlýðýn bedeli de var;

açýlýmýnda anlam kaymasýna ya da tek yönlü algýlamaya

ayrýca kongre kitaplarý, CD'leri, yemekler, aktiviteler…

engel olmak için, þunu çok net yazdýk: Pazar metaforu,

Üyelerin katýlýmý için kaynak yaratýlmasý, sponsorluklar

olumlu çaðrýþýmlarý kadar olumsuz çaðrýþýmlarý da

bulunmasý gerekir. Kongrenin duyurulmasýna yönelik bir

AYDAN BALAMÝR- Berlin bu konuda çok baþarýlýydý, kent

barýndýrýr. Bence bu, Türkiye'nin önerdiði temanýn en

Eþgüdüm Komitesi kuruldu biliyorsunuz, çalýþmalar nasýl

bir sergi alanýna dönüþmüþtü; metro çýkýþlarýnda,

iþlek tarafýdýr. Pazaryerinin olumlu çaðrýþýmlarý

geliþti bilmiyorum ama düþünülen konulardan biri de

sokaklarda, üniversite koridorunda, galeride, bankada, her

çaðrýþýmlarý etkileþim, çoðulculuk, çeþitlilik, birlik içinde

buydu. Zaten bütün sistem sponsorluklarla çalýþýyor; sergi,

yerde mimarlýk sergileri vardý. Yani yüzlerce sergi, yetiþilir

bildiri, söyleþi ve forum odalarý gibi bir dizi etkinlik kanalý

gibi deðildi. Bu çok büyük bir zenginleþme imkaný.

var, bunlara katký koyanlar için sponsorluklar aranabilir,

AYÞE ERGÜL- Ben yanlýþ mý anladým; Berlin Kongresi

aranmalý, aranmaya baþlanmýþ olmalý. Mesela týpta

baþarýsýz geçti denmiþti…

“Covered Bazaar”dýr) ve benzeri oryantal imajlar oluyor.
Bazý meslektaþlar, yalnýzca baþlýða bakýp dünyaya þarkiyat
pazarlýyoruz sandý. Tema metnini tam okumazlar ya da
düþünüp açýlýmlarýný kendileri farketmezlerse böyle bir
izlenime kapýlmak çok doðal. Bir kavramýn Latincesini
sevip bu coðrafyadaki karþýlýðýndan utanmak ise, pek
yabancý olmadýðýmýz bir ruh hali. Oysa dediðin gibi, deðiþ
tokuþ veya alýþveriþ, pazar kavramýnýn merkezidir ve
ekonominin yanýsýra kültürel çaðrýþýmlar taþýr.

çokluk, düþüncelerin serbest dolaþýmý, özgürce
paylaþýmý, þenlik vb; ama olumsuz çaðrýþýmlarý da var;

KADRÝ ATABAÞ- Yapý fuarlarý yýllardýr yapýlýyor. Tabii
burada biraz daha zenginleþmiþ sergiler olabilir.

bezirganlýk, ticarileþme, vahþi tüketim ve rekabet, satýþa

tamamen böyle; ilaç firmalarý doktorlarý bir yere

çýkan deðerler ve kaos.

göndermeyi görev biliyor; çünkü kendisine hem ekonomik,

AYDAN BALAMÝR- Finansal olarak baþarýsýzdý.

hem de bilimsel bir geri dönüþü var.

AYÞE ERGÜL- Ama katýlým da çok olmamýþ… Bu kadar

bir yapý da gelir akla. Dolayýsýyla temanýn olumlu ve

KADRÝ ATABAÞ- Önemli bir fark var. Mesela doktorlarýn

altyapýlý bir çalýþmanýn sonucunda katýlýmý

olumsuz yanlarýný gözeterek, mimarlýðýn pazarla iliþkilerine,

muayenehane duvarlarýnda “þu seminere katýlmýþtýr,

saðlayamamýþlar mý?

mimarlýðýn kendisinin bir mal hale geliþine, vahþi

þuradan sertifika almýþtýr” diye bir yýðýn þey asýlýdýr.

ALÝ ÖZER- Sergilerin düzenlenmesi de Bilim Komitesinin

kapitalizme bir neþter atýlabilir diye düþündük.

Onlarýn mesleki kariyerinde doktor çýkmak yetmiyor,

görevi mi?

Yani en basitinden, pazaryeri deyince þenlik kadar kaotik

Tasarým faaliyetinin ortamý da bir pazaryeri; tasarým bir
düþünceler pazarý, bir imajlar pazarý içinde oluþuyor. Her
zaman biraz öyle olmuþ, gezgin mimarlar ve kültürler arasý
etkileþimle, ama þimdi artýk herþey parmaðýnýzýn ucunda,
sanal bir pazar içindesiniz. Mimari imgelerin ve hizmetlerin
serbest dolaþýmý mimarlýk düþüncesini ve pratiðini nasýl
etkilemekte, bu da tartýþýlacak konular arasýnda.

uzman olacak; uzman olmak yetmiyor, yanýna bunlarý da
katacak ki, bir yer edinebilmesi, yükselebilmesi için bunlar
çok önemli. Ayrýca týp sektörü, çok ciddi bir sektör ve
doktorlara dayalý bir sektör. Hastane müdürlerine

AYDAN BALAMÝR- Hayýr, Organizasyon Komitesinin.
Sergileri ilgilendirecek bir konu, Ýstanbul'daki Kongre
Vadisi'nin yarýþmaya açýlýyor oluþu.

dayanmýyor tek baþýna; çünkü doktor “þu ilaç kullanýlacak”

Kongre Vadisi tümüyle, kongreye hazýrlýk amacýyla,

deyince, hastanenin müdürü kalkýp, “hayýr, o ilacý

ulusal bir yarýþmaya açýlýyor. Sergilerin organizasyonu

kullanmayacaðým, daha ucuzunu kullanacaðým” diyemiyor.

için, yarýþmayla elde edilecek sergileme düzeninin

Oysa bizim mesleðimizde müteahhit “hayýr, o malzemeyi

bilgileri beklenecek. UIA sergileri yaný sýra, Oda

AYÞE ERGÜL- Ben de pazar deyince otantik yönünü

deðil, bu malzemeyi kullanacaðým” diyebiliyor, star

düþünüyorum, olumlu yanlarý esastýr. Olumsuz yanlarý,

mimarlara bile. En son Frank Gehry'e titanyum dediler;

sanayi devrimi içerisindeki pazarý düþünürsek, o zaman bu

Rusya'da ucuza titanyum varmýþ, müzenin sorumlularý “bu

Türkiye'deki mimarlýk okullarýnda 6 baþlýk altýnda UIA

kaosu içine alabilir. En güzeli, pazarda kültürel iletiþimin

malzemeyi kullanmasýný istemiþler. Yani bu, ayrý bir dünya.

çalýþma gruplarý oluþturduk: bildiri hakemlikleri, sergiler,

kurulmasý, tema için iyi bir baþlangýç noktasý.

Böyle yerlere katýlýp, bürolarýmýza ya da okullarýmýza

yayýnlar vs. Sorular gelmeye baþladý, “sergi hazýrlamak

sertifika asmamýzýn bir karþýlýðý yok. Mesela sen öðretim

istiyoruz, boyut sýnýrlarý var mýdýr?” gibi. Soranlara “hele

GÜLNUR GÜVENÇ- Biraz da, baþvuru nasýl yapýlýyor,

þubelerinden ve Fakültelerden de sergiler bekleniyor.

þimdi durun” diyorum, çünkü Vadi yarýþmasýný bekliyoruz.
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UIA YÜRÜTME KURULU (BÜRO)
UIA Yürütme Kurulu (Büro); Baþkan, bir dönem önceki Baþkan, Genel
Sekreter, Sayman ile Bölgelerdeki mesleki faaliyetlerden sorumlu beþ
Baþkan Yardýmcýsý'ndan oluþur.
UIA KONSEYÝ
UIA Konsei, Yürütme Kurulu (Büro) üyeleri ile beþ UIA bölgesinden
seçilen dörder temsilciden oluþur.
U I A ' N I N O R T A K L A R I, B Ý R D Ü N Y A A Ð I
UIA, üç farklý ortamda dünya mimarlar topluluðunu temsil etmekte ve
onlarýn faaliyetlerini bu platformlardaki kuruluþlarla kurduðu iliþkiler
aracýlýðý ile desteklemekte ve tanýtmaktadýr:
1. Mimarlarýn yöresel örgütleri:
ACE Avrupa Mimarlar Konseyi
ACCEE Orta ve Doðu Avrupa Mimarlar Konseyi
FPAA Pan Amerikan Mimar Odalarý Federasyonu
ARCASIA Asya Mimarlarý Bölgesel Konseyi
AUA Afrika Mimarlar Birliði
2. UIA'nin disiplinler arasý iliþkiler geliþtirdiði sivil toplum örgütleri
3. UIA'nin alanýndaki tek örgüt olarak resmen tanýndýðý
Hükümetlerarasý Kuruluþlar
-UNESCO Birleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Teþkilatý
- UIA, UNESCO nezdinde resmi danýþman statüsüne sahip tek
mimarlýk meslek kuruluþudur.
- UIA'ya UNESCO tarafýndan uluslararasý mimarlýk ve þehircilik
yarýþmalarý ile ilgili düzenlemelerin uygulanmasýný saðlama görevi
verilmiþtir.
- UNESCO'nun verdiði tek mimarlýk ödülü, UIA dünya kongreleri
sýrasýnda en iyi mimarlýk öðrencisi projesine verilmektedir.
- UIA, UNESCO örgütü içinde mimarlýkla ilgili belirli programlar
geliþtirmektedir. Örneðin, UNESCO-UIA Mimarlýk Eðitimi
Þartý'nýn oluþturulmasý ile sonuçlanan Mimarlýk Eðitimi Programý ve
mimarlýk eðitiminde nitelik ve uygunluk onayý vermek üzere
oluþturulan ortak UNESCO/UIA Komitesi gibi..
UNIDO Birleþmiþ Milletler Sanayi Kalkýnma Teþkilatý
WHO Dünya Saðlýk Teþkilatý
WTO Dünya Ticaret Örgütü
IOC Uluslararasý Olimpiyat Komitesi
UNCHS Birleþmiþ Milletler Ýnsan Yerleþimleri Merkezi,
U I A 'N I N Ç A L I Þ M A B Ý R Ý M L E R Ý,
BÝR MESLEK AÐI
UIA Çalýþma Programlarý'ný, Komisyonlarý'ný ve Komiteleri'ni oluþturan
uzmanlar ya UIA Üye Ülke Kesimleri, ya da UIA Konseyi tarafýndan, bu
alanlarda yetkin görüldükleri için atanmaktadýr. Çalýþma Birimleri,
Genel Kurul'a sunulmuþ olan üçer yýllýk programlar çerçevesinde
mesleðin özel ilgi alanlarýndaki geliþmeleri gerçekleþtirirler.
Yaptýklarý çalýþmalar mimarýn fonksiyonlarý ve bunlarýn evrimi üzerinde
yoðunlaþýr (sosyal rol, profesyonel metotlar, eðitim gibi) veya
mimarlarýn müdahale ettikleri çeþitli alanlarla iliþkili özel temalarla
ilgilidirler (örneðin, sürdürülebilir geliþme, kent planlamasý, insan
yerleþimleri, mimari miras, fýrsatlar yaratma ve program geliþtirme).
UIA Çalýþma Birimleri üç yýlda bir seçilen Direktörler tarafýndan
yönetilir. UIA Genel Sekreteri, Birimlerin faaliyetlerini koordine
etmekle sorumludur.
U I A K O N G R E L E R Ý, Ü Ç Y I L A R A Y L A
GERÇEKLEÞEN BÝR DÜNYA FORUMU
Üç yýlda bir yapýlan UIA dünya kongreleri dünyanýn her yanýndan
binlerce mimarý ve mimarlýk öðrencisini bir araya getirir.
UIA Kongreleri mesleði ilgilendiren güncel bir konuya odaklanýr,
muayyen bir zaman kesimi içerisinde dünya mimarlarýnýn karþý karþýya
kaldýklarý sorunlara dikkat çeker ve bir yandan ortaya konan
çözümlerin yaygýnlaþtýrýlmasýný, diðer yandan dünyanýn çeþitli
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YAÞASIN KENTLER

iþe bir kere girdik, iyi ya da kötü, faydalý ya da zararlý,

evlerinin özelliði ve bunu öne çýkaran bir projeyle

bundan yüz akýyla çýkacaðýz” demek zorunda. Ayrýca, “ben

katýlýrsanýz, bu sizin için de bir fýrsat, bütün dünya Bartýn'ýn

KADRÝ ATABAÞ- UIA'nýn “Yaþasýn Kentler” yarýþmasýna

bundan kendi mesleðime, disiplinime ne saðlayabilirim?”

adýný duyacak...

katýlým nasýl olmuþ, yüksek miymiþ?

diye de sormak zorunda.

AYDAN BALAMÝR- Dünyadan katýlým çok düþükmüþ, en

Toplumda mimarlýk bilinci ve kültürü yükseldiði an, bu

Ankara'nýn da öncülüðüyle, þubeler ve temsilciliklerden

dolaylý olarak yine mimarlara geri dönecek bir kazanç.

yalnýzca tek kalemlik bir iþ istense yeter: þehrine iliþkin

Etkileri hemen gözükmese de, toplumda mimarlýk

sergilenecek bir þey, þehrin güzel bir haritasýyla birlikte.

bilinci yüksekse, mimarlarýn da daha iyi durumda

Onu hazýrlarken zaten arþivini düzeltecek, planýný

olacaðý açýk. Bunlar biraz uzun erimli hedefler, ve

çýkaracak, sponsor arayacak, gazeteye-televizyona

Mimarlar Odasý bunun için biraz kafa yormalýdýr.

çýkacak, vs.

yüksek katýlýmlardan biri Türkiye'denmiþ. Bence o bile
düþük; 60 profesyonel, 40-50 de öðrenci. Avrupa'dan çok
az katýlým olmuþ. Bu UIA'nýn kendini duyuramamasý veya
belki de çok önemsenmemesinin bir göstergesi.
ALÝ ÖZER- ODTÜ Mimarlýk Fakültesi’nde hem lisans, hem
de yüksek lisansta katýlým teþvik edildi. Belki de ilginin

AYDAN BALAMÝR-

artmasý, bu derslerin bir teþvik aracý olmasý ve bir sorun

AlÝ ÖZER- Kýsa dönemli düþünceleri, sizin bu Türkiye'deki

Türkiye'deki en turistik yerlerin bile doðru dürüst bir

olarak, bir mimari problem alaný olarak görülmesiyle oldu.

diðer mimarlýk fakülteleriyle kurduðunuz iletiþim anlamýnda

mimari planý yok. 7 yýldýr Kapadokya Koruma

belki Ankara Þube, Genel Merkezle beraber odalarý bir

Kurulundayým, her belediye baþkanýyla her masaya

araya getirip, 2005 Ýstanbul Çalýþma Gruplarý kurup, ayný

oturuþumuzda bunu soruyorum, “þehrin haritasi çýkýyor

þekilde örgütleyip, belki bu sergilere doðru teþvik eden bir

mu?” Son 3 yýldýr bunu UIA ile baðlantýlý olarak da

programla ortaya çýkan çalýþma gruplarý oluþturup,

söylüyorum, “bakýn 2005'te insanlar buraya gelecekler,

programlar doðrultusunda çalýþmaya baþlayýp, diðerlerini

hâlâ düzgün bir kent haritanýz yok.” 2005 için bir harita

KADRÝ ATABAÞ- Yanlýþ hatýrlamýyorsam, Türkiye'de þu

de davet eden bir etkinliðe öncülük yapabilir. Yani bu

çýksa ortaya, bir de sergilenecek 1-2 pano, ve bu vesileyle

anda 40 tane mimarlýk fakültesi var. Her birine

anlamda katýlýmý da arttýrarak herhalde bir fayda

þehirde biraz mimarlýk konuþulur hale gelse yeterli. 2000

ulaþýlamamýþ olmasý beni düþündürüyor. Öncelikle buna

saðlayabiliriz. Tüm Anadolu'da hazýrlanacak çalýþma

yýlýnda bu salonda ilk UIA toplantýsý oldu, Oktay Ekinci

deðinmesi gereken Mimarlar Odasý þubelerimiz, hiç

gruplarýndan ve odalardan da feed-back gelecektir; “sergi

“UIA'yý kazandýk, neler yapalým arkadaþlar?” diye sordu.

deðilse fakültelerin olduðu illerdeki þubeler, temsilcilikler

dýþýnda þu olabilir” gibi veya kent ve pazaryeri iliþkisinden

Orada hiç unutmuyorum, nitelikli kent rehberleri

vasýtasýyla, oradaki öðretim üyeleri üzerinden insanlar

bir cevap gelecektir.

yapýlmasýný Coþkun Erkal önermiþti. O gün konuþulan

AYDAN BALAMÝR- Bence güzle bir yarýþma temasýydý,
ama biraz tanýmsýzlýk sorunu vardý; uluslararasý
yarýþmalara kýyasla ödülü de azdý, onun için dünyadan
katýlým düþük olmuþtur.

büyük hayaller uçup gitti, benim aklýmda bir tek Coþkun

yarýþmaya katýlmaya özendirilebilirlerdi. Katýlýmýn böyle
MEHMET SANER- Kadri Beyin söylediði o ikazý þöyle

Beyin bu net önerisi kaldý. Þubelere bir tek bunu vermeli

algýlýyorum: “Yaþasýn Kentler” Yarýþmasý, sonuçta ayný
AYDAN BALAMÝR- Enformasyon bombardýmaný altýnda

ödev olarak. Oda Subeleri ve temsilcilikler vasýtasýyla

organizasyon içinde ve çok da yakýn bir tema ve ödüllü bir

boðulmuþ vaziyetteyiz. Herkes Ýnternet ortamýna giriyor,

ulaþýlabilen tüm kentler hedeflenmeli. Yönetim Kurullarý

yarýþma. Ödülü ne kadar küçük olursa olsun, ödüllü bir

ve sadece “Yaþasýn Kentler” yarýþmasýyla karþýlaþmýyor ki

olarak düðmeye basmýþ olmanýz gerekiyor. “Boyutlarý ve

yarýþma. Katýlýmlarýn sayýsýný ve nereden olduðunu tam

açtýðý zaman, ekranda 20 tane yarýþma birden çýkýyor; biri

formatý 5 ay içinde belli olacak, sen hazýrlýðýný yap” demek

bilmiyorum, ama sergiye baktýðýmda, ödül alan projeler

ona ilgi gösteriyor, biri buna. Yani bir pazaryeri, çýldýrmýþ

için kim neyi bekliyor? 2000 yýlýndan beri konuþuyoruz,

yine büyük þehirlerden. Aslýnda Mimarlar Odasý’nýn

boyutlarda bir pazaryeri, ve artýk nereye bakacaðýný ne

araya 2 seçim girdi, yönetimler deðiþti, konu deðiþmedi.

düþünmesi gereken bence þu: ödüllü bir yarýþma var, ama

alacaðýný þaþýrýyorsun.

Ankara'nýn genç, dinamik ekibi artýk harekete geçmeli.

büyük þehirler dýþýndaki yerlerden bir katýlým olmamýþ.

düþük olmasýný bir ikaz sinyali olarak görüyorum.

KADÝR ATABAÞ- Acil bir ihtiyacý varsa ne alacaðýný bilir
insan.

Böyle bir durumda kiþi baþý 300 dolar vererek Temmuzda
Ýstanbul'a gitmelerini beklemek biraz hayalcilik gibi geliyor.
Tabii mali yönden sponsorluk bulmak lazým ve bunu her

AYDAN BALAMÝR- Ama bir yarýþma, bir kongre nasýl acil

temsilciliðe ayrý ayrý söylemektense, mesela Suha Beyin

ihtiyaç olabilir ki? Buradaki ihtiyaç, kendini geliþtirme,

Kültür Bakanlýðýyla görüþmesi, bu açýdan önemli. Onun

zenginleþtirme isteðinden ibarettir. Niye kitap okuyorsun,

dýþýnda Mimarlar Odasý olarak UIA 2005'in uzun vadede

niye sinemaya gidiyorsun, niye resim koleksiyonu

ne katacaðýný anlatabiliriz, birkaç sayfa yazýyla,

yapýyorsun; bütün bunlar kendini var etmek, ifade etmek,

makalelerle, duyurularla anlatabiliriz. Ama o taraflarda

sonsuzlaþtýrmak için yollar. “Þu kongreye gittiðin zaman

iþlerin biraz daha farklý anlaþýldýðýný zannediyorum. Onun

þöyle bir fayda saðlayacaksýn” diye birebir karþýlýðý yok.

için belki þöyle bir þey mi denmeli: “Ankara Þubenin Bina

Mimarlar Odasý, çok daha iyi bir kampanya yürütmeli. “Bu

Kimlikleri Projesi var, böyle bir proje yapýp, kentinize özgü
olanlarý derleyin …” Mesela Bartýn'ýn kent dokusu, Bartýn

http://www.uia2005istanbul.org
http://www.uia-architectes.org
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bölgelerinden ve deðiþik kültürel zeminlerinden gelen profesyonellerin
birbirleri ile iliþki kurmalarýný ve fikir alýþ veriþinde bulunmalarýný
kolaylaþtýrýr.
UIA Genel Kurulu, aday olan Üye Kesimlerin sunduklarý teklifleri
deðerlendirerek Birlik kongrelerinin yapýlacaðý evsahibi ülke ve kentleri
seçer. Kongrenin yapýlacaðý yer altý yýl öncesinden belirlenir.
UIA KONGRELERÝ VE TEMALARI
1948 LOZAN (Ýsviçre) Yeni Görevlerin Karþýsýnda Mimar
1951 RABAT (Fas) Mimar Yeni Görevlerini Nasýl Baþarýyor?
1953 LÝZBON (Portekiz) Mimar Yol Ayýrýmýnda
1955 LAHEY (Hollanda) Mimarlýk ve Yapýnýn Evrimi
1958 MOSKAVA (Rusya) Kentlerin Ýnþaasý ve Yeniden Ýnþaasý
1961 LONDRA (Ýngiltere) Yeni Teknikler, Yeni Malzemeler
1963 HAVANA (Küba) Geliþmekte Olan Ülkelerde Mimarlýk
1965 PARÝS (Fransa) Mimarýn Eðitimi
1967 PRAG (Çek Cumhuriyeti) Mimar ve Ýnsanýn Ortamý
1969 BUENOS AIRES (Arjantin) Sosyal bir Faktör Olarak Mimar
1972 VARNA (Bulgaristan) Mimarlýk ve Dinlence
1975 MADRÝD (Ýspanya) Yaratýcýlýk: Tasarým ve Teknoloji
1978 MEKSÝKO CITY (Meksika) Mimarlýk ve Ulusal Kalkýnma
1981 VARÞOVA (Polonya) Mimarlýk, Ýnsan, Çevre
1985 KAHÝRE (Mýsýr) Mimarýn Bugünkü ve Yarýnki Misyonlarý
1987 BRIGHTON (Ýngiltere) Barýnak ve Kentler: Yarýnýn Dünyasýný
Ýnþa Etmek
1990 MONTREAL (Kanada) Kültürler ve Teknolojiler
1993 ÞÝKAGO (ABD) Mimarlýk Yol Ayýrýmýnda: Sürdürülebilir bir
Geleceði Ýnþa Etmek
1996 BARCELONA (Ýspanya) Güncel ve Gelecekler: Kentlerde
Mimari
1999 BEIJING (Çin Halk Cum.) 21. Yüzyýlýn Mimarisi
2002 BERLIN (Almanya) Kaynak Olarak Mimarlýk
2005 ÝSTANBUL (Türkiye) Kentler: Mimarlýklarýn Pazar Yeri
2008 TORINO (Ýtalya) Mimarlýðýn Ýletimi
ULUSLARARASI YARIÞMALAR
NEDEN BÝR ULUSLARARASI YARIÞMA?
Yarýþmalar,
· Bir dönemi tanýmlamak;
· Bir uygarlýðý sembolize etmek;
· Yeni gereksinim ve koþullarý karþýlamak;
· Unutulmuþ temalarý ön plana çýkarmak;
· Eðitim yöntemlerini canlandýrmak;
· Mesleði ve mimarýn rolünü desteklemek ve tanýtmak
hedeflerine ulaþýlmasýný saðlar.
Ayrýca, kamu veya özel sektör kuruluþlarý veya firmalar, belirli bir
program çerçevesinde gerçekleþtirilen ya da belirli bir malzeme veya
teknolijinin kullanýmý ile ilgili olarak, örnek oluþturan yapýlarýn veya
planlarýn müelliflerine verilmek üzere mimarlýk ödülleri verebilirler.
Mimarlýk ödülleri verenlerin uluslararasý ortamda mimari tasarým ve ve
mimarlýðýn niteliðine duyduklarý ilginin ön plana çýkartýlmasýna olanak
saðlar.
UNESCO-UIA YÖNETMELÝÐÝ
UIA ve UNESCO tarafýndan birlikte hazýrlanana ve 1956'da UNESCO
Genel Kurulu tarafýndan kabul edilmiþ bulunan bu belge, uluslararasý
yarýþmalarýn ilan edilmesi ve düzenlenmesine iliþkin koþullarý
tanýmlamaktadýr. Yönetmelik ayrýca, yarýþmanýn koþullarý, jürinin
kompozisyonu, yarýþma takviminin belirlenmesi, ödül miktarlarý,
yarýþmanlarýn gizli tutulmasý, sonuçlarýn açýklanmasý ve yayýnlanmasý,
projelerin sergilenmesi ve yarýþma sonrasý gerçekleþmenin izlenmesi
baðlamýnda hem yarýþmacýlarýn hem de yarýþmayý çýkartanlarýn
karþýlýklý haklarýný ve yükümlülüklerini tanýmlamaktadýr.
UNESCO, UIA'yý uluslararasý yarýþmalarýn bu yönetmelik koþullarýna
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XXII. Dünya Mimarlýk Kongresi

Aydan Balamir

Kongrenin Türkiye'ye geliþi ve boyutlarý

3)

Birleþmiþ Milletler'in Habitat Konferanslarý
4)

dýþýnda, mimarlýk, þehircilik, kent ve çevre iliþkileri
5)

konusunda dünyanýn en büyük organizasyonudur.
6)

Mimarlar Odasý, 1999 yýlýnda Beijing'de yapýlan

Kongre yayýnlarý: Kongrenin 3. ve 4. bültenlerinin,
bildiriler kitabýnýn ve kongre gazetesinin yayýn
kurullarýna katýlým.
UIA Öðrenci yarýþmasý: Yarýþma ön hazýrlýklarýna
katýlýým.
UIA Sergileri: Kongreye mimarlýk okullarýndan
katýlacak sergilerin hazýrlanmasý.
Kongre aný ürünleri tasarýmý: Kongre resmi satýþlarý
için hediyelik ürün tasarýmlarý için fikir ve uygulama
projelerinin geliþtirilmesi.

seçimi, Floransa (Ýtalya) ve Nagoya (Japonya)
kentleri ile yarýþarak kazandý.
7 Nisan 2000'de imzalanan bir sözleþme ile 2005
yýlý Kongresi ve Genel Kurulu'nun sorumluluðu,
UIA Türkiye Kesimi olan
Mimarlar Odasý'na resmen verildi.
Temmuz 2005'te Ýstanbul'da yapýlacak olan XXII. UIA
Kongresinin Bilim Komitesi çalýþmalarý üzerine son basýn
duyurusu, mimarlýk dergilerinin Þubat sayýlarýyla birlikte,
Ankara Bültenin de 8. sayýsýnda çýkmýþtý. Kongreye davet
ve katýlým biçimlerinin duyurusu ise Mayýs ayýnda UIA
2005'in web sitesinde, daha sonra da 2. Kongre Bülteninde
yer alacak.
Ankara Þubenin Bülteni için UIA 2005 konusunda bilgi
istendiðinde, mimarlýk dergilerimizde yapýlan çok sayýda
yayýna raðmen, meslek topluluðumuz içindeki bilgilenmenin
oldukça sýnýrlý kaldýðýný öðrendim. Ýþe en baþtan, UIA
(Uluslararasý Mimarlar Birliði) hakkýndaki kurumsal
bilgilerden baþlanmasý görüþü ortaya atýldý. O nedenle
bültenin bu sayýsýnda, web sitelerinden derlenmiþ bazý temel
bilgiler yer alýyor. Ayrýca, Bülten için yapýlan bir söyleþinin
yanýsýra, 2. Kongre Bülteni için hazýrlanan Bilim Komitesi
dökümanlarýndan alýnmýþ kýsa bir bölümü (ana tema ile alt
temalar listesi) bulacaksýnýz. Çalýþmalarýn arka planý
hakkýnda bilgilenmek isteyenler için de, UIA 2005 üzerine
daha eski yazýlarýn künyesini aþaðýda sunuyorum.
UIA 2005 Bilim Komitesi hazýrlýklarýnýn son yýl içindeki
önemli bir bölümü, mimarlýk okullarýnda giriþilen bir
koordinasyon çalýþmasý oldu. Yazýþmalara olumlu yanýt veren
20 okulda UIA çalýþma birimleri kuruldu. Böylece
her fakülteden en az 3-4, bazý fakültelerde ise 20 dolayýnda
kiþinin katýlýmýyla, yaklaþýk 200 öðretim elemaný aþaðýdaki
çalýþma gruplarý için belirlendi:
1)

Kongre raportörlükleri: Bildiri ve poster
sunuþ hakemlikleri; proje ve yapý tanýtým
sunuþlarýnýn deðerlendirilmesi.
2) Kongre metinleri: Kongre metinlerindeki alt
bölümleri, Kongre sonuç bildirgesi ve
manifestolarýn yazýmý.

Bilim Komitesi kurulmadan önce Mimarlar Odasý tarafýndan
oluþturulan UIA Bilim Platformunun üyeleri, bu oluþumun
doðal üyeleri olarak kayda geçtiler. Ayrýca, henüz Oda ve
Fakülte görevlendirmelerinde yer almamýþ olmakla beraber,
Türkiye'de düzenlenen bu çapta bir mimarlýk etkinliðinde
bulunmamalarý büyük eksiklik olarak düþünülecek isimlerden
oluþan bir listemiz daha var. Birlikte “Geniþletilmiþ Platform”
olarak adlandýrdýðýmýz bu oluþumun üyeleri için Bilim
Komitesi dökümanlarý çoðaltýlmýþ, ve Kongre Baþkaný Suha
Özkan'in yazdýðý davet mektubu eþliðinde gönderilmek üzere
2004 Þubat ayýnda hazýrlýk yapýlmýþtý. Paketler henüz
yollanmamýþ ise, yapýlmasý planlanan geniþ çaplý bir UIA
2005 tanýtým etkinliðine ertelenmiþ olsa gerektir.
UIA Eþgüdüm Komitesi, benzeri bir diðer örgütlenmeyi Oda
Þubeleri, tüm mimarlar ve öðrenciler arasýnda
gerçekleþtirmeyi planlýyor. Ýletiþimin yürütülmesi ve takibinin
ne denli vakit aldýðýný göz önüne alarak, bu giriþim için
isimlerin yaz aylarýna kadar belirlenmesini diliyorum. Her iki
koordinasyonun da aksamadan yürütülebilmesi için Komite
ruhuyla çalýþmanýn ancak bir baþlangýç ve yönlendirme
mekanizmasý olabildiðini; giriþimlerin baþarýyla
sonuçlanabilmesi için mutlaka profesyonel bir büronun
kurulmasý gerektiðini de eklemeliyim.

KONGRE ANA TEMASI

Þ e h i r l e r :
M i m a r l ý k L A
P a z a r y e r i

R ý n

UIA 2005 Ýstanbul, mimarlýðýn küresel gündemini
`Þehirler: MimarlýkLARýn Pazaryeri` temasý altýnda
tartýþmak için toplanacak. Tema, meslek için son
derece doðal ama bir o kadar da çeliþkili ve gerilimli
bir kavramý temel almaktadýr. Bir metafor olarak
“Pazaryeri” hem olumlu hem de olumsuz çaðrýþýmlar
içerir. Metaforun olumlu yönleri çoðulculuk, çeþitlilik
içinde birlik, dayanýþma içinde rekabet ve þenlikli bir
ortamý akla getirirken, olumsuz yaný bezirganlýðý,
metalaþmayý, vahþi tüketiciliði ve karmaþayý iþaret
etmektedir.
Kongre temasý, bütün mecazi göndermeleriyle,
kentlerin kültürel ve ekonomik boyutlarýný akla
getirir: piyasa, sermaye, yatýrým ve alýþ-veriþ. Elle
tutulur, gözle görülür bir kültürel sermaye olan
mimarlýk, en somut cisimleniþini ve yoðunlaþmasýný
kentlerde bulur. Böylesine paha biçilmez bir

“UIA 2005 Ýstanbul Kongresi: Bilimsel Platform ve Komite Çalýþmalarý-1”,
Mimarlýk (307) Ekim 2002, 50-54.
“UIA 2005 Ýstanbul için Önerilen Tema”, Yapý (251) Ekim 2002, 28-29.
UIA 2005 Ýstanbul'un Tanýtýmý: Ýnternet Ortamýnda Uluslararasý Logo
Yarýþmasý”, Arredamento Mimarlýk (100+60) Temmuz-Aðustos 2003, 36-40.
“UIA 2005 Ýstanbul'un Tanýtýmý Ýçin”, Bülten, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
(13) Temmuz-Aðustos 2003, 74-75.
“UIA 2005 Ýstanbul'un Tanýtýmý Ýçin: Uluslararasý Logo yarýþmasý ve Mimarlar
Odasý'ný Bekleyen Sorumluluk”, Mimarlýk (312) Eylül 2003, 32-35.
“UIA 2005 Ýstanbul'un Tanýtýmý Ýçin: Ýnternet Ortamýnda Uluslararasý Logo
Yarýþmasýnýn Süreci ve Sonuçlarý UIA 2005 Ýstanbul Uluslararasý Logo
Tasarým Yarýþmasý / International Logo Design Competition, Mimarlar Odasý
Yayýný, Yapý Yayýn, Ýstanbul, 2003, 9-18.
“UIA 2005'in Satýr Aralarý: MimarlýkLAR'ýn Pazaryeri ve Þehirler”, XV. YapýYaþam Kongresi, Bursa, 18-21 Eylül 2003 (yayýn aþamasinda).
“Preparations for the Academic Program of the UIA 2005 Congress”,
Information Bulletin 1, Chamber of Architects of Turkey, October 2003.
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uygun olarak çýkartýlmasýný saðlamak ve bu tür yarýþmalarýn
düzenlenmesinde gerekli desteði vermekle görevlendirmiþtir.
Yönetmelik ve uygulama esaslarý UIA tarafýndan çýkartýlmýþ olan
Ýngilizce-Fransýzca çift dilli bir rehberde açýklanmýþ olup UIA Genel
Sekreterliði'nden istek üzerine temin edilebilmektedir.
UIA ÖDÜLLERÝ
UIA ödülleri her üç yýlda bir verilmektedir. Dört ayrý dalda verilen bu
ödüllerin her birinin özel bir temasý vardýr ve geçmiþ dönem
Baþkanlarýnýn anýlarýna ithaf edilmiþlerdir.
“Kent Planlamasý ve Bölgesel Geliþme” dalýnda:
Sir Patrick Abercrombie Ödülü
“Teknolojinin Mimariye Uygulanmasý” dalýnda: Auguste Perret Ödülü
“Mimari Eleþtiri ve/veya Eðitim” dalýnda: Jean Tschumi Ödülü
“Ýnsan Yerleþimlerinde Nitelik Ýyileþtirilmesi” dalýnda: Sir Robert
Matthew Ödülü
UIA ALTIN MADALYASI
Bu madalyanýn tesis edilmesinde UIA'nýn bu madalyayý
oluþturmasýndaki amacý, ödüle sanat, edebiyat, fen ve sosyal bilimler
alanlarýnda verilen Nobel Ödülü ile ayný düzeyde bir prestij saðlamaktý.
Her türlü ulusal veya özel çýkardan baðýmsýz olan bu özgün uluslararasý
paye, bir mimarýn meslektaþlarýndan alabileceði en yüksek ödüldür.
Madalya, hayatta olan bir mimara insanlýða, topluma ve mimarlýk
sanatýnýn tanýnmasýna yapmýþ olduðu katkýlar için verilmektedir.
Bugüne kadar Altýn Madalya almýþ olanlar þunlardýr:
· Hasan Fethi (Mýsýr), 1984
· Reima Pietila (Finlandiya), 1987
· Charles Correa (Hindistan), 1990
· Fumihiko Maki (Japonya), 1993
· Rafael Moneo (Ýspanya), 1996
· Ricardo Legorreta Vichis (Meksika), 1999
· Renzo Piano (Ýtalya), 2002

kaynaðýn pazaryerleri olan kentlerin, dikkatli bir
tasarým ve yönetim gereksinimi kendini giderek daha
çok hissettirmektedir. Kentlerin inþaatý ve onarýmý
için ayrýlan, ulusal yatýrýmlarýn yarýdan fazlasýna eþ
devasa kaynaklara raðmen sonuç ortadadýr; yaratýcý

UIA 2005 üzerine tanýtým yazýlarý
(Liste yalnýzca kendi yayýn listemden derleyebildiklerim. UIA 2005
üzerine yayýnlanmýþ pek çok yazýyý, ve bu konuda yapýlmýþ söyleþi,
panel ve basýn duyurularýný içermiyor.)

n e d e n

düþünce, bilgi ve sosyal adalet eksikliði yüzünden
ortaya çýkan genellikle düþük nitelikli yaþama ve
çalýþma çevreleri olmaktadýr.
Kongrenin misyonu, kentlerin konuya iliþkin tüm
yönleriyle ele alýnacaðý bir forum ortamý saðlamak,
ve kentlerin karar verici, üretici ve tüketici kesimleri
arasýnda iletiþim kurulmasýna çalýþmaktýr. Kongreye,
dünya kentlerini kültürel ve ekonomik boyutlarýyla
tartýþmak üzere, mimarlýk teorisi ve pratiðinin
yanýsýra, farklý disiplin ve mesleklerden geniþ katýlým
bekleniyor. Mimarlýðýn yakýn iþbirliði yaptýðý

ÝLETÝÞÝM
www.uia-architectes.org
Hem Fransýzca, hem de Ýngilizce olarak düzenlenmiþ olan UIA websitesi 1996 yýlýnda açýldý. Mimari ile ilgilenen herkes için ideal bir
iletiþim ve karþýlýklý alýþ-veriþ ortamý olan sitenin amacý yüksek
performanslý, hýzlý ve etkin bir araç olarak mesafeleri kýsaltýp sýnýrlarý
yok eden ortak bir platformda diyalog gerçekleþtirmektir.
Web-sitesi dünyadaki tüm mimarlara aittir. Site, onlarýn, UIA Üye Ülke
Kesimlerinin, UIA'nýn ortaklarýnýn ve çalýþma birimlerinin canlýlýðýný
yansýtýr; bunlardan herhangi biri, herhangi bir zamanda, sitenin
evrimine ve zenginleþtirilmesine katkýda bulunabilir.
Çok sayýdaki 'hiperlink'leri sayesinde siteyi kullanan herhangi bir
kimse, dünyadaki mimarlarý temsil eden tek uluslararasý kuruluþ olan
UIA aracýlýðý ile kendi interaktif yolunu çizebilmektedir.
UIA HABER BÜLTENÝ
UIA Haber Bülteni Ýngilizce ve Fransýzca olarak iki ayda bir yayýnlanýr.
Kýsa raporlar yoluyla UIA'nin ve Üye Ülke Kesimleri ile Çalýþma
Birimleri'nin faaliyetlerini özetler. Ayný zamanda UIA tarafýndan
onaylanmýþ olan uluslararasý yarýþmalar hakkýnda bilgi verir ve dünya
genelindeki önemli mimari olaylarý duyurur.
KATIL VE BÝLGÝLEN
UIA'nin Paris'teki Genel Sekreterliði, dünya mimarlarýnýn UIA Üye
Ülke Kesimleri, diðer meslekler, kurumlar veya mimarlýk okullarý ile
iliþkilerinde yardýmcý olur.

planlama, tasarým ve mühendislik meslekleri ile
toplum ve çevre bilimlerinden ilgili kiþiler, kurumlar
ve öðrenciler 2005 yazýnda Ýstanbul'a çaðýrýlýyor.

UIA Genel Sekreterliði
51, rue Raynouard
75016 Paris
Fransa
Tel: (33.1) 45 24 36 88 Fax: (33.1) 45 24 02 78
E-mail: uia@uia-architectes.org
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Þehirler : Mimarlýk

LARýn

Pazaryeri
KONGRE ALT TEMALARI

1

“ Y A Þ A S I N D Ü N Y A K E N T L E R Ý”

Þehirler: MimarlýkLARýn Pazaryeri
Küresel Pazarda Þehirler ve Mimarlýk Açýk ve Kapalý, Gerçek ve Sanal Pazarlar
Þehirlerde Homojenlik ve Çeþitlilik: Kültürel Çoðulculuk, Kendiliðindenlik ve Karmaþa
Dünya Kentleri Arasýnda Etkileþim: Alýþveriþ, Baðlantý ve Etkiler
UIA Proje Yarýþmasý: Dünyadan “Kentsel Akapunktur” Örnekleri
Mimarlýk: Zamanýn Yüzü Kültürün Aynasý
Yer ve Zaman Kültürlerinin Biraradalýðý
Yerel Modernizmler ve Küresel Vernaküler
Geçmiþin Geleceði … Günümüzün Geçmiþi...Gelecek için Bugün

2

ÞEHÝRLERDE MÝMARLIK VE YAÞAM

Mimarlýk: “Sermaye”
Kültürel Yatýrým Olarak Mimarlýk Mimarlarýn Entelektüel Mülkü
Þehir ve Sermaye Þehirlerde Ekonomik ve Sosyal Eþitlik
Dünyanýn ve Ülkelerin Kültür Baþkentleri Þehirler için Katýlým ve Ortaklýk
Sermayenin Mimarisi … Baþkentler için Mimari... Büyük Harflerle Mimarlýk
Þehirlerin Zaman Görüntüleri: Geçmiþ, Bugün, Gelecek
Tarihi Kentler Ünlü Kentler Hayali Kentler
Ýnþa Halinde Kentler Yýkým Altýnda Kentler Onarýlan Kentler
Afete Maruz Kentler Savaþ Yýkýmý Kentler Canlandýrýlmýþ Kentler
Eko-Kentler Tahripkar Kentler Onaran Kentler
Güvenli Kentler Güvensiz Kentler Ýyileþtirilmiþ Kentler Uyumlu/Uyumsuz Kentler
Düzenli Kentler Kaotik Kentler Durgun Kentler
Küçülen Kentler Geniþleyen Kentler Bölünmüþ Kentler
Yegâne Kentler Anonim Kentler Düþsel Kentler Bunaltan Kentler
Sade Kentler Karmaþýk Kentler Zor Kentler Okunaklý Kentler
Küresel Kentler Metropoliten Kentler Megakentler
Yeni Doðan Kentler Yaþayan Kentler Ölü Kentler
Kentlerin Geleceði Geleceðin Kentleri

3

ÞE H ÝR L E R ÝN

M Ý M A R ÝS Ý

Mimarlýk, Þehir ve Piyasa
MimarlýkLARýn Pazaryeri Olarak Kentler Mimarlýðýn Açýk ve Kapalý Pazarlarý
Yerel ve Küresel Pazarlarda Mimarlýk Hizmeti ve Ýmgelemi
Meta Olarak Mimarlýk Mimarlýðýn Tüketimi Kentlerin Üretimi
Piyasa Deðerlerine Teslimiyet ve Direniþ
Þehirlerin Tasarýmý, Ýnþasý ve Bakým-Onarýmý
Kentsel Koruma ve Yenileme
Eski ve Yeni Gelenek ve Yenilik Mekansal Bütünleþme
Yerin ve Belleðin Sürdürülebilirliði Kültürel Kimlikte Geçiþler
Savaþ ve Afet Koþullarýnda Dünya Kültür Mirasýnýn Korunmasý

Kentsel Ekoloji
Yeþil Hareket Yeþil Devrim Kaynaklarýn Sakýnýmý
Geridönüþüm Yapý Malzemesinin Yeniden Kullanýmý Uyarlanabilir Tasarým
Uygun ve Duyarlý Teknolojiler Ýnsan ve Çevre için Teknoloji
Þehirlerde Konut
Evsizlerin Barýnmasý Ayrýcalýksýz Kesimlere Konut ‘Diðerleri' için Konut
Mimarsýz Konut Kullanýcý Katýlýmý Esnek Konut
Karýþýk Kullaným Programlarý Kentsel Yoðunlaþtýrma için Konut
Yaþanabilirlik ve Niteliðin Eþikleri Yararýn ve Mükemmelin Paylaþýmý
Þehir Mühendisliði, Planlamasý ve Ýþletimi/Yönetimi
Yerleþimlerin Rehabilitasyon ve Yönetiþimi Bilgi Çaðýnda Kentleþme
Risklere Karþý Sakýným Planlamasý Afet Zararlarýnýn Azaltýlmasý
Yeniden Kentleþme … Yeniden Yapýlanma... Yeniden Ýnþaat … Yeniden Mimarlýk
'Þehir' ve 'Yerleþme', Kent ve Banliyö, Kentsel ve Kýrsal
Þehir ve Köye Yeniden Bakýþ Yeni Çaðda Kentsel ve Kýrsal
Þehir ve Taþra Merkez ile Varoþ Þehre Karþý 'Kapýlý Yerleþimler': Anti-Kent
Kentsel Yaþamýn Canlanmasý için Kamusal Tasarým

4

MESLEK VE EÐÝTÝMÝN ÞEHÝRLE YÜZLEÞMESÝ

Mimarlýk Mesleði ve Eðitiminin Yeni Biçimleri
Mimari Disiplerin Bütünleþmesi Mesleklerarasý Diyalog
Tasarým, Planlama ve Mühendislik Alanlarýnda Þehir
Mimari Hizmetlerin Küreseleþmesi: Yapý Sektörü ve Tasarýmýn Doðasý Üzerindeki Etkileri
Meslek Etiði Karþýlýklý Saygý ve Haklarýn Korunmasý Mimarlýk Ýlkesi / Politikasý
Kentsel Çevrede Tasarým Özgürlüðü ve Sorumluluk
Þehri Anlamak … Þehirden Öðrenmek... Þehri Öðretmek
Dünya Mimarlarýnýn Bildirgesi
Kültürel ve Ekolojik Çeþitlilik: Mimarideki Karþýlýklarý
Herkes Ýçin Mimarlýk Ýnsan Hakký Olarak Çevre Niteliði
Kültür Talanýna Karþý Uluslararasý Antlaþmalar
Küresel Gereksinim Olarak Mimarlýk Küresel Direniþ için Mimarlýk
... ... ...
MÝMARLAR ÞEHÝRLERÝ GERÝ ÝSTÝYOR !

UIA 2005 Bilim Komitesi
Köksal Anadol, Istanbul / Shukur Askarov, Tashkent / Aydan Balamir, Ankara (Komite Sekreteri)
Harun Batirbaygil, Ýstanbul / François Chaslin, Paris / Doðan Hasol, Ýstanbul
Azdine Nekmouche, Kasablanka / Suha Özkan,Cenevre (Komite Baþkaný)
Budi A. Sukada, Jakarta / Hasan Þener, Ýstanbul / Sara Topelson De Grinberg, Mexico City
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UIA “RESMÝ TARÝHÝ” ÜZERÝNE NOTLAR
Aydan Erim Uluslararasý Ýliþkiler Komitesi Sekreteri

Bülten'in bu sayýsý için, kuruluþunda yer aldýðýmýz ve o
zamandan bu yana da aktif üyesi olduðumuz UIA'nýn
“resmi” olan ve olmayan tarihi konusundaki
görevlendirmelerden payýma düþeni yapmak üzere
oturduðumda, aklýma ilk takýlan “böyle bir tarih var
mý?”, “olmalý mý?”, “olabilir mi?” ya da “Birliðin resmi
tarihini yazmak bize mi düþer?” sorularý oldu. Ne de
olsa, “resmi tarihler” yanlýdýr, aðýrlýklý olarak iyi olaný
sunarlar, olmayaný da olanak ölçüsünde gizlerler ya da
yeniden yazarlar...
Böyle bir niyetimiz olamýyacaðýna göre, bu yazýda
sadece UIA'nýn oluþumuna giden yol ve sonraki
yaþamýna iliþkin bazý notlar düþülecek. Elimizde bunu
olanaklý kýlan sadece iki kaynak var: Prof. Afife
BATUR'un MÝMARLIK 78/1 Sayýsýnda yayýnlanan
“Mimarlýkta Uluslararasý Ýliþkiler ve Mimarlar Odasý”
yazýsý ile, UIA'nýn 50. yýlý nedeniyle yayýnladýðý “UIA
1948-1998” adlý tarihçe giriþimi; UIA 1948 doðumlu
olduðuna göre biri otuz, diðeri elli yýl sonra yapýlan iki
derleme ve deðerlendirme.
Sürece dair ...
Dünya mimarlarýnýn UIA çatýsý altýnda bir araya
gelmesi, uzun yýllarýn saðladýðý bir birikimin sonucunda
gerçekleþmiþtir.
BATUR, bu sürecin baþlangýcýný 1864 yýlýnda Paris'te,
Mimarlarýn Merkezi Derneði (Societe Centrale des
Architectes) tarafýndan, “Uluslararasý Mimarlar
Sürekli Komitesi” (Comite Permanent International
des Architectes, CPIA) nin kurulmasý olarak
tanýmlamaktadýr.
19. yüzyýlýn ikinci yarýsý ve 20. yüzyýlýn baþlarý özellikle
Avrupa'da bir yandan sanayi devriminin nimetlerinin
ortaya çýktýðý, bu olanakla ürün çeþitlemesi ve bunlarýn
ardýndaki tasarým ve buluþlarýn hýzla arttýðý, öte
yandan hýzlanan kentleþmenin kentlerdeki yaþam
koþullarýný giderek kötüleþtirdiði yýllardýr. Hemen her
ülke, kolonileri dahil kaynaklarýný, olanaklarýný,
teknolojisini ve bu arada gösteriþli örnekler vermesine
özen gösterilen mimarisini diðer ülkelere tanýtma
yarýþý içindedir ve bu çaba Yeni Dünyaya da sýçramýþtýr.
Birbirini izleyen büyük ve görkemli uluslararasý sergi
ve fuarlar ayný zamanda çeþitli meslekleri de bu
etkinlikler etrafýnda toplamakta, bu olanak farklý
ülkelerin mimarlarýnýn da biraraya gelmesini
saðlamaktadýr.

Yapý sektöründe loncalarýn yerini, mesleðe giriþ ve
uygulama yapabilmek
için eðitimi, bir anlamda
belgelenmiþ yetkinliði, temel alan anlayýþý savunan
meslek odalarý almaktadýr. Mimarlar bir yandan yerleþik
mimarlýk eðitiminin ve ekollerinin dar ve kýsýtlayýcý
kalýplarýndan sýkýlmakta, diðer yandan yetkin olmayan
kiþilerle ayný iþ olanaklarýna sahip olmanýn sýkýntýsýný
yaþamakta ve kentlerde belirginleþen sosyal sorunlara
karþý daha duyarlý bir hale gelmektedir.
Bunlarýn karþýlýðý ise tasarýmlarýna yansýyacak bir
özgürlük isteði, tanýnan bir yetkinlik talebi ve kent
planlamasýna duyan artan ilgi olmaktadýr.
1864'de baþlayan süreç 1900'lü yýllarýn baþýnda ve
ortasýnda patlayan Dünya Savaþlarý ile iki kez
duraksamýþsa da, özellikle Ýkinci Dünya savaþý, baþka
alanlarda olduðu gibi mimarlýk alanýnda da
uluslararasý dayanýþmayý özendirici ve pekiþtirici bir rol
oynamýþtýr.
Örgütlenmelere dair..
Meslek alanýndaki ilk patlama, ya da baþkaldýrý 1928
yýlýnda ortaya çýkmýþtýr. BATUR'un ifadesi ile “ Ýki
dünya savaþý arasýndaki dönemde akademik
kadrolarýn geleneksel ve tutucu mimarlýk görüþlerine
ve uygulamalarýna karþý çýkan bir grup genç ve
yetenekli mimar tarafýndan çaðdaþ bir çevre için yeni
bir mimarlýk sloganý ile modern mimarlýðýn yaþama
hakkýný savunmak üzere Le Corbusier ve
arkadaþlarýnýn giriþimi ile CIAM: Congres
Internationals des Architectes Modernes kuruldu.”
CIAM, meslek tarihine kurum olmadan kurumlaþmayý
baþaran bir hareket olarak damgasýný vurdu ancak Le
Courbusier damgasýnýn giderek baskýnlaþmasý
sonucunda da 1956'da daðýldý.
Sonraki yýllarda UIA'ya dönüþecek olan üçüncü bir
oluþum ise 1931 yýlýnda, Architecture d'Aujourd'hui
dergisinin o zamanlar 22 yaþýnda olan genç editörü
Pierre Vago'nun öncülüðü ile örgütlenen “Uluslararasý
Mimarlar Topluluðu” (Reunion Internationale des
Architects, RIA) dur. Uzun yýllar sonra çeþitli kaynaklar
Vago'dan “UIA'nýn babasý” diye söz edecektir.
Ýkinci Dünya savaþý her üç örgütün de kongreler
dizisini kesintiye uðratmýþ, ancak bu zorunlu ara
güncel dünyada mimarýn rolü üzerinde düþünce
geliþtirmeye olanak saðlamýþtýr.

1945 yýlý Aralýk ayýnda ufak bir RIA komitesi tekrar
biraraya gelmiþ, Augeste Perret ustanýn da teþviki ile
örgütlenme heyecaný yeniden yakalanmaya
baþlamýþtýr. Komite, 23 Ekim 1946'da Londra'da
RIBA'da, 1945 yýlýndan beri “Sir” olan, söz konusu
dönemde savaþ yýkýðý Londra'nýn planlanmasý ile
uðraþan ve çeþitli kentler için yaptýðý planlarla bizlere
“yeþil kuþak” kavramýný miras býrakan Patrick
A b e rc ro m b i e b a þ k a n l ý ð ý n d a t o p l a n m ý þ v e
reorganizasyona iliþkin kararlar almýþtýr. CIAM ve
CPIA ile yapýlan görüþmeler sonucunda tüm dünya
mimarlarýný demokratik ve çaðda tek bir örgütün
çatýsý altýnda toplama fikri aðýrlýk kazanmaya
baþlamýþ, RIA ve CPIA kendilerini feshetmeye
hazýrlanýrken CIAM baðýmsýzlýðýný koruma yolunu
seçmiþtir.
Sir Patrick Abercrombie'nin baþkan, Pierre Vago'nun
sekreterlik görevini üstlendiði bir geçici komite 1948
yýlýnda Lozan kentinde yapýlacak ilk genel kurulun
hazýrlýklarýný üstlenmiþtir. 1947 Mayýs'ýnda Brüksel'de
yapýlan bir toplantýda kurucu genel kurula sunulacak
olan UIA tüzüðünü hazýrlamak üzere bir çalýþma
komitesi kurulmuþtur. Pier Vago'ya göre savaþýn
üzerinden bu kadar kýsa bir süre geçmiþken, yeni
örgütlenme baðlamýnda hem Sovyetler Birliði
temsilcilerinin hem de AIA'nin desteðinin saðlandýðý
bu toplantý, Birlik tarihi açýsýndan çok önemli bir
aþamadýr.
1948 Kongresinin ana temasý “Yeni Görevler
Karþýsýnda Mimar” olarak saptanmýþ ve üç alt tema
tanýmlanmýþtýr: mimarlýk ve þehircilik, mimarlýk ve
sanayileþme , mimar, Devlet ve toplum. UIA'nin
seçilen ilk Yönetim Kurulu'nda Baþkanlýða getirilen Sir
Patrick Abercrombie'ye yardýmcý olacak üç Baþkan
Yardýmcýsý bulunuyordu: Paul Vicher (Ýsviçre), Nicolas
Baranov (Rusya) ve Ralph Walker (Amerika).
Doðrusu o gerilimli günlerde Birleþmiþ Milletler bile
bundan iyisini beceremezdi!
UIA'ya dair..
Kurucularý da, gelmiþ geçmiþ bütün yöneticileri de
UIA'nýn kendinden önceki örgütlerden farklý olarak
temsili ve demokratik bir yapýya sahip olduðunu
önemle vurgulamaktadýr. Dönüp geriye bakýldýðýnda
halen geçerli olan bu özelliklere belki bir üçüncüsü
eklenebilir: kalýcýlýk! Örneðin Pierre Vago UIA Genel

Sekreterliði görevini 1969 yýlýna kadar, tam 22 yýl,
kesintisiz sürdürmüþtür ve bu gün de, yöneticilerin ve
Konsey üyelerinin çoðu, alt kademelerden baþlayarak
çok uzun yýllar Birliðe hizmet vermiþ kiþilerdir.
Geçen 56 yýl içinde UIA'nýn en belirgin baþarýsý
“kapsama alanýný” geniþletmesidir. Bu gün 92 Ulusal
Kesimden oluþmaktadýr ve tüm dünyada bir milyonu
aþkýn mimar üyesi vardýr.
Örgüt büyüdükçe Üye Kesimleri beþ bölge içinde
toplamaya baþlamýþtýr ancak UIA'nýn bölgesel yapýsý,
bölgesel düzeyde oluþan baþka meslek örgütlenmeleri
karþýsýnda anlamýný ve etkinliðini giderek
yitirmektedir.
Yaygýnlaþma beraberinde Üye Kesimler arasýnda
sorunlar, beklentiler, tutum ve tavýrlar açýsýndan
farklýlýklarý da getirmekte, ortak görüþlere baþta
Birleþmiþ Milletler olmak üzere büyük uluslararasý
örgütlerin hepsinde görüldüðü gibi, ancak en genel
çizgiler tutturulduðunda varýlabilmekte, bu da UIA'yý
belirgin bir kimlikten yoksun kýlmaktadýr.
Birliðin örgütsel yapýsý, çalýþma ve yönetim model ve
yöntemleri bu 56 yýl içinde köklü bir deðiþikliðe
uðramamýþ, aksaklýklar ufak müdaheleler ile
giderilmeye çalýþýlmýþtýr.
Oda arþivindeki 1990-2004 dönemi Konsey
tutanaklarý sabýrla tek tek incelense, yakýnmalarýn da
konularýn da fazla deðiþmediði açýkça görülecektir.
UIA, 2008 yýlýnda Torino'da yapýlacak toplantýsýnda 60.
yýlýný kutlayacaktýr ve bu gerçek bir yenilenme için
önemli bir fýrsattýr.
Öte yandan, eskimiþ de desek, aksak da desek gene
de bunca mimarý biraraya getiren, son yýllarda daha
etkin bir þekilde mesleðe dönük somut ürünler
vermeye ve bunlarý kendi dýþýna yaymaya baþlayan,
geliþmekte olan ülkelerde mimarlarýn meslek adýna
giriþtikleri mücadelelere her zaman destek veren
UIA'nýn önemi de yadsýnamaz.
UIA'dan ümidimizi kesmeyeceksek ve resmi olan ve
olmayan tarihinin bir parçasý olarak kalacaksak, 2005
Ýstanbul Genel Kurulu'nda, bu yenilik tohumlarýný
serpmeye baþlamanýn bir yolunu bulmamýz gerek...
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KONGRE KURGUSUNA KATKI

DOSTLAR “ALIÞVERÝÞTE” GÖRMESÝN

Sait Kozacýoðlu

Aktan Acar

23.04.2004, Mersin

Bu metinde yer alan deðerlendirmeler ve öneriler
Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu, UIA 2005
Organizasyon Komitesi üyesi olduðum 2002 yýlý yaz
aylarýnda her iki kurulun toplantýlarýnda dile getirilmiþ ve
yazýlý olarak iletilmiþ; Mimarlar Odasý Ankara Þubesi için
yeniden yazýya dökülmüþtür. Aradan geçen zamanda dile
getirilen görüþlerden bir kýsmý yanký bulmuþ, benimsenmiþ
ve dolayýsýyla aþýlmýþ olabilir.

kenara, bir dipnota koyarak, sürecin bütününü
kavramalýyýz ve sergilemeliyiz. Yönlendirme hakkýmýzý
kullanarak eleþtirdiðimiz sürecin biraz da bu
yönlendirmelerimizle ve eleþtirilerimizle biçimlendiðini
görmek durumundayýz. Biz dýþarýdan gazel okumadýk.
Ýçinde yer aldýðýmýz süreci doðru bildiðimiz yöne çekmek
için eleþtirdik. 50 yýllýk Hýzlý Kentleþme Süreci, 50 yýllýk
Mimarlar Odasý tarihinin de bir ürünüdür.

Kongre hazýrlýklarý elbette çok boyutlu. Uluslararasý bir
kongrenin hazýrlýklarýnda uluslararasý boyut ihmal
edilemez. Bu boyutta Süha Özkan'ýn baþarýyla hareket
ettiðini düþünüyorum. Uluslararasý katýlýmýn bir afet veya
felaketle karþýlaþmazsak çok görkemli olacaðýný tahmin
ediyorum. Ama bu boyuttaki baþarý diðer boyutlardaki
týkanýklýklarý gizleyemez; aksine derinleþtirir.

(Bu azýmsanacak bir ürün deðil. 50 yýlda kentli nüfusun 2
milyondan 40 milyona çýktýðýný, 40 milyon insana kentlerde
konut, iþyeri, okul, ulaþým ve iletiþim saðlandýðýnýn farkýna
varmamýz gerek. Bugün 50'den fazla nüfusu 100 000'den
fazla kentimiz var. 50 yýl önce yalnýz bir kentin nüfusu 500
000'den fazla iken bugün 12 kentimiz bu büyüklüðe, yani
sürecin baþýnda yalnýz Ýstanbul'un sahip olduðu büyüklüðe,
ulaþmýþ durumda. Bu sürecin mimarlýðýn “seyreltilmesi”ni
doðurduðunu söyleyebiliriz; kentleþmemizin
“mimarlýksýzlaþtýrýlmasý”nýn kentsel sorunlarýn kaynaðý
olduðunu söylemeliyiz. Fakat bu süreçte '38de yürürlüðe
giren “Mimarlýk ve Mühendislik Hakkýnda Kanun”,

Kongreye ulusal katýlýmýn örgütlenmesinde bir týkanýklýk
var. Bu öncelikle bir zihni týkanýklýk. Türkiye'yi Ýstanbul'dan
ibaret görme zihniyetinin yarattýðý bir týkanýklýk. Ýkincil
olarak bir programatik týkanýklýk. Mimarlar Odasýnýn 50
yýllýk tarihi ile eþzamanlý hýzlý kentleþme sürecinde Odanýn
geliþtirdiði programlarýn, 1999'dan bu yana süreçteki köklü
deðiþime raðmen, yenilenememesinin yarattýðý bir “acil
durum”. Ülke mimarlýðýnýn idrak edilmesinde sorunlarýmýz
var. Bu týkanýklýklarýn yarattýðý atalet elimizde kalan bir yýl
içinde zor giderilebilir. Maalesef zaman tükenmekte.

Kongrede ev sahibi Ýstanbul deðil Türkiye olmalýdýr.
Türkiye ve Ýstanbul farklý mimari “context”lerde.
Mimarlýk açýsýndan Ýstanbul bir “hazine” ve “giriþ
kapýsý” iken Türkiye bir “þantiye” ve “güzergah”.
Ýstanbul'dan mimarlýða bakýnca korkarým yalnýzca
tarihi ve kültürel miras ile moda hareketleri göze
çarpýyor; modernleþme, kentleþme ve büyüme
gözden kaçýrýlýyor.
Zaman daraldýðý için ne yapýlabilecek bilemiyorum. Fakat
Cumhuriyet dönemi mimarlýlýðýmýz ve mimarlarýmýz için
envanterler ve monografiler sipariþ etmek zorundayýz eli
kalem tutan bütün mimarlýk akademisyenlerine.
Ýki yýl önce henüz Jaime Lerner UIA Baþkaný seçilmeden
ve "Yaþasýn Kentler" (Celebrating Cities) programýný
dillendirmeden önce UIA Ýstanbul 2005'te kentleþme
sürecimizin sergilenmesini önermiþtim. Haklý olarak
“Çarpýk Kentleþme” diye adlandýrdýðýmýz sürecin
olaðanüstü baþarýlarýnýn dünyaya duyurulmasýnýn yalnýzca
bir övünç aný için deðil ayný zamanda insanlýðýn geleceðine
katkýda ve etkide bulunmak için önemli olduðunu
düþünüyorum. Bu yaman bir çeliþki gibi görülebilir. Ama
maalesef hayatýn dinamikleri çeliþkilerden doðuyor.
Sürecin içinde (Oda olarak) bir taraf olduðumuzu bir

1954’de TMMOB kuruluþ kanunu ile mimarlýk ve
mühendislik mesleklerinin teþvik edildiðini,
korunduðunu, böylece kentleþmenin fikri emeðinin
ülke içinden temin edildiðini ve bu durumun 1950'lere
kadar kentleþmemiþ ülkeler arasýnda tamamen özel
bir durum olduðunu bilmeliyiz ) Bu sürecin
sergilenmesinde mutlaka Ýller Bankasý, Bayýndýrlýk ve
Ýskan Bakanlýðý, TMMOB ve Büyükþehir Belediyeleri
kurumsal olarak yer almalýdýr. Bu iliþkileri kurmak ve
bu kurumlarý hareket geçirmek için geç kalmýþ
olmaktan korkuyorum.
Kurumsal katýlým kadar önemli bir boyut da bölgesel
katýlým. 2002 kongresi için Almanya'da uygulanan bu
modeli geliþtirerek uygulamalýyýz. 2002'de kongre
öncesine sýkýþtýrýlan bölgesel kongreleri Eylül (2004)'den
baþlayarak Adana, Ýzmir, Antalya, Ankara ve Bursa'da
örgütlemeliyiz. Ancak bu kongreler ve onlarýn sonuçlarýnýn
Ýstanbul'da sergilenmesi ile Türkiye mimarlýðýnýn
konuklarýmýza tanýtýmý yüzeysellikten kurtarýlabilir.
NOT. Kongrenin temasý evrim geçirmekte: Kapalý
Çarþý’dan (Grand Bazaar) yola çýkan Mimarlýklarýn
Pazaryeri temasý baþlarda temadan çok bir strüktür
olarak önerilmiþti (strüktür önerisi benimdi). Kongreyi,
kongre sürecini betimliyordu. Þimdi geldiði durumda
Kongre temasý olarak sunulan “Kentler: Mimarlýklarýn
Pazaryeri” ibaresi vahim yanlýþlar içeriyor. Kent-mimarlýk
iliþkisinde yanýltýcý bir konuma yerleþiyor. Bu yazý benden
Genel Kurul sýrasýnda istendiðinden bu konuya
giremiyorum. Devamý gelecek sayýda diyelim.

Mimarlýklarýn pazaryeri olarak kenti tartýþacaðýmýz baþka
bir pazaryeri olan UIA kongresine 1.5 yil gibi bir süre kaldý.
Kitapçýklar, basýn bültenleri ve internet aracýlýðýyla içerik,
izlence ve kurgu çalýþmalarýný takip etmeye çalýþýyorum.
Istanbul aðýrlýklý (ev sahibi olmanýn verdiði heyecanla olsa
gerek) hazýrlýklar þubelerin bilgilendirilmesi, önerilerin
geliþtirilmesi, tartýþýlmasý ve hayata geçirilmesi surecinde
ilerliyor izleyebildiðim kadarýyla.

Halbuki kongrenin hedefi, kendine eleþtirel dönüþler
yapabilen devingen bir ortam ve edindiði deneyimi ve
bilgiyi etkileþimler yoluyla buluþmaya anýnda aktarabilen
etkin katýlým pratiði oluþturmak olmalý. Organizasyon
birimlerinin, kongrenin yoðun ve aðýr temposuna bir de bu
sorunu eklemek elbette insafsýzlýk olur. Ama UIA,
kamuoyu ile en geniþ buluþma alaný olan kongreyi bu gözle
deðerlendirmeli ve farklý stratejiler geliþtirmeli.

Temayý þekillendiren kavramýn (Pazar) kongrenin kendisi
üzerine de yansýyan eleþtirel bir kurgu olarak
tanýmlanmasý, 22. Kongre'yi diðerlerinden ayýran önemli
bir unsur.

Kongre (kongrenin, bütün birimleri, etkinlikleri ve
katýlýmcýlarý ile birlikte meydana getirdiði geçici yapýyi
kastediyorum) temelde bir alýþveriþ olma halini tartýþmalý,
etkinliðini ve iletiþim zenginliðini bir potansiyel olmaktan
çýkarýp bir eyleme dönüþtürmek için harekete geçmeli.

“Pazaryeri” olgusunun olumlu ve olumsuz bütün
çaðrýþýmlarýnýn, ortamýn etkinliðini, etkileþimini,
eleþtirelliðini harekete geçirebilecek üçlü bir itki olarak
düþünüldüðü farklý ortamlarda açýk ve net olarak dile
getirildi. Kültürel ve tarihsel açýlýmlarýna paralel olarak,
düpedüz varlýðýnýn bir parçasý olan rekabet, tüketim, hadi
adýný koyalým, vahþi anamalcý ekonomik iliþkilere karþý
yapýlacak eleþtirilerin en baþýndan temanýn ve kurgunun
kendisine yönelik yapýcý bir söyleme tercüme edilmiþ
olmasýnýn altý çizilmesi gerekiyor.
Tema ve kurgu için önerilen kavram, “Kongre” yi eleþtirel
bir bakýþla tekrar gözden geçirmek için iyi bir fýrsat
sunuyor mimarlýk ortamýna. Pazar kurgusu UIA
Kongresinin doðasýnin bir parçasý. Mimarlarýn bu büyük
buluþmasý Kongre mekanýný, hatta tüm kenti, eþzamanlý bir
paylaþým, tartýþma, alýþ-veriþ, üretim ve tüketim ortamýna
dönüþtürüyor. Ama bu eylem zengini ortam acaba
gerçekten kendisine atfedilen, ya da en azindan
hedeflenen eleþtirel, çoðulcu, yaratýcý, mimarlýðin kamusal
kimliðine ve varlýðýna katkýda bulunabilen bir etkinlik
olmayý baþarabiliyor mu?

Mevcut durumda, tezgahtan tezgaha dolaþan ve
yogun bilgi ve teknoloji bombardýmanýna tutulmuþ
katýlýmcýlarýn oluþturduðu kitle, ezici pasif çoðunluk
olarak nitelendirilebilir. Bir tarafta gerçekten bir
panayýr/pazaryeri havasýndaki fuar alanlarý ve
sergiler, diðer tarafta ise farklý kimliklerin,
deneyimlerin, görüþlerin ve öngörülerin sunulduðu
toplantýlar. Ne yazýk ki her iki ortamýn da hedef
kitlesi olan ezici çoðunluðumuz pasif alýcý, müþteri
ya da dinleyici olmaktan bir türlü kurtulamýyorlar.

Öte yandan, 2005-Istanbul`un temasý ve kurgusu, bu
kaygýlarýn (hem kongre baðlamýnda hem de genel mimarlýk
ortamý baðlamýnda) ve çözüme yönelik düþüncelerin iyi
okunmasý ve yorumlanmasý gereken sonuçlari bana
kalýrsa. Bu anlamda kongrenin hemen baþýnda ve
sonrasýnda bir “Pazaryeri olarak UIA Kongresi” nin
tartýþýlabileceði forumlar düzenlenebilir. Böylece
katýlýmcýlar (konuþmacýlar ya da UIA yetkililerinin
dýþýndakiler), buluþma pratiðinden bekledikleri ya da
edindikleri deneyimi kongreye yansýtma þansýna sahip
olabilirler.
Her katýlýmcýnýn, kongreye, kendi birikimi ve ölçeðinde
katabileceði bir deðerin olduðunu vurgulamak hem
kurgunun hayata geçirilebilmesi, hem de kongrenin
temasýnda asýl vurguyu oluþturduðunu düþündüðüm
pazarýn asýl ve etkin aktörlerinin etkileþim potansiyelinin
eyleme dönüþtürülebilmesi anlamýnda önemli. Aksi
taktirde, büzük bir çoðunluk, tezgahta bulduðu ile yetinip,
torbalar dolusu (belki de bir daha açýlmayacak) kitapçýk,
dergi ve CD ile bitirecek “Pazar Alýþ-Veriþi”ni.
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UIA nedir?

Yenir mi, içilir mi?
Ahmet Sönmez

Mimarlar Odasý üyelerinin, 'resmi
yazý' üslubuyla yazýlmýþ raporlarý ne
kadar sevdiðini ve hangi sýklýkla
okuduðunu düþündükten sonra
yazdýklarýmýn hepsini çöpe attým.
Böyle bir yazý, Ankara Þube
Bülteni’nde birkaç sayfayý iþgal
edecekti ve her zaman olduðu gibi

yazdýktan sonra bir de baktým ki; “..yapýlmýþtýr,
edilmiþtir, gidilmiþtir, olmuþtur, bitmiþtir... gibi
cümleler kurarak resmi bir rapor yazmaya
çalýþýyorum..! (Kim okur böyle bir raporu...???)
Mimarlar Odasý üyelerinin, 'resmi yazý' üslubuyla
yazýlmýþ raporlarý ne kadar sevdiðini ve hangi sýklýkla
okuduðunu düþündükten sonra yazdýklarýmýn hepsini
çöpe attým. Böyle bir yazý, Ankara Þube Bülteni’nde
birkaç sayfayý iþgal edecekti ve her zaman olduðu
gibi okunmadan çöpe atýlacaktý. Bu kez farklý bir
yöntem denemeyi düþündüm ve kendi kendimle
röportaj yapmaya karar verdim. Sorularý Ahmet
Sönmez soruyor, cevaplarý da Ahmet Sönmez
veriyor... Böylece, yüksek huzurlarýnýzda..... yazýnýn
okunabilirlik ihtimalini %1'den %5'e çýkartabilmek gibi
bir ihtimali denemiþ oluyorum. Bülteni çöpe atan
yine atsýn ama okuyan olursa aklýnda birþeyler
kalsýn...!
-----

karar verdim. Sorularý Ahmet Sönmez

SORU: Merhaba sayýn Ahmet Sönmez,
hoþgeldiniz... UIA konusunda bilgi vermek için
yaptýðýmýz çaðýrýya olumlu cevap verdiðiniz için
teþekkür ederiz. Bültenimizde UIA konusunda
üyelerimize bilgi verebilmek ve yaklaþan Ýstanbul
2005...

soruyor, cevaplarý da Ahmet Sönmez

CEVAP: Ne..? Kim..? Ne UYYA'sý... Kim uyuyor..?

okunmadan çöpe atýlacaktý. Bu kez
farklý bir yöntem denemeyi düþündüm
ve kendi kendimle röportaj yapmaya

veriyor...
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nden meslektaþým
Nuray Bayraktar beni aradýðýnda, UIA konusunda ve
yaklaþan UIA Ýstanbul 2005 Kongresi hakkýnda
üyelere bilgi verilmek istendiðini anladým. Benden
bir yazý yazmamý istiyordu... Kendisine teþekkür
ettim ve “istediðin yazýyý hemen hazýrlýyorum..”
þeklinde küçük bir yalan söyledim. Aradan geçen 3
gün içinde oturdum ve Türkiye Mimarlar Odasý'nýn
UIA kurucu üyesi olarak yarým yüzyýldan beri
yapmakta olduðu çeþitli çalýþmalarý yazmaya
koyuldum. 35 yýllýk meslek hayatýmýn yaklaþýk 30 yýlý
UIA iliþkileriyle dolu olduðu için, yazacak çok þey
vardý... Oda'yý uluslararasý platformlarda çeyrek
yüzyýl kadar temsil etmiþtim.... 4 sayfa kadar

SORU: Efendim kimse uyumuyor. Bu bildiðimiz
UIA... Yani Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin adýnýn
kýsaltýlmýþ þekli. Fransýzca UIA ama Ýngilizce IUA...
Bütün dünya Fransýzca þeklini benimsediði için
Ýngilizce konuþan ülkeler kýzýyor ama yapacak bir þey
olmadýðý için UIA yazýlmasýna razý oluyorlar. Size
sormak istediðimiz temel soru, bizim Türkiye
Mimarlar Odasý'nýn UIA ile olan iliþkileri.... Yani ilk
olarak ne zaman katýldýk, hangi kongrelerine temsilci
gönderdik...? Ne zamandan beri UIA dünya
kongresinin Türkiye'de yapýlmasý için çaba harcandý,
kongrenin Ýstanbul'da yapýlmasýna iliþkin seçimler ne
zaman, nerede kazanýldý....? Ýstanbul'da neler
olacak..??
CEVAP: Walla... Dur bir düþüneyim... Hatýrladýðým
kadarýyla ikinci dünya savaþý bitmiþti...

SORU: Efendim o kadar geri gitmenize gerek yok.
1970'li yýllardan sözediyoruz.
CEVAP: Tamam þimdi hatýrladým.. Bundan 30-35 yýl
kadar önce ben iki dönem Ankara Þube Sekreterliði
yapmýþtým. Sonra da Genel Baþkanlýk filan yaptým.
O yýllarda UIA'nýn Ýspanya Genel Kurulu yapýlýyordu.
Bizim Güven Birkan filan gitmiþti. Sonra oturduk
Ankara'da bir durum deðerlendirmesi yaptýk...
“Madem Ýspanyollar böyle bir kongre
düzenleyebiliyor, hadi gelin biz de aday olalým, bir
sonraki UIA kongresini Türkiye'ye alalým” dedik.
“Bizim ne eksiðimiz var ki..?” diye düþündük.
SORU: Sonra ne oldu....?

CEVAP: Tamam TAMAM... Kýsa keselim. Biz Orol'la
birlikte Dýþ Ýliþkiler dosyalarýný düzenleyip saða-sola
teleks çekerken...
SORU: Teleks?
CEVAP: Efendim eskiden e-mail veya faks yoktu.
Uluslararasý yazýþmalar kolay ve çabuk olsun diye
teleks kullanýlýrdý... Hani þu þerit kaðýda delik delerek
yazýlan sonra da karþý tarafa daktilo yazýsý gibi
çekilen mesajlar var ya...
SORU: Peki Türkiye Mimarlar Odasý genel kurulu o
yýl neden alamadý..?

CEVAP: Hatýrladýðým kadarýyla bizim Orol Ataman
1978 Meksika kongresine katýlmýþtý. Orol orada 'tek
kiþilik ordu' gibiydi. Arkasýnda Turizm Bakanlýðý ve
Dýþiþleri Bakanlýðý da vardý. Seçimlere girildiðinde
epeyce ses getirdik ama kazanamadýk, ikinci olduk.

CEVAP: UIA genel sekreteri Lanthonie Türkiye'ye
geldiðinde, Ýstanbul ve Ankara'da sahip olduðumuz
imkanlarý kendisine anlattýk... Hatta bu görüþmeleri
bizim Abdullah Tuncel bizzat yürütmüþtü. Lanthonie
bey yedi, içti, gezdi, gördü, teþekkür etti.... Sonra bir
de baktýk UIA genel kurulu Kahire'ye verilmiþ...!

SORU: Kim kazanmýþtý..?

SORU: Nasýl oluyor da oluyor..??

CEVAP: UIA'nýn Filipinler adýyla bilinen 'ulusal kesimi'
seçimleri kazanmýþtý. Türkiye Mimarlar Odasý ikinci
yüksek oyu almýþtý. Orol da Ankara'ya bir eþek yükü
kaðýt, kürek, dergi, broþür vesaireyle dönmüþtü. Bu
arada Türkiye Mimarlar Odasý'nýn UIA'ya olan
birikmiþ borçlarýný ödemek için... Kendi inisiyatifiyle
bir senet imzaladýðý söylenir... Ama bu sadece pis bir
dedikodudan ibarettir.

CEVAP: Walla bilemiyorum. Bu gibi konularda
bildiðiniz gibi 'rivayet muhtelif'tir. Bir görüþe göre
Türkiye'nin sahip olduðu imkanlar yeterli görülmemiþ,
diðer bir görüþe göre UIA Mýsýr Ulusal Kesimi ile
Genel Sekreter Lanthonie arasýndaki sýcak iliþkiler
sonucunda Kahire'de yapýlacak bir genel kurul-kongre
toplantýsýnýn daha eðlenceli, daha karlý, daha kolay
ve... taraflara daha çok kazanç saðlayacak bir imkan
olduðuna karar verilmiþ...

SORU: Anlaþýlan, bir sonraki UIA genel kurulunu
Türkiye'ye getirmeyi baþaramamýþýz... Peki devam
eden yýllar içinde ne oldu?

SORU: Peki, o zaman kongre Kahire'de yapýlmýþ
oluyor... Türkiye neler yapabildi..?

CEVAP: Filipinler'deki mimarlýk örgütleri kavga etti...
Bu arada Filipinler’de ciddi bazý terör olaylarý
yaþandý. Sonuç olarak UIA merkez yönetimi genel
kurul toplantýsýný baþka bir ülkeye almak için karar
verdi.... Biz tam o sýralarda Türkiye'nin son oylamada
en yüksek ikinci oyu almýþ olduðunu hatýrlattýk ve
“...atyarýþýnda birinci gelen at diskalifiye edilirse,
ödülü ikinci gelen ata verirler.” Dedik.
SORU: Sayýn Ahmet Sönmez, bu kadar detaya
girersek bizim bültenin sayfalarý dolar ama bizim
üyeler bu iþten acaba ne anlar...?

CEVAP: Türkiye Mimarlar Odasý Kahire Genel
Kurul’unda tekrar aday oldu. Bu kez Kahire'ye giden
ve 'tek kiþilik ordu' olarak gece-gündüz çalýþan baþka
birisi vardý.
SORU: Kim..?
CEVAP: ******* devamý bir ay sonra **********

UIA-Ýstanbul-2005 konulu yazýlarýmýz, her ay Ankara Þube
Bülteni’nde devam edecek.
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39. MERKEZ GENEL KURULU'nu DELEGELER KAZANDI

Kaan Köksal , H. Ali Ulusoy

Bolu'da 21 Mart 2004 sabahý, Geniþletilmiþ Merkez Yönetim Kurulu Toplantýsý'na
katýlan Ankara Þubesi üyeleri, Oda ortamýmýza þu çaðrýyý yapýyordu;
“…Ülkenin en zor döneminde yönetimi üstlenecek bir MYK seçilecek. Bu nedenle
sandalye daðýlýmý üzerine kurulmuþ bir mutabakat yerine, tam tersine, tüm
Mimarlar Odasý ortamýnýn birlikte belirleyeceði bir MYK oluþturmalýyýz. Tek ve
ortamýmýzýn mutabakatý ile çýkmýþ bir liste ile Genel Kurulu baþarý ile bitirmeliyiz.
Artýk, Mimarlar Odasý'nýn bu doðrudan demokrasiyi yaþama geçirmesinin zamaný
geldi. Ve bu dönem için bunu baþarmayý becermeliyiz.”
Çaðrýmýza gelen olumlu yanýtlar Ankara Danýþma Kurulu katýlýmcýlarý için mutluluk
verici olsa da, eski ve yanlýþ alýþkanlýklarýndan hala kurtulamamýþ bir grup arkadaþýmýz,
“baþkanlar kurulu” adý altýnda toplanmalarýný sürdürdüler. Böylece, birbirinden farklý iki
anlayýþ çevresinde geliþen tartýþmalarla Genel Kurul'a girildi.
Seçimler; Ankara Þubesi Yönetim Kurulu tarafýndan yayýnlanan DEMOKRATÝK
SÜREÇLERE ÇAÐRI bildirilerine olumlu yanýt veren delegelerin oluþturduðu
“Demokrasi Platformu” ile, “Güvene Saygý” baþlýðý ile hazýrlanan bildiri çevresinde
birleþen arkadaþlarýmýzca hazýrlanan “Çaðdaþ Demokrat Toplumcu Mimarlar” listeleri
arasýnda geliþti ve her iki listeden de adaylarýn içinde yer aldýðý bir MYK'nýn
belirlenmesi ile tamamlandý.
Genel Kurul deðerlendirmemize geçmeden, seçilen Merkez Yönetim Kurulu’na, bu zor
dönemde baþarýlar diliyoruz.

Genel Kurul, Mimarlar Odasý'nýn bu süreçte, bütün
birimleri ile birlikte davranarak, birlikte olma, birlikte
üretme zeminlerini oluþturacak kollektif bir
örgütlenmenin nasýl baþarýlacaðýný ve Mimarlar
Odasý'nýn bu süreçte alacaðý politik duruþu, Mimarlar
Odasý'nýn toplumun bütün kesimleri ile her ortamda
buluþarak, mimarlýk ortamýnýn daraltýlmasýna karþý,
mimarlýðýn toplumsallaþtýrýlmasý üzerine görüþlerini
ortamla paylaþýrken, bir grup arkadaþýmýz Genel Kurul
Salonu dýþýnda, “baþka bir mekanda baþka þeyler
konuþuyordu”.
Genel Kurul ortamý, aslýnda yýllardýr süren bir anlayýþa:
genel kurulu basit bir yönetmelik komisyonuna
indirgemek isteyen arkadaþlarýmýzýn amaçlarýna, açýk
bir baþkaldýrýydý. Bir iki istisna dýþýnda neredeyse 20
yýldýr, genel kurullarýmýz bir sonraki genel kurulda
deðiþtirilecek yönetmelikleri oylama kuruluna
dönüþtürülmüþ, dönem çalýþmalarýný yürütecek
yönetimin belirlenmesi iþi ise, bir grup “baþkana” teslim
edilmiþti. Bu tarz, bir “dar grubun” Odamýz içinde yer
bulmasýný kolaylaþtýrmýþ ve ne yazýk ki bu üst karar
organý, geleneklerimiz içine kolayca katýlmýþtý. Üstelik,
bu organýn genel kurullara verdikleri “direktifleri meþru
bulan”, kendi varlýklarýný sadece “seçmene” indirgemiþ
bir kolaycýlýk da yavaþ yavaþ dokularýmýza iþlemeye
baþlamýþtý.
50 yýllýk geleneðin takipçileri olan ve deðiþik þubelerde
Oda çalýþmalarýna katký veren bir grup delege,
ortamýmýzýn bu antidemokratik süreçlerde daha fazla
güç yitirmesine kayýtsýz kalmamýþ, dar bir grup
tarafýndan belirlenen “baþkan listesine” karþý
duruþlarýný yüksek sesle ifade etmiþtir.
Ankara Þubesi 39. Olaðan Genel Kurul'a çok önceden
hazýrlanmaya baþladý. Öncelikle “baþkan listesi”
kavramýna þiddetle karþý duran Ankaralý üyeler, bu
dönem belirlenecek MYK'nun son derece karmaþýk bir
ülke gündemi ile karþý karþýya olduðunu ve ayrýca biri
uluslar arasý diðeri ise kendi varlýðýný ilgilendiren, UIA
2005 Genel Kurulu ve Oda'nýn 50. kuruluþ yýlý
eylemlerini üstleneceðini, bu nedenle, tüm
örgütlenmemizin desteðini almamasý durumda baþarýlý
olamayacaðýný belirtmiþti. Yapýlan tüm Þube Danýþma
Kurullarý ve deðiþik Oda ortamlarýnda sunulan bu þube
görüþü, sürekli katýlýmcý demokratik yöntem önermeleri

ile zenginleþtirmiþ ve istisnasýz tüm þubelerin
“mutabakatý” ile belirlenecek bir MYK'nun kurulmasý
istemi ýsrarla savunulmuþtur.
Bu çaðrýnýn beklediðimiz gibi, örgütlenmemizden olumlu
yanýt almasý bizleri sevindirdi. Ancak, bu olumlu havaya
karþýn bir grup yönetim kurulu baþkaný arkadaþýmýz,
yýllardýr sürdürdükleri bir tavrý, “dar grup” tavrýný,
yaþama geçirmek konusunda kararlý davranarak, Genel
Kurul konuþmalarýndan hiç yararlanmaksýzýn, Oda'daki
mekanlarda liste hazýrlýklarýný sürdürdüler.
Ankara Þubesi ise, Þube Danýþma Kurullarýnýn verdiði
yetki ve kararla belirlenen, ikisi Þube Yönetim Kurulu
Üyesi, üçü ise Oda çalýþmalarýnda yýllardýr aktif olarak
bulunan beþ arkadaþýmýzý, seçim süreçlerine müdahale
etmek ve seçimlere girecek listenin oluþturulmasý için
görevlendirmiþti. Bu arkadaþlarýmýz tüm Genel Kurul
sürecini üç ciddi aksa baðlý kalarak yürüttü. Bunlardan
ilki, Ankara Danýþma Kurulunca belirlenen kararlara
baðlý kalmaktý. Ýkinci aks, bugüne kadar deðiþik
þubelere baðlý çalýþan ve uzun bir süredir ortada duran
çeliþkiler nedeniyle bir araya gelinemeyen
arkadaþlarýmýz ile iletiþime geçmek ve bu çeliþkileri
ivedi biçimde ortadan kaldýrmaktý. Ve nihayet üçüncü
aks ise Ýstanbul Þubesi'ne kayýtlý, uzun yýllardýr bir
araya gelemeyen deðiþik entelektüel çevreleri
buluþturmak, yeniden birlikte üretmenin ortamýný
hazýrlamaktý.
Þimdi kolay kolay unutulamayacak Genel Kurul’u bu üç
aks üzerinden inceleyelim.
1. ANKARA ÞUBESÝ, YENÝDEN YARATICI
MUHALÝF ÇÝZGÝSÝNÝ ODA ORTAMINA SUNDU
Anýmsanacaðý gibi, 1990 yýlýndan itibaren Ankara
Þubesi yönetimlerine seçilen Demokrat Mimarlar, 50
yýllýk Oda birikiminin temsilcileri olarak, tüm “geriye
gidiþleri” durdurmak ve ortamýmýzýn yýllar boyunca
biriktirdiði demokrasi geleneðini yeniden yaþatabilmek
için büyük çaba gösterdiler.
Dönemin keskin ayrýlýklarý, Ankara Þubesi'ni bir yanda,
diðer Oda örgütlerini ise öte yanda , hep karþý karþýya
býrakmýþtý. Meslek Yasasý tartýþmalarý adý ile sürdürülen
ve mesleðin yapýlmasýný bir grup meslektaþa býrakmayý
hedefleyen bu çabaya 6 yýl direnen Ankara Þubesi
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Yönetim ve Delegeleri, nihayet 1996 yýlýnda benzer bir
“baþkanlar listesi” arayýþýna meydan okuyarak
seçimlere girmiþ ve kazanmýþtý.
Ancak, 1996- 1998 döneminde Ankara Þubesi
yönetiminde yer alan bir grup arkadaþýmýz “tek yanlý ve
haksýz” nedenlerle ayrýlma kararý verip, Demokrasi Ýçin
Mimarlar Platformu (DÝMP)’i Oda'dan uzaklaþtýrmak
isteyen gruplarýn da desteðini arkalarýna alarak
yönetime gelmiþlerdi. Böylece 6 yýl sürecek bir
“suskunluk” dönemi içine girilmiþti.
2002 yýlýnda DÝMP yeniden Ankara Þubesi yönetimine
geldi. Yönetimi oluþturan arkadaþlarýmýzýn önceliði ,
daðýlmýþ þube örgütlenmesini toparlamak olduðu için
merkezi düzlemde etkileþim en az düzeyde sürdü. 2004
yýlýnda yeniden Þube yönetimine seçilen DÝMP, eþit
önceliðini Oda Genel Merkezi ve ona baðlý olarak da
Oda Örgütlenmesi olarak belirledi.
Bunun sonucu olarak da, Þube Genel Kurulu'nu izleyen
haftadan baþlayarak toplanan Danýþma Kurullarýnda,
görev alacak MYK'nun önemi ve yaþanacak sorunlar
tüm katýlýmcýlarca ifade edildi. Ve Ankara Þubesi
Yönetim Kurulu, tüm örgütlenmemizin mutabakatý ile
belirlenecek bir MYK oluþumunun önderliðini yapmasý
için Danýþma Kurulu tarafýndan görevlendirildi.
Yönetimin bu konudaki çabalarý ise sürekli desteklendi.

delegelerin) hazýrlanacak listeye katký vermesinin
istenmesi, özellikle inanýlmaz bir dezenformasyon ile
Ankara'ya gelmiþ olan Ýstanbullu arkadaþlarýmýzýn doðru
olarak bilgilendirilmesi ve Þube yöneticileri ile birlikte
karar üretecekleri toplantýlar yapmalarýnýn saðlanmasý,
bu tüm sürecin “kapýlarý kapalý odalarda” deðil de “
meþru” bir ortamda yapýlmasý ve yaratýcý muhalif
çabalarýn Oda'da yeniden kurgulanmasý için çaba
gösterdi.
2. ANKARA ÞUBESÝ, ODA'daki GELÝÞMELERDEN
KAYGI DUYAN SAYISIZ ARKADAÞLA YENÝDEN
ÝLETÝÞÝME GEÇTÝ
Bu Genel Kurul aracýlýðý ile; kendilerine “kalabalýk”,
demokrasi mücadelesini ise “…önce bir kiþi ile baþlar.
Ardýndan o bir kiþi diðer kiþi ile paylaþýr. Birken iki
olunur. Derken kýrka ulaþýlýr…” diyen “dayatmacý bir
seçkincilik” ile katýlýmcý ve yaratýcý çözümler arayan
çabalar arasýndaki farký gören Genel Kurul delegeleri
ile yeniden sýcak iletiþim kuruldu.
Üstelik, olup bitenleri sýradan geliþme olarak
görmeyen, buna karþý ciddi bir çaba saðlamak isteyen,
Odanýn 1970'li yýllarda baþlayan “toplumsal muhalefet”
çizgisini önemseyen ancak, gücünü bir diðeri ile
birleþtiremeyen sayýsýz arkadaþýmýz ile ortak bir Oda
programýnýn çok kýsa zamanda yaratýlabileceði anlaþýldý.

Ankara Þubesi tüm Genel Kurul sürecini eþit önemde
ele aldý. Gerek delege görüþlerinin kýsýtlanmasýný
isteyen “yeterlik önergelerine” karþý durarak, gerekse
de gündemdeki yönetmelik deðiþiklikleri konusunda
kurulan komisyonlarýn tümünde etkin fikri katký
saðlayarak, Genel Kurul'un istenen seviyeye
getirilmesine yardýmcý oldu. Kendinden menkul
“Baþkan Listesi”ne karþý çýkýþýn ifadesi olan,
“Demokrasi Platformu” listesinin oluþmasýna da olanak
saðladý.

Bu geliþme önemlidir. Çünkü, özellikle ayný yerde
olunmasý gereken sayýsýz dostumuz ile yukarýda kýsaca
deðindiðimiz “karþý karþýya durma” döneminde iletiþim
neredeyse tamamen kopmuþtu. Geçmiþte birlikte
olduðumuz bu dostlarýmýzý bizler, bizleri de onlar
anlayamýyor ve bu yapay ayrýlýk giderek derinleþiyordu.
Ancak bu Genel Kurul süreci, önce “ayrýlýklarýmýzýn”
önemini sorgulamamýza, ardýndan da yeniden birlikte
nasýl yürünebileceðine iliþkin “kafa yormamýza” katký
saðladý.

Burada kullandýðýmýz “olanak saðladý” sözcüðü özenle
seçilmiþtir. Çünkü: “þu kadar adayýmýz hazýr bunlara þu
kadar da siz ekleyin” demek, veya: “bizim þu kadar
arkadaþýmýz baðýmsýz olarak adaydýr” demek, Ankara
Þubesi'nin üstlendiði bu tarihi görevden kaçmasý
anlamýna gelmekteydi.

Bugün Ankara delegeleri bilmelidir ki; kendileri gibi
düþünen, Oda'nýn yaþadýðý sorunlarý ayný derinlikle
hisseden sayýsýz dostumuz ile birlikteyiz. Bu Oda'da
baþlayacak ciddi bir dönüþümün de müjdecisidir ayný
zamanda.

Bunun yerine; tüm delegelerin (diðer listeyi
destekleyen þubeler de dahil olmak üzere ayrýmsýz tüm

Artýk Ýstanbul'da kentsel çeperlerdeki çocuklarýn kente
katýlýmý üzerinde projeler yürüten; Denizli'de,
Anadolu'daki mimari birikimin doðruluðu tartýþýlýr

belgelerle baþkalaþtýrýlmasýna karþý koyan; Bursa'da
Oda'nýn 50 yýllýk tarihini yerel bir yaklaþýmla ele alan;
Diyarbakýr 'da gündemi oluþturan hýzlý göç ve saðlýksýz
kentleþme olgusuna karþý farklý bir duruþ sergileyen ;
zorunlu göç sonrasý Van 'da yaþanan pek çok sorunu
insani bir yaklaþýmla ele alan ve çözümler üreten;
Kocaeli 'de deprem sürecini ve sonrasýný bilimsel
deðerlendirmeler ýþýðýnda yorumlayan; tüm bu
þubelerde ve diðer þubelerde 28 Mart sonrasý kentsel
siyasi dönüþtürme çabalarýna ve ülkemize ve Oda'mýza
biçilen dar gömleðe karþý çýkan; genç olmanýn artýk
Oda'da da bir “suç” olmaya dönüþtürüldüðü bir süreçte
inisiyatif alan; kamuda, özel kesimde, üniversitede
“üretmemeye” programlanan kamusal planlarý mesleki
sorumlulukla sorgulayan; kentlerin, kültürün, mimarlýðýn
yozlaþmasýna karþý yeni bir duruþ gerçekleþtiren;
uluslararasý sömürü düzeninin ülkemiz üzerinde 80
yýldýr beslediði emellerine karþý direnen sayýsýz
dostumuz, Ankara'daki arkadaþlarýndan haberdar
olmuþlardýr.

1970'li yýllarda, neredeyse tümü dönemin toplumsal

Bu iletiþim bize tarihi bir sorumlulukla karþý karþýya
olduðumuzu gösteriyor. Bu sorumluluk, bir çok deðiþik
ortamda ve deðiþik çevrelerde ifade ettiðimiz çaðrýyý bir
kez daha yinelememizi zorunlu kýlmaktadýr. “Basit,
anlaþýlmaz ve gereksiz dar grupçu tavýrlarý bir kenara
býrakmalýyýz. Gün birlikte olma, birlikte üretme,
diðerimizin varlýðýna saygý duyma ve ona güvenme
günüdür.”

tümüyle yaþayacaðý gündemleri içermekteydi. Bu

Bu aslýnda çok ciddi bir son çaðrýdýr.

da etkileþmenin önünü týkadý. Oysa ki sorunlarýmýz

Bu çaðrýyý yapmak ve yapýlan bu çaðrýya olumlu yanýt
vermek; son Genel Kurulu doðru anlamak, üzerimize
düþen örgütsel sorumluluðun gereði üstleneceðimiz
görevleri yerine getirmek için çalýþmak demektir.
3. ANKARA ÞUBESÝ, ÝSTANBUL'daki DEÐÝÞÝK
ENTELEKTÜEL ÇEVRELER ÝLE YENÝDEN TEMAS
KURDU
Bu Genel Kurul'un belki de en ciddi ve doðru
yürütüldüðü taktirde yeniden “toplumcu bir dönemin”
baþlamasýna olanak verecek geliþmelerinden birisi de,
Ýstanbul'da bulunan ve yýllardýr birbirleriyle temas
etmeyen arkadaþlarýmýzýn bir araya getirilmesi ve
Delegelerle birlikte hazýrlanan “Demokrasi Platformu”
listesi içinde yer almalarýnýn saðlanmasýdýr.

muhalefet mücadelesi içinde yer alan Ankara ve
Ýstanbullu mimarlarýn bir araya gelmeleri ile baþlayan
ve darbeye kadar süren birlikte üretme ve yönetme
dönemi üzerinden, neredeyse bir çeyrek yüzyýl geçti.
Ancak ne Ankara'daki ne de Ýstanbul'daki
arkadaþlarýmýz bir iki basit birliktelik dýþýnda bir türlü
benzer bir dönemi yeniden baþlatmayý saðlayamadý.
38. Dönem MYK bir ölçüde bu iletiþimin bir kez daha
kurulmasýna olanak verdiyse de, her iki Þube de kendi
gündemleri ötesinde birlikte olacaklarý bir ortak
programý yaratamadý. Bunun doðal sonucu olarak,
birbirine eklemlenemeyen, karmaþýk ve diðerine
aykýrýlýklar içeren sayýsýz eylem denemesi yaþama
geçirildi.
Oysa ki Ankara ve Ýstanbul'da yaþanan kentsel ve
mesleki pratikler hem ileri ve hem de ülkenin ileride
gündemler üzerinde uðraþ veren, kafa yoran üyeler
birbirleriyle temas edemeyince veya ettikleri halde
ortak bir program üretemeyince, Oda basit bir rutinin
içinde boðulmaya, dar bir bürokrasi içine hapsolmaya
baþladý.
Yapay ayrýlýklar birlikte olmayý, dolayýsý ile ayrý durmalar
ortaktý ve yapý denetim firmalarý konusu da, kente
katýlma ve kent süreçlerini dönüþtürme becerisi de bu
iki kentte fazlasý ile yaþanmýþtý.
Ýþte bu Genel Kurul önce, Ýstanbul'da birbirlerinden ayrý
duran deðiþik çevreleri bir araya getirdi ve ardýndan,
Ankara'daki arkadaþlar ile birlikte yürünülebileceði
konusundaki inançlar yenilendi.
Bugün itibariyle bakýldýðýnda, “ileri”, “çaðdaþ “ ve
“demokratik karar süreçlerine baðlý” bir Mimarlar
Odasý'ný yapýlandýrmak, Genel Kurul öncesine göre
daha kolay.
Çünkü zor baþarýldý: baþlamak için ilk adým atýldý.
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aalto @ turkey
7 Nisan-16 Mayýs 2004

Mayýs ayýnda da Aalto Türkiye'de... Etkinlikler tüm hýzýyla sürüyor. 10-16 Mayýs 2004 tarihlerinde
“Aalto: Modern Kültür ve Ýnsan” etkinliklerini izleyin ve etkinliklere katýlýn. Bir Aalto Kongresi'ne
dönüþen etkinlikler; 4 atölye, 10 adet konferans ve 1 forum ile sonlanacak.

Aalto'nun Türkiye'de olmasý; Aalto üzerinden kendimize bakmamýzý saðlayacak. Kendi yapma
biçimlerimize, görme biçimlerimize, mimarlýðýmýza ve kentlerimize bakacaðýz. Aalto'nun kendini
varettiði ortam, uluslararasý baðlamdaki yeri, O'nun “usta” /”artizan” kimliði, Modern Kültür'ün
Türkiye'de nasýl ve hangi koþullarda olduðu/oluþtuðu/silindiði/silinmeye çalýþýldýðý; nasýl ve hangi
araçlarla korunabileceði/sürdürülebileceði tartýþýlacak.

Program'da mutlaka sizi de ilgilendiren bir alan yakalayabilir, sergilerin olduðu mekanda atölyelere
katýlma, konferanslarý izleme olasýlýðý bulabilirsiniz.

Bu programa mimar olan-olmayan, kente katýlan, kenti kullanan herkesin katýlmasýný bekliyoruz, çünkü
tartýþýlacak olan Modern kültür, Ankara'yý kuran düþünce, Ankara'da yaþanan “-izm”...
Bu çaðrý; görmeye çaðrý, yaþadýðýmýz çevreleri, detaylarý... Bu çaðrý; okumaya çaðrý, kültürleri,
kültürler-üstü olaný... Katýlýmýn niceliði ve niteliði, mimarlýðýmýza verdiðimiz deðerin göstergesi olacak.

“Architecture to Read” ve “A Gentler Structure for Life” sergileri'nin açýlýþý 7 Nisan 2004 tarihinde
gerçekleþtirildi. 250 kiþinin katýldýðý açýlýþ töreni Finlandiya Büyükelçisi'nin konuþmasýyla baþladý.
Ankara Þube Baþkaný'nýn konuþmasý, küratörün konuþmasý ve Kocatepe Kültür Merkezi mimarý
Mustafa Aslaner'in görüþlerini sunmasý ile devam eden açýlýþ, sergilerin gezilmesinin ardýndan
gerçekleþen kokteyl ile sonlandý. Sergiyi 7 Nisan tarihinden 28 Nisan tarihine kadar 1000 kiþi ziyaret
etti, sergiye dair/ait düþüncelerin yazýldýðý defterler aracýlýðýyla ziyaretçilerin görüþlerini
biriktirebiliyoruz. Bu sergilerin baþka uluslararasý sergileri Türkiye'ye taþýmak için bir eþik niteliðinde
olduðu görülmektedir. Sergilere ait fotoðraflara ve atölyelere kayýt formlarýna
www.mimarlarodasiankara.org sitesinden ulaþabilirsiniz.

Programý izleyin, gözünüz Ankara'da olsun...
Beklentimiz; tüm yapýlanlarýn “yeni yapma” ve “yeni görme” isteklerine yol açmasýdýr.
Umudumuz; tüm yapýlanlarla mimarlýða yön verebilmek, yol aldýrabilmektir.
Katýlýn... Gözleyin... Bizimle üretin ve keþfedin.
Mimarlýða Merhaba...

Bu proje; TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan kurgulanmýþtýr. Finlandiya Büyükelçiliði proje ortaðýdýr. Mimarlar
Derneði 1927 ve ODTÜ Mimarlýk Fakültesi projenin akademik ve mimarlýk kültürü baðlamýndaki duruþlarýnýn destekleyicisi ve
projenin doðal ortaðý konumundadýr. Ankara Sinema Kültürü Derneði, Fin Filmleri ile ilgili bölümün esas belirleyicisi olmuþtur.
Proje; Nokia, Huhtamaki ve UPM'nin desteðiyle hayata geçirilebilmiþtir.
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Aalto@turkey
1. SERGÝ

2. SERGÝ

3. SERGÝ

"ARCHITECTURE TO READ"
7 Nisan - 16 Mayýs 2004
Kocatepe Kültür Merkezi
"A GENTLER STRUCTURE FOR LIFE"
7 Nisan - 16 Mayýs 2004
Kocatepe Kültür Merkezi
"FÝN DOÐASI FOTOÐRAF SERGÝSÝ"
7 Nisan - 16 Mayýs 2004
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi

Aalto: Modern Kültür ve Ýnsan

Sergiler Devam Ediyor ...

Atölye
Atölye

'Aalto Kütüphaneleri Maket Atölyesi'
Jari Jetsonen, 20 öðrenci (5 maket)
'Detayda Ýnsan'
Ýlhan Kesmez, 20 öðrenci
'Aalto'yu Bulalým'
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu, 12
çocuk

Atölye

'Türk Mimarlýðýnda Yerellik',
Abdi Güzer
Konferans, 17.30-18.30, Kocatepe Kültür Merkezi

Atölyeler, 9.30-15.30, Kocatepe Kültür Merkezi

'Mimarlýkta Modernizm Ne Kadar
Modern?',
Uður Tanyeli
Konferans, 19.00-20.00, Kocatepe Kültür Merkezi
'Yerel’in Mimarlýk Tarihi Yazýmý
Üzerine...'
Ýlhan Tekeli

Atölye 1 'Aalto Kütüphaneleri Maket Atölyesi'
Jari Jetsonen, 20 öðrenci (5 maket)
Atölye 4 'Aalto'yu Bulalým'
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu, 12
çocuk

15 Mayýs 2004

Ankara Gezisi, 16.00-19.00

Konferans, 10.00-10.30, Kocatepe Kültür Merkezi

12 Mayýs 2004
Atölyeler, 9.30-15.30, Kocatepe Kültür Merkezi
'Aalto Kütüphaneleri Maket Atölyesi'
Jari Jetsonen, 20 öðrenci (5 maket)
Atölye 'Detayda Ýnsan'
Ýlhan Kesmez, 20 öðrenci
Atölye 'Aalto'yu Bulalým'
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu, 12
çocuk
Konferans, 19.00-20.30, Mimarlar Odasý Binasý
'Fin Þiirinin Dünü ve Bugünü',
Kemal Özüdoðru

'Savaþ Sonrasý Finlandiya',
Veli-Pekka Kaivola
Konferans, 10.30-11.00, Kocatepe Kültür Merkezi
'Fin Kültüründe Kütüphane
Mervi Nousiainen

Atölye

13 Mayýs 2004

Tartýþma, 11.00-11.30, Kocatepe Kültür Merkezi
Konferans, 11.45-13.00, Kocatepe Kültür Merkezi
'Aalto'nun Ýzleði, Kütüphaneler’
Teija Isohauta
Konferans, 14.00-15.00, Kocatepe Kültür Merkezi
'Aalto Baðlamýnda Fin Mimarlýðý
Sirkka-Liisa Jetsonen
Konferans, 15.00-16.00, Kocatepe Kültür Merkezi
'Uluslararasý Baðlamda Aalto',
Markku Lahti
Forum, 16.00-20.30, Kocatepe Kültür Merkezi

Atölyeler, 9.30-15.30, Kocatepe Kültür Merkezi
Atölye
Atölye
Atölye

'Aalto Kütüphaneleri Maket Atölyesi'
Jari Jetsonen, 20 öðrenci (5 maket)
'Detayda Ýnsan'
Ýlhan Kesmez, 20 öðrenci
'Aalto'yu Bulalým'
Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu, 12
çocuk

Z- Gelen ziyaretçilerin sýklýðý ne durumda?

Atölyeler, 9.30-15.30, Kocatepe Kültür Merkezi

Konferans, 16.30-17.30, Kocatepe Kültür Merkezi

11 Mayýs 2004

Özgür Çetin- Gerçekten güzel bir sergi, býkýlmayacak bir
eser gerçekten. Özellikle eskizler; bilmiyordum eskizlerin
ne olduðunu açýk konuþayým.. Ama gelen mimarlarla
konuþa konuþa biz bu iþi biraz kavramýþ durumdayýz.

14 Mayýs 2004

Atölyeler, 9.30-15.30, Kocatepe Kültür Merkezi
'Aalto Kütüphaneleri Maket Atölyesi'
Jari Jetsonen, 20 öðrenci (5 maket)

Z- Aalto sergisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?

Konferans, 19.00-20.30, Mimarlar Odasý Binasý
'Fin Ulusal Müziði'nin Geliþimi',
Vefa Çiftçioðlu

Atölye

10 Mayýs 2004

Genç mimarlarýn çok kitaplarýný sattým ve tabi o arada
okudum ama böyle bir düzen görmedim hiç.

'Aalto Ankara'da: Son Söz.',
Yürütücü M. Ziya Tanalý
Katýlýmcýlar: Teija Isohauta, Sirkka-Liisa
Jetsonen, Markku Lahti, Mehmet
Asatekin, Ali Cengizkan,
Zeynep Onur,Ýlhan Kesmez
Kapanýþ Kokteyli, 19.00-22.00

Koruma Görevlisi Özgür Çetin:
“...Özellikle eskizler; bilmiyordum eskizlerin ne olduðunu açýk konuþayým..
Ama gelen mimarlarla konuþa konuþa biz bu iþi biraz kavramýþ durumdayýz.”

Aalto sergisini korumak...

Zeynep Ömür Yýlmaz- Kaç yýldýr güvenlik görevlisi olarak
çalýþýyorsunuz?
Özgür Çetin- Tepe Güvenlikte sekizinci yýlýma girmek
üzereyim. Zaten ilk güvenlik olarak baþladým bu iþe
de.Kademe kademe gidiyoruz, þu an yakýn korumalýk
yapýyorum. Bu sergi de þef olarak görevliyim. Bu sergi
benim için diðer sergilerden daha önemli olduðu için, her
günüm burada geçiyor benim. Çok deðerli bir sergi olduðu
için kendimi tedirgin hissediyorum. Arkadaþlarýmla birlikte,
bu sergiyi vukuat olmadan tamamlayacaðýmýza eminim.
Bütün ekip arkadaþlarýmda bu iþe duyarlý. Arkadaþlar da,
ben de Alvar Aalto'nun bu kadar önemli bir kiþi olduðunu
burada gördük, onu burada tanýma fýrsatý bulduk. Onun
buradaki çizimleri bizim için çok kýymetli.
Z -Daha önce hangi mimarlýk sergilerinde görev aldýnýz?
Özgür Çetin - Tepe Grubunun Genç Mimarlarla ilgili bir
sergisinde görev aldým. Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde
sergimiz vardý. Sonra yirmi iki gün Bodrum'da sergilendi.
Kuþadasý'na gittik. En son Kýbrýs'a gittik. Þehirleri dolaþtý,
ben de o þehirlerde görev aldým. Tekrar Ankara'ya
döndükten sonra ilk olarak Aalto sergisi oldu. Bu sergiyi
görünce de çok hoþuma gitti, gözümüz gibi bakýyoruz artýk.
Bu gidiþle de mimar olacaðým gibi geliyor bana.
Z- Bu sergilere sizi görevlendirmelerinin özel bir nedeni var
mý, yoksa biraz da tesadüfle mi baþladý?
Özgür Çetin- Aslýnda tesadüf deðil de, dediðim gibi bu
iþte biraz eðitimli ve tecrübeli olduðum için, þüpheli
þahýslar konusunda herhangi bir tehlike durumunda nasýl
hareket edeceðimi bildiðim için beni görevlendiriyorlar.
Ben de bundan dolayý gurur duyuyorum.
Z- Bu sergilerde görev almadan önce, bunlarý görmeden
önce mimarlýk sizce neydi?
Özgür Çetin- Ben inþaatý severim. Küçükken toprakla
oynardým, kümes yapardým, çizerdim ama baþaramadým.

Özgür Çetin - Bir ara galiba burada bir seçim oldu. Þehir
dýþýndan misafirler geldiler. O sýrada Cuma, Cumartesi,
Pazar yoðunluk oldu. Ben buna sevindim tabii. Gerçekten
de gurur duydum. Çünkü her mimarýn bu sergiyi görmesi
gerektiðini düþünüyorum.
Z- Hafta içi daha mý az oluyor ziyaretler?
Özgür Çetin- Tabi ki hafta içi daha az oluyor, çünkü
gelenler genelde öðrenciler. Bazý insanlar internetten
öðrenip geliyor, bazýlarý kapýdan geçerken afiþi görüp,
farkederek geliyorlar. Biz de onlara çay kahve ikram
ediyoruz, kitapçýklardan veriyoruz, sergimizden daha çok
memnun kalsýnlar diye.
Z- Gelen ziyaretçilerden nasýl tepkiler alýyorsunuz?
Özgür Çetin- Gerçekten çok güzel tepkiler alýyoruz. Zaten
ziyaretçi defterine de tepkilerini yazýyorlar. Sadece bir
eleþtiri aldýk, o da ýþýk yetersizliðinden dolayý eskizleri
rahat okuyamadýklarý konusundaydý. Zaten deftere de
yazdý eleþtirisini. Dün de gelen mimarlardan biri, bize
eskiden yapýlmýþ iþler deðil, þimdiki iþler lazým diyerek
eleþtirdi. Ama dediðim gibi birkaç kiþiden geldi böyle
tepkiler. Buraya gelen insan sayýsý þimdiye kadar bini
buldu ki böyle kapalý bir yerde, giriþi fazla görülmeyen bir
yerde bu büyük bir baþarý.
Z-Sergilerden hangisi daha çok beðeniliyor?
Özgür Çetin- Ýkisi de çok beðeniliyor. Alt kattaki sergideki
eskizleri gösterdiðimiz zaman þok geçiriyorlar. Çünkü
bilmiyorlar, burda eskizler olduðunu. Arkadaþlara da
söylüyoruz, gelenlere çekmeceleri gösterin diye.
Bana göre herþey zaten sýnýflandýrýlmýþ zaten. Sergiyi
gezerken o sýrayla görüyorsunuz. Eskizi, projesi, resmi ve
yukarýdaki sergide de fotoðraflarý... Kimse bize herhangi
bir þikayetle gelmedi. Giden ziyaretçilere de soruyoruz.
“Efendim beðendiniz mi?” diye, hep “Harika” cevabýný
alýyoruz.
Z- Sizin baþka eklemek istediðiniz birþey var mý?
Özgür Çetin- Benim eklemek istediðim; bu sergiyi
düzenleyen kiþilere teþekkür etmemiz gerekiyor.
Gerçekten biz de bu olayý güzel yaþadýk. Ben böyle
olacaðýný düþünmüyordum. Sadece maketler ve projeler
olacak diye düþünüyordum. Mesela þimdi burayý gezen
ziyaretçilere çýktýklarýnda soracaðým, ne düþündüklerini.
Onlarýn farketmedikleri þeyi onlara göstereceðim. Þu
tabureler, Aalto'nun tasarýmlarý diyeceðim ve projeden
resimlerini göstereceðim. Burda gerçekten daha çok
tecrübe kazandým.
Z - Çok teþekkür ederiz, bize zaman ayýrdýðýnýz için.

uia için öneri çalýþma programý
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“Kamu Kurumu” niteliðinde bir meslek kuruluþu olan TMMOB Mimarlar
Odasý, Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin - yani UIA'nýn - Türkiye kesimi
iþlevini de yürütmektedir.

2005 yýlýnda Ýstanbul'da gerçekleþecek olan Genel Kurul ve Kongre için
yapýlan hazýrlýklar, Mimarlar Odasý'nýn UIA ile yaptýðý anlaþma
çerçevesinde yürütülmektedir. Ýlgili tüm komiteler, yürütücüler,
raportörler, sekreterler bu anlaþma çerçevesinde oluþturulmuþtur. Yapýlan
birçok çalýþma Türkiye'deki mimarlarýn kongreye katýlýmýný nicelik olarak
ele almaktadýr ve katýlýmý sayý olarak arttýrmaya yöneliktir. M. O. Ankara
Þubesi olarak katýlýmýn nicelik boyutunu önemsemekle birlikte, UIA
Ýstanbul 2005 Kongresi'ni mimarlýðý gündem yapmak ve Ulusal Mimarlýk
Politikamýzý tariflemek üzere bir araç olarak deðerlendirmekteyiz.
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Benimsenen bu yaklaþýmý hayata geçirebilmek ve bu süreçte en aktif
biçimde yer alabilmek amacýyla, UIA 2002 Berlin Kongresi'ne katýlan
üyelerimizle oluþturulan ve süreç içinde yeni katýlýmlarla geniþleyen UIA
Ýstanbul 2005 Çalýþma Grubu'nca , þubemizin önümüzdeki iki yýllýk çalýþma
programýndaki akslarý da esas alan bir ÖNERÝ ÇALIÞMA PROGRAMI
hazýrlanmýþtýr.
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Bildiðiniz üzere UIA Ýstanbul 2005 Kongresi'nin ana temasý “Mimarlýklarýn
Pazar Yeri” olarak belirlenmiþtir. Üyelerimizin bu tema uyarýnca belirlenen
koþullar çerçevesinde kongreye bireysel olarak katýlma olanaklarý söz
konusudur.Oluþturulan bu öneri çalýþma programý ise þube düzeyinde en
geniþ katýlýmý hedeflemektedir..

ÞUBEDE DEVAM EDEN ÇALIÞMALARA DAÝR
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BÝNA KÝMLÝKLERÝ ATÖLYE ÇALIÞMALARI
*Cumhuriyetin ilk 10 yýlýnda inþa edilen 24 yapýyý içeren ilk sergi,
diðer 10 yýllýk periyodlardaki yapýlarýn da hazýrlanmasýyla günümüze
kadar uzanan, 80 yýlý kapsayan bir Ankara Bina Kimlikleri portfolyosu
oluþturulmasý,
*Ankara Þube’ye baðlý temsilciliklerin ayný çalýþmayý kendi
kentlerinde yapmak üzere örgütlenmeleri,
*Eski kente dair çalýþmalar için yeni bir atölye çalýþmasýnýn
baþlatýlmasý,
….
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YENÝ PROJELERE DAÝR
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ALTERNATÝF KENT OKUMA ATÖLYESÝ
*Çalýþmayý öneren grubun çalýþmayý içeriklendirmesi ve örgütlemesi
ÖÐRENCÝ ÇALIÞMALARI ATÖLYESÝ
*2004-2005 öðretim yýlý için mimarlýk eðitimi veren okullarla iliþkiye geçilerek belirlenen
bir temanýn ya da UIA temasýnýn programlara dahil edilmesinin saðlanmasý,
Bu kapsamda hazýrlanacak öðrenci projeleri sergisi
SEMPOZYUM / PANEL
*Ulusal mimarlýk politikasý kavramýnýn tartýþmaya açýlmasý,
*Mimarlýk ortamýnýn verilerinin ve aktörlerinin belirlenmesi,
Ýliþkili Disiplinler...
Yasa ve Yönetmelikler...
……

i

MÝMARLIK TOPLUM GÜNDEMÝNDE
*Bu süreçte mimarlýðý toplumun gündemine taþýyabilmek amacýyla:
daha iyi bir EVDE
daha iyi bir SOKAKTA
aha iyi bir KENTTE
YAÞAMAK ÝSTÝYORUM baþlýklý etkinlikler
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Üçüncü baþlýk bir önceki çalýþma döneminde yer alan tamamlanmýþ
projeleri kapsamaktadýr.Þubemiz etkinliklerinin sürekliliði açýsýndan bu
yaklaþým oldukça önemli bulunmaktadýr.

g

ÇOCUK VE MÝMARLIK ÇALIÞMALARI
*Çalýþma yürütülen okullardan gönüllü katýlýmlarla, belirlenen ortak
bir tema doðrultusunda yürütülecek yaz okulu,
Yaz okulu çalýþma sonuçlarý sergisi
Yaz okulu çalýþmalarý sonuç raporu
*2004-2005 eðitim yýlýnda okullarda yürütülecek çalýþmalarýn
belirlenen ortak tema doðrultusunda ortak bir içerikte oluþturulmasý,
Ortak çalýþma sonuçlarý sergisi,
Ortak çalýþmalar sonuç raporu,
……
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Ýlk baþlýk bir önceki dönem þubede baþlayan ve halen devam eden
çalýþmalarýn UIA Ýstanbul 2005 ortamýna taþýnmasýna iliþkindir..

Dördüncü baþlýk bu dönem þube çalýþma programýnda önemle üzerinde
durulan yerelle iliþkilenmeyi içermektedir. Bu iliþkilenme ile þubenin zengin
coðrafyasýnýn UIA Ýstanbul 2005 Kongre ortamýna taþýnmasý
düþünülmektedir..

tý
lý
m

þ

Öneri çalýþma programý 4 baþlýk altýnda ele alýnmýþtýr.

Ýkinci baþlýk öneri yeni projelerden oluþmaktadýr ve bu projelerin her birinin
içeriklendirilmesi ve bir çalýþma takvimine baðlanmasý beklenmektedir..

M. O. Ankara Þubesi UIA Ýstanbul 2005 çalýþma grubu üye danýþma kurulu toplantýsý
25 Mayýs tarihinde saat 18.00 da M. O. Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. Tüm üyelerimizin
katýlýmlarýný ve katkýlarýný bekliyoruz..

program

Mimarlar Odasý Türkiye Kesimi, uzun bir sürecin ardýndan 1999 yýlýnda
Çin'in Pekin kentinde gerçekleþen Genel Kurul'da, Ýtalya ve Japonya'nýn
yanýsýra, 2005 yýlýnda yapýlacak olan Genel Kurul ve Kongre için aday
olmuþ ve yapýlan oylama sonucunda Ýstanbul seçimi kazanmýþtýr.

Eleþtirilerinize, görüþ ve önerilerinize açýk olan bilgilerinize sunulan bu öneri çalýþma programýnýn
katkýlarýnýzla zenginleþeceðini biliyor ve sizleri bu çalýþma programýný tartýþmaya ve þubemizin
dahil olacaðý platformlarý tariflemeye ÇAÐIRIYORUZ.

*Þube çalýþma programýnýn hayata geçirilmesi,
*Oda bünyesinde yapýlmýþ çalýþmalarýn sergileri,
*Basýnla iliþkilenme,
*Afiþler,
……

3.
4.

BÝTEN PROJELERE DAÝR
*Bacalar sergisi,
*Taþtaki Ýz Belgeseli sunumu,
….

4. YERELLE ÝLÝÞKÝLENME
*Çalýþma programýnýn paylaþýlmasý , katký ve önerilerle
zenginleþtirilmesi,
*Periyodik toplantýlar,
*Ortak etkinlikler yapýlmasý,
……..

YERELLE ÝLÝÞKÝLENME
*Çalýþma programýnýn paylaþýlmasý , katký ve önerilerle
zenginleþtirilmesi,
*Periyodik toplantýlar,
*Ortak etkinlikler yapýlmasý,
……..
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H A F T A S I

Mimar Sinan Etkinlikleri
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, bu yýl Sinan
Etkinlikleri'nde Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý
Derneði'nin de katkýlarýyla kapsamlý bir program
oluþturduk.
Meslektaþlarýmýzýn, kentlilerin Sinan'ý anlamasýnda,
tanýmasýnda; mimarlýðýný okumasýnda 'Öncesi ve
Sonrasý'na dair bilgilenmesinin de önemli olduðu
düþüncesiyle; 'Tanzimattan Sonra Yapý Alaný Örgütlenmesi'
ve 'Osmanlý Estetiði ve Sinan' konferanslarý; 'Sinan Öncesi
ve Sonrasý' paneli, 'Orta Anadolu Sinan Yapýlarý' gezisi ile
Y. Mimar Sedat Çetintaþ'ýn Rölöveleri sergisinden oluþan
bir program düzenledik.
8 Nisan 2004
Emre Madran 'Tanzimattan Sonra Yapý Alaný Örgütlenmesi'
baþlýklý konferansýnda; mimar, inþaatçý ve benzeri yapý
adamlarýnýn kimler olduðu, bunlar arasýnda ne tür iliþkiler
olduðu, yapý üretiminin hangi aþamalardan geçtiði ve
yapým iþlerinden sorumlu örgütler ile iþleyiþlerine dair
bilgileri Tanzimat dönemi kesitinde bizlere sundu.
'Osmanlý Estetiði ve Sinan' konulu konferansýnda Jale
Erzen; Sinan'ý tanýmamýzla ilgili deðerlendirmelerini bizlerle
paylaþtý. Sinan'ýn en küçük yapýsýndan son derece görkemli
eserlerine kadar hemen hemen ayný yapý birimini, yatayda,
dikeyde, arazi üzerindeki 3 boyutluluða kadar
kullanýþýndaki çeþitliliði izledik. Yapýlarýnýn sadece duvar,
pencere, tonoz, kubbe olmadýðýný; yapýda yaþayan
anlamlarý, o günün kültürünü dile getirdiðini; yapý
elemanlarýnýn birbirlerini nasýl tamamladýklarýný, birbirlerine
yanýt verdiklerini gördük.
9 Nisan 2004
Sinan'ýn 416. ölüm yýldönümü anýsýna Sinan'ýn kentimizdeki
tek yapýsýnda Cenab-ý Ahmet Paþa Camii'nde biraraya
geldik. Bir mimarý yapýsýnda anmak, eseri üzerine
konuþmak, düþünmek, Jale Erzen'in anlatýmý ile daha da
bir anlam kazandý. Mimar Sinan'ý Ankara'da Cenab-ý
Ahmet Paþa Camii'nde anmanýn gelenekselleþmesini, her
mimarýn, her mimarlýk öðrencisinin hatta her kentlinin
camiyi farketmesini, yeniden yeniden keþfetmesini
diliyoruz.
'Sinan Öncesi ve Sonrasý' panelinde Ömür Bakýrer
'Osmanlý Öncesi Mimarlýk Mesleði ve Mimarlar' baþlýklý
konuþmasýnda; mimarýn sorumluluklarýnýn, toplumdaki
yerinin ve saygýnlýðýnýn her döneme göre deðiþen
konumunu anlattý. Mýsýr, Mezopotamya, Yunan
kültürlerinden Osmanlý öncesi Anadolu kültürüne kadar
mesleðimizin durumunu izledik.

Zeki Sönmez 'Mimar Sinan Sonrasý Mimarlýk Mesleði ve
Mimarlar' konulu konuþmasýnda; toplumsal yapý içindeki
örgütlenmeye dair bilgilerini bizlerle paylaþtý. Kitabeler,
kataloglar, defterler, bordrolardan edinilen somut bilgilerle
oluþturulan sistemin, þemanýn her gün küçük detaylar
eklenerek nasýl örüldüðünü gördük. Zeki Sönmez’in
sunuþunda 20 baþmimarýn imzasýný ve mührünü bizlerle
paylaþmasý ise hepimiz için bir süpriz oldu. En
yalýnlarýndan en karmaþýklarýna kadar Mimar Sinan
Üniversitesi hat bölümünce yeniden istif edilen mühür ve
imzalarý izledik.
10 Nisan 2004
Sinan'ýn yapýlarýný birebir görebilmek için düzenlenen Orta
Anadolu Sinan yapýlarý Konya Karapýnar gezisi Mustafa
Önge'nin ve Osman Nuri Dülgerler'in eþliðinde gerçekleþti.
Zazadin Han ve Horozlu Han'ýn ziyaretinin ardýndan;
Karapýnar'daki II. Selim Külliyesi'ne gittik. Yapýlarýn
yerleþiminden, sokak dokusuna kadar tüm izleri Osman
Nuri Dülgerler'in bilgilendirmeleri ile takip edebildik.
Konya'da ise Selimiye Camii ile Alaaddin Camii'ni gezdik.
Emre Madran ve Mustafa Önge'nin kiþisel arþivlerini
mimarlýk ortamý ile paylaþmalarý üzerine Y. Mimar Sedat
Çetintaþ'ýn rölöve çalýþmalarýndan oluþan 'Anadolu'da
Osmanlý Mimarlýðý' sergisini etkinlikler süresince, mimarlýk
ortamýnýn ve kentlinin beðenisine sunabildik.
Mimar Sinan Haftasý'nda tüm etkinlikleri
gerçekleþtirmemizi saðlayan deðerli hocalarýmýza, Koruma
ve Restorasyon Uzmanlarý Derneði'ne, Mimarlar Odasý
Konya Þubesi'ne ve etkinliklerimize katýlým saðlayan,
destek olan herkese en içten teþekkürlerimizle ...

1 3
2

1. Emre Madran, Etkinliklerin yürütücüsü
2. Konya Alaaddin Camii
3. Ankara’daki tek Sinan eseri Cenab-ý Ahmet Camii’nde anma töreni

M Ý M A R
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MÝMARLIK ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU
2004

U L U S A L

M Ý M A R L I K

S E R G Ý S Ý
Büyük Ödül: Behruz Çinici

BÜYÜK ÖDÜL (Sinan Ödülü):
Meslek yaþamý boyunca ürettiði proje ve yapýlarla eðitim, meslek ve kültür ortamýný çok boyutlu olarak etkileyiþi;
tasarým ve yaþam kalitesine yönelik deðerlerin toplum kültürü içinde yüceltilmesi doðrultusunda öncü
çalýþmalarý; ve mesleðin toplumsal kabul ve saygýnlýk kazanmasýnda süreklilik gösteren çabalarý nedeniyle, tüm
yaþamýný mimarlýða adamýþ olmakla tanýnýp, meslek ortamýnda 'usta mimar' olarak bilinen BEHRUZ ÇÝNÝCÝ'ye
oybirliði ile verilmiþtir.

IX. Ulusal Mimarlýk Sergisi'ne katýlan eserler 2-4 Nisan tarihleri arasýnda Seçici Kurul'un
incelemesine sunularak, 2004 ödülleri belirlendi. 12 Nisan Pazartesi günü Ankara
Çankaya Çaðdaþ Sanatlar Galerisi'nde gerçekleþen ödül töreninde Sergi açýldý ve
ödüller sahiplerine verildi.
Bu yýl Ulusal Sergi'ye 349 mimar ve firma, 177 eser (toplam 195 pano) ile katýlmýþtýr.
Sergiye katýlan eserler arasýndan, Yapý ve Proje dallarýnda 28 Ödül Adayý belirlenmiþtir.
2002 Ödül döneminde uygulandýði gibi, bu yýl da Seçici Kurul çalýþmasý sonunda Büyük
Ödül ile Mimarlýða Katký dalýndaki ödüller hemen açýklanýrken, Yapý ve Proje dallarýnda
ise sadece ödül adaylarý duyurularak, ödüller 12 Nisan günü gerçekleþen ödül töreni
sýrasýnda açýklandý.
IX. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri Komitesi; Aydan BALAMÝR (Baþkan), Oðuz
BULHAZ, Nurçin ÇELÝK, Cüneyt AKBULUT’dan oluþuyor, Sekreterliði Bayar ÇÝMEN
yürütüyordu. Seçici Kurul’da ise Nejat ERSÝN (Baþkan), Zeynep AHUNBAY, Ziya
TANALI, C. Abdi GÜZER, Tevfik TOZKOPARAN yer aldý.

Jüri Özel Ödülü

MÝMARLIÐA KATKI DALI BAÞARI ÖDÜLLERÝ:
Eðitimci kiþiliðinin yanýsýra, gerek özgün araþtýrmaya dayalý yayýnlarý gerekse mimarlýðýn alternatif durumlarýna
ve olaðan dýþý boyutlarýna yönelik deneme tarzýndaki yazýlarý ile mimarlýk ortamýna saðladýðý çok boyutlu katký; ve
mimarlýðýn farklý kurumsal ortamlarýna yönelik olarak verdiði gönüllü ve kesintisiz destek nedeniyle, Dokuz Eylül
Üniversitesi Mimarlýk Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. GÜRHAN TÜMER'e oybirliði ile;
Mimarlýk eðitiminde 'yapý stajý' deneyimini, lisans programý içinde zorunlu yaz uygulamalarýyla kazandýrmaya
yönelik özgün bir uygulama oluþu; 1958 yýlýndan beri kýrsal yerleþimlerde yürütülen uygulamalarla
kurumsallaþarak sürdürülüþü, ve geliþtirilmiþ yapý-mekan üretimleri ile mimarlýk kültürünün yerel ortamlarla
buluþmasýna yönelik katkýlarý nedeniyle ODTÜ MÝMARLIK BÖLÜMÜ YAZ UYGULAMALARI PROGRAMI'na
oybirliði ile verilmiþtir.
Seçici Kurul ayrýca:
Mimarlýk ve kentle ilgili uluslararasý sergilerin; söyleþi, panel, sempozyum ve atölye çalýþmalarýnýn düzenlenip
yayýnlarýnýn yapýlmasýna öncülük ederek, mimarlýk kültürü ve mesleði için bir etkinlik odaðý ve kültürler arasý bir
köprü görevinde bulunan ANKARA ALMAN KÜLTÜR MERKEZÝ / GOETHE ENSTÝTÜSÜ'ne JÜRÝ ÖZEL
ÖDÜLÜ verilmesine oybirliði ile karar vermiþtir.

Mimarlýða Katký Ödülü: ODTÜ Mimarlýk Bölümü Yaz Uygulamalarý Programý

9. Ulusal Mimarlýk Sergisi 12-21 Nisan tarihleri arasýnda Çaðdaþ Sanatlar Galerisi’nde idi.

Mimarlýða Katký Ödülü: Gürhan Tümer
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YAPI DALI Baþarý Ödülleri:

PROJE DALI Baþarý Ödülleri:

Dýþ ve iç mekan kurgusunda geliþtirdiði süreklilik, ve

Bilinen estetik deðer ve tektonik unsurlar içinde

eðitim etkinliðini kurgusu ile destekleyen nitelikli iç mekan

kalmasýna karþýn, özellikle detay ve ölçek duyarlýlýðý ile,

anlayýþý; teknolojinin evcilleþmiþ kullanýmý, malzeme

tasarýmý benzerlerinden farklý kýlan duyarlý yaklaþýmý; farklý

duyarlýlýðý, ve özgün detay geliþtirilmesine gösterilen özen

iþlev katmanlarý arasýnda uyumu saðlayan baþarýlý

nedeniyle Semra Uygur ve Özcan Uygur'un TED

optimizasyonu, tekrarlara karþýn biteviyelik tehlikesini

ANKARA KOLEJÝ YUMRUBEL YERLEÞKESÝ, LÝSE

ortadan kaldýran ölçülü parçalanmalarý, bütünü

yapýsýna oybirliði ile;

kurgulamaya yönelik etkin yaklaþýmý ve çaðdaþ kimliði

Yer aldýðý imar içinde özenli konumlanýþý, çekinmeden
üzerine gidilen sýradanlýk aracýlýðýyla eriþilen seçkinlik ve
zaman ötesi klasik kimlik; bu doðrultudaki tutumun

nedeniyle Emre Arolat ve Gezin Evren'in TUNUS
MAHDÝYYA'DA OTEL VE KONUT projesine verilmesine
oybirliði ile,

sürekliliðini saðlayan, azaltarak varýlmýþ bütün, ölçü, ölçek

Ýçinde bulunduðu yerleþim ve dýþ mekan kurgusu ile

ve ayrýntýlardaki paralel dikkat nedeniyle Kaya

oluþturduðu bütünlük; yapý programýnýn ele alýnýþýnda

Arýkoðlu'nun MERSÝN DENÝZ TÝCARET ODASI yapýsýna

vurgulanan kentsellik anlayýþý; güçlendirilerek öne

oybirliði ile;

çýkarýlan kültürel altyapý kavramý; ülkemiz mimarlýðýnda

Çevreyle iliþkide üstün duyarlýlýk, kullanýlan dilde karþýtlar
arasýnda gözetilen denge ve zýtlýklarýn özgün kurgusu;
iklim ve yer referanslý bir 'saçak yapý' yoluyla, malzeme ve
biçim rafineliðine dayalý yerleþik deðerleri sorgulayan, ve
bu sorgulamayý estetiðin alternatif örgüsüne yönelik
inançlý ýsrar ve tutarlýkla sürdürüþü nedeniyle Kenan

genellikle eksikliði gözlenen özgün mimarlýk dili ve 'kendi
gibi olma' arayýþýný, devþirilmiþ kalýplarla baþarý
olasýlýklarýna üstün tutarak, riskle yüzleþmeyi de cesaretle
göðüsleyiþi nedeniyle Erdal Sorgucu'nun ABANT ÝZZET
BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ SOSYAL AKTÝVÝTE MERKEZÝ
projesine verilmesine oybirliði ile karar verilmiþtir.

Güvenç ve Gülnur Özdaðlar Güvenç'in FETHÝYE KÜLTÜR
MERKEZÝ yapýsýna oyçokluðu ile (karþý oy Nejat Ersin)
verilmesine karar verilmiþtir.

PROJE DALI 'Fikir Sunumu' Ödülleri:
Mimarlýk ve kültür ortamýnýn güncel durumuna yönelik
sorgulamalarý masalsý bir manifesto yoluyla, ve savunulan

YAPI DALI 'Koruma-Yaþatma' Baþarý Ödülü:
Dünya mirasý bir site ait önemli bir kültür varlýðýnýn
zamanla bozulan taþ dokusunun dikkatle
saðlamlaþtýrýlmasý, bezemelerinin özenle yenilenmesi,

masum dünyayla örtüþen naif bir sanat dili ile
destekleyerek anlatan Gülseren Kayýn Öker'in
HÝÇBÝRYER PROJELERÝ sunuþuna verilmesine oybirliði
ile,

çevresel sorunlarýnýn koruyucu önlemlerle çözümlenmesi,

Yapýnýn baðlamla iliþkisinde belirliyici olan fiziksel sýnýr

ve iç mekanýn gezilip algýlanmasýna yönelik yeni iþlev

kavramýnýn sorgulanmasý ve mimari soyutlamaya yönelik

düzeni ile KA-BA Eski Eserler Koruma ve Deðerlendirme

tasarým denemesi ile Özgür Kemal Zaimoðlu'nun ÜTOPÝK

Mimarlýk Ltd. çalýþmasý olan ÜRGÜP SARICA KÝLÝSE

MÝMARÝ TASARIM, OTEL BÝNASI sunuþuna verilmesine

KORUMA ONARIM VE SERGÝLEME PROJESÝ'ne oy

oybirliði ile karar verilmiþtir.

birliði ile verilmiþtir.
YAPI DALI Onarým Özel Ödülü:
Boðaz peyzajýnýn 18. yüzyýldan günümüze ulaþan deðerli
bir bileþeninin, özgün ayrýntýlarýna saygý gösterilerek
çaðdaþ yaþama uyarlanmasý sýrasýnda sergilenen baþarý
nedeni ile F. Feyza Cansever'in SADULLAH PAÞA YALISI
ONARIM PROJESÝ'ne oybirliði ile verilmiþtir.
YAPI DALI 'Yaþam Çevresi' Baþarý Ödülü:
Yapýlarý hafif arka plan unsurlarý olarak kullanan, ve dýþ
mekan sürekliliði ve kullanýmýný öne çýkaran yaklaþýmý ile
Boran Ekinci'nin FETHÝYE ECE MARÝNA çevresinin,
'Yaþam Çevresi' kategorisinde deðerlendirilmesine ve bu
kategoride ödüllendirilmesine; malzeme, teknik ve dil
bütünlüðünü kurgulama ve inceltmede üst düzeyde bir
çizgi elde ediþi nedeniyle oy birliði ile karar verilmiþtir.
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MESLEK ve BÝR ÖMÜR

Mimarlarýn meslekte 30-40-50 ve 60. yýllarýný kutladýðýmýz törenlerden bu
yýlki 11 Nisan 2004’de, Ankara Palas’da yapýldý. Yýllar sonra ilk kez bir araya
gelenlerin kucaklaþmalarýna, aný tazelemelerine, kahkaha ve gözyaþýnýn bir
arada olduðu karþýlaþmalara sahne oldu bir kez daha Ankara Palas.
Mimarlar Odasý’nýn kendisini var eden üyelerine duyduðu vefa borcunun
böylesine hoþnutlukla ve minnetle karþýlanmasý ise bu geceyi
hazýrlayanlarýn duygu dolu anlar yaþamalarýna neden oldu.
30 ve 40 yýlýný dolduran mimarlarýn “aný cetvellerini” almalarýyla baþlayan,
yemek ve dansla süren törenin en heyecanlý dakikalarý, 50. Yýlýný
tamamlamýþ 9 mimar üzerine hazýrlanan Meslek ve Bir Ömür belgeselinin
izlenmesiyle yaþandý. Bu yýlýn bir özelliði olsa gerek, bu 9 mimarýn tümü ayný
sýnýftan, ÝTÜ 1954 mezunlarý idi. Fuayede kurulan sergi panolarýnda, her
mimar için hazýrlanan aný posterindeki okul yýllarýna ait fotoðraflarda
diðerlerinin de kendilerini bulmalarý, sergilerin önünde uzun ve keyifli
sohbetlere vesile oldu.
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1986 yýlýnda kendi dileðiyle emekli
oldu. Emeklilik sonrasý bir fotoðraf,
yedi yaðlýboya resim sergisi açtý.
Halen sahibi olduðu bir bahçenin
iþleriyle ve atölyesinde yaðlýboya
resimle uðraþýyor.

M. Ertuðrul Özakdemir

Yurtiçi ve Yurtdýþý proje yarýþmalarýnda çeþitli ödüller aldý. Hizmet
verdiði çeþitli resmi kuruluþlardan
takdirnameler kazandý.

Ruhi Çokdeðerli

ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi 1957 Haziran
dönemi mezunlarýndan. Yurtiçindeki
ve yurtdýþýndaki mesleki çalýþmalarý
sýrasýnda, Proje Mimarlýðý, Kontrol
Amirliði, Daire Baþkanlýðý, Üst Düzey
Yöneticilikleri, Öðretim Üyeliði ve
Danýþmanlýk hizmetlerinde bulundu.

1931 yýlýnda Yozgat'ta doðdu. 1954'te
Ý.T.Ü. Mimarlýk Fakültesinden mezun oldu.
1954-1955 'de Yozgat Valili emrinde
sözleþmeli fen adamý olarak çalýþtý. 1956
Mayýs 57 Deniz K.K. Karargahýnda
askerlik görevini yaptý. Ayný karargahta
1958'e kadar kontrol mühendisi olarak
çalýþtý. 1958'de Ankara Belediye Reisliði
Ýmar Müdürlüðünde sözleþmeli
teknisyen; 1958-1961'de Karayollarý Gn.
Md. Sabit Tesis Yolboyu Ýnkiþaf Reis
Müavinliðinde Proje Bürosu Þefi ve
Um.Md. Binasý kontrolü,1961-1967'de
Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý Mesken Gen. Md,
de Mesken Fen Kurulu , Proje Fen Kurulu
Müdürü ve Gecekondu Ýþleri Dairesi
Baþkaný olarak çalýþtý.1983'de Yozgat Kýz
Öðretmen Okulu Ýnþaatý, Yozgat Özel
Ýdare Binasý ve Çarþý Sitesi Ýnþaatý,
Yozgat Belediye sarayý Ýnþaatý Mimari ve
Tesisat Projeleri tanzimi ihale dosyalarýnýn
hazýrlanmasý ve tastik iþlerini yaptý. 19641965'te Fransa'da þehir ve mahalle
planlamasý, konut problemi, prefabrikasyon inþaat sistemleri üzerinde
çalýþtý 1967-1969'da SEKA Çaycuma
Sosyal Site Ýnþaatý Þantiye Þefi, Ankara
Ýmar Limitet Þirketi Çankaya 190 daire
Sosyal Mesken Ýnþaatý Yüklenici ve
Þantiye Þefliði yaptý.
1972-1982'de TRT Kurumu Genel
Müdürlüðünde Yapým Ýþleri Müdürü,
1982-1988'de Havelsan Hava Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýnþaat Müdürü ve
Kontrol Amiri olarak görev yaptý.
1988’den beri serbest olarak mesleki
faaliyette bulunan Ruhi Çokdeðerli
Fransýzca ve Ýngilizce bilmektedir.

Enis Kortan

Prof. Dr. Enis Kortan (Vidin 1932), Ankara Maarif Koleji
(TED), Atatürk ve Taksim Liselerinde orta; ve Ýstanbul
Teknik Üniversitesi’nde Yüksek Öðrenimini yaptý.
(Yüksek Mühendis Mimar, 1953)
Serbest mimarlýk büro faaliyetleri sýrasýnda, bir tanesi
uluslararasý düzeyde olmak üzere on bir adet mimarlýk
proje yarýþmasýnda çeþitli ödüller kazandý ve çok sayýda
mimarlýk eseri vücude getirdi; birçok mimarlýk
yarýþmasýnda da jüri üyeliði yaptý.1957 yýlýnda ABD’ye
gitti ve New York'ta, Marcel Breuer'in ve sonra da
Skidmore, Owings, Merrill'in bürolarýnda görev aldý.
Modern mimarlýða önemli katkýlarý olan mimarlardan
Louis Kahn, Frank Lloyd Wright, Ludwig Mies Vander
Rohe, Walter Gropius, Eero Saarinen, Gio Ponti v.d.
tanýþtý ve mesleki iliþkiler kurdu.
Yurda döndükten sonra 1964 yýlýnda ODTÜ'ye öðretim
görevlisi olarak katýldý, 1973'te Doçent, 1978'de Profesör
oldu. ODTÜ Mimarlýk Fakültesinde Dekan Yardýmcýlýðý ve
iki defa Mimarlýk Bölüm Baþkanlýðý, Üniversite Yönetim
Kurulu Üyeliði, ODTÜ Geliþtirme Vakfý Yönetim Kurulu
Üyeliði, T.C. Kültür Bakanlýðý, Taþýnmaz Varlýklar Bölge
Kurulu Üyeliði görevlerinde bulundu.
1985 Yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,
Sistematik Felsefe Kürsüsünde 'Mimarlýkta Estetik'
konusunda doktora yaptý. Prof. Kortan, araþtýrmalarýný
çoðunlukla Modern Türk Mimarlýðý üzerine yoðunlaþtýrmýþtýr. Eserleri arasýnda 'Türkiye'de Mimarlýk
Hareketleri ve Eleþtirisi 1950-1960' ve ikinci cildi (19601970), 'Çaðdaþ Üniversite Kampuslarý Tasarýmý', 'ODTÜ
Gaziantep Kampusu', ‘Sydney Opera Binasý',
'Ronchamp Tapýnaðý', 'Le Corbusier Gözüyle Türk
Mimarlýk ve Þehirciliði ', 'Mimarlýkta Teori ve Form',
1950'ler Kuþaðý Mimarlýk Antolojisi', '20. yüzyýl Mimarlýðýna Estetik Açýdan Bakýþ' gibi kitaplarla çok sayýda
bilimsel ve sanatsal yazýlarý ve araþtýrmalarý mevcuttur.
1999 yýlýnda, yaþ sýnýrlamasý nedeniyle emekli olmuþtur;
halen serbest mimarlýk yapmaktadýr.

Nevin Çokdeðerli ile evlidir, iki mühendis
oðlu, beþ torunu vardýr.

Melih Doðan
1930 Yýlýnda Ankara'da doðdu. 1954 ÝTÜ Mimarlýk
Fakültesinden mezun oldu. 1954-56'da askerlik
görevini yaptý. 1956 yýlýnda Bayýndýrlýk Bakanlýðý
Þehircilik Fen Heyetinde Mimar olarak çalýþmaya
baþladý. 1958 yýlýndan itibaren Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý
bünyesinde çalýþmasýný sürdürdü. Bu Bakanlýkta Fen
Kurulu, Daire Baþkan Yardýmcýsý, Daire Baþkaný , Genel
Müdür Yardýmcýsý, Genel Müdür Baþ Yardýmcýsý,
Müsteþar Yardýmcýsý ve Müsteþarlýk görevlerinde
bulundu. 1983 yýlýnda Müsteþar olarak emekli oldu.
1983-88 yýllarýnda Ýþ Bankasý Emekli sandýðýnda
Danýþman, 1988-98 yýllarýnda Ýþ Bankasý Genel
Müdürlüðü’nde Ýnþaat ve Emlak Müdürü olarak görev
yaptý.
1962 yýlýnda Ýsrail'de Kýr Planlamasý 1962-63 yýllarýnda
Fransa'da Þehir Planlamasý ve 1968-69 yýllarýnda
Fransa'da Metropoliten Planlama konularýnda seminer
ve planlama çalýþmalarýna katýldý.
Karacasu, Erzurum, Sivas ve Adana þehir planlamalarý
yarýþmalarýna katýldý, derece ve mansiyonlar aldý.
1988 yýlýnda Yýldýz Üniversitesi Þehir ve Bölge
Planlama Bölümü ONUR üyeliðine seçildi.
Y. Mimar SEVÝM DOÐAN'la evlidir, Endüstri Mühendisi
bir oðlu vardýr.

Amerika Birleþik Devletlerinde eðitimlerini
gören ve orada yaþamaya devam eden bir oðul
ve bir kýzlarý ile üç kýz torunlarý var.

1930 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokulu Anadolu'da, Orta Okul ve Liseyi Galatasaray'da bitirdikten sonra ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi’nden 1954
Haziran’da "Yüksek Mühendislik Diplomasý" aldý.
4 yýl süreyle Þehircilik Kürsüsü’nde Prof. Kemal
Ahmet Aru' nun asistanlýðýný yaptý. Askerlik görevinden sonra Ýller Bankasý’nda, daha sonra Ýmar ve
Ýskan Bakanlýðý Bölge Planlama Dairesi’nde çalýþtý.
1961-1963’de Ýsrail'de Kýrsal Planlama Semineri’ne katýldý, Fransa'da staj yaptý, Paris'de IRFED
Enstitüsü’nde üniversite sonrasý Bölge Planlama
Diploma eðitimi aldý. Fransa'da Ýmar Bakanlýðý’nda
staj yaptý, Paris'de IRFED Enstitüsü’nde üniversite
sonrasý Bölge Planlama eðitimi geçirdi. 1963’de
Bölge Pl. Daire Baþkaný, 1968’de Planlama Gn.
Md. Yardýmcýsý, 1971’de Müsteþar Yardýmcýsý oldu.
Mesleðinin ilk 10 yýlýnda, önceleri Prof. Kemal Ahmet Aru ekibinde, sonralarý diðer meslektaþlarýyla
proje yarýþmalarýna katýldý.
1963-1976 yýllarý arasýnda OECD, Avrupa Konseyi, BM, NATO, gibi uluslararasý Kuruluþlarýn düzenlediði üst düzey toplantýlarda Türkiye'yi temsil
etti. 1972’de Stockholm Dünya Çevre Konferansý’nda Avrupa adýna Baþkan Yardýmcýsý seçildi.
1976-1984 arasý, BM Kuruluþlarý Merkezlerinde;
UNEP ve UNCHS’de üst düzey uluslararasý
sorumlu olarak görev aldý.
1984-1990 arasý Bayýndýrlýk Bakanlýðý Danýþmaný
oldu. Bu dönemde Paris' de OECD Arsa Politikasý
Çalýþma Komitesi Baþkanlýðý görevini de yüklendi.
1990-2003 arasý, Türkiye Müteahhitler Birliði
(TMB), 1992-2003 arasý da Uluslararasý Müteahhitler Birliði (UMB) Genel sekreteri oldu. 2003
yýlýnýn ikinci yarýsýndan bu yana TMB Baþkaný’nýn
yarý-zaman Danýþmaný olarak görev yapmaktadýr.
Yaklaþýk 30 yýldýr Yüksek Mimar Özgül GÜRER ile
evlidir. Bilkent Üniversitesi,Tasarým ve Mimarlýk
Fakültesi’nde okuyan bir oðlu var.

Necdet Tuðrul Alpay

Nihat Yücel

1920 yýlýnda Ýstanbul'da doðan Nihat Yücel, ilk
ve orta öðrenimini Eskiþehir'de, liseyi
Ýstanbulda tamamladýktan sonra girdiði
Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden 1945
yýlýnda mezun oldu. Ankara'da Ýller
Bankasý'nda baþladýðý mesleki çalýþmalarýna,
Ankara Belediyesi Ýmar müþavirliði ile devam
etti. Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü ve Ereðli Demir Çelik Fabrikalar
Yerleþim projeleri çalýþmalarýna katýldý. 19551968 yýllarý arasýnda, yarýþmasýnda 1. Ödülü
kazandýðý Ankara Ýmar Planý'ný hazýrladý, bu
esnada, Salihli, Esentepe, Buca, Ýskenderun,
Merzifon imar planlarýný, Emlak Bankasý
Ataköy 6-10. Mahallelerin imar planlarýný ve
konut tip projelerini tasarladý.1948 yýlýndan
baþlayarak1972 yýlýna kadar Ýstanbul Açýk
Hava Tiyatrosu, Ereðli Demir Çelik Fabrikalarý
Genel Müdürlüðü, Karadeniz Ereðli TED Koleji
gibi yapýlarýn projelerine imza attý.Bir çok proje
yarýþmasýnda jüri ve danýþman jüri üyesi olarak
yer aldý, katýldýðý yarýþmalardan çok sayýda
ödüller kazandý. 1951 yýlýnda evlendiði Lülübar
Yücel ile yaþamlarýný çok sevdikleri Ankara'da
sürdürüyorlar.

1930 yýlýnda Kastamonu'da doðdu. 1954 yýlýnda
ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi’nden mezun oldu. 19541955 yýlýnda askerlik görevini yaptý. 1956-1959
yýllarý arasýnda Nazilli Belediyesi’nde Ýmar ve Fen
Ýþleri Müdürü, 1959-1961 yýllarýnda Tevfik Kuyaþ
Ýnþaat'da þantiye þefi, 1961-1963 yýllarýnda Ýmar
ve Ýskan Bakanlýðý Mesken Gn. Müdürlüðü'nde
proje tanzim þefi olarak çalýþtý. 1963-1964
yýllarýnda mimari þirketinin bir inþaatýnda fenni
mesul olarak görev yaptý. 1964-1965 yýlýnda
Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý Planlama Genel
Müdürlüðü’nde Uzman, 1965-1967 yýllarýnda
Tim Ltd. þirketinde þantiye þefi, 1967-1968
yýllarý arasýnda da Etibank Genel Müdürlüðü'nde
proje mimarý olarak görev aldý. 1968 yýlýnda TRT
Yapý Ýþleri Dairesi'nde müdür olarak çalýþmaya
baþlayan Necdet Tuðrul ALPAY çalýþtýðý birimin
baþkanlýk olmasý üzerine önce baþkan yardýmcýsý
sonra da baþkan olarak görev yaptý ve 1981
yýlýnda emekli oldu.Emekli olduktan sonra, 19811983 yýllarý arasýnda Endem Ýnþaat ve tic. aþ’de
þantiye þefi olarak çalýþtý. 1983-1992 yýllarý
arasýnda da Emlak Bankasý'nda görev alarak
Ankara 4. Devlet Mahallesinde kontrol þefliði,
TBMM Milletvekili Lojmanlarý inþaatýnda kontrol
amirliði yaptý ve TRT Genel Müdürlük Sitesi
inþaatýnda kontrol þefi olarak görev aldý. 19922003 yýllarý arasýnda bir süre Unsal Ýnþaat 'da
Teknik Müdürlük yapmýþ geri kalan uzun bir
sürede Metroplan Ltd. Þirketi'nde muhtelif toplu
konut projeleri ile MKE Kurumuna ait bazý
projeler için müþavirlik, mühendislik hizmetleri
ve inþaat iþlerine ait ihale ve sözleþme
dosyalarýnýn tanzimini gerçekleþtirmiþ, zaman
zaman da kontrollük görevi yüklenmiþtir.
Tülay ALPAY ile evli olup iki oðlu vardýr.

Yýlmaz Gürer

Ýlhan Erol
1932
yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Ýlkokula
Ýstanbul'da baþlayýp Ankara'da bitirdi. Liseyi
de Ankara'da bitirdikten sonra, 1949 yýlýnda
girdiði Ý.T.Ü. Mimarlýk Fakültesinden 1954
Haziran döneminde mezun oldu. Ýlk iþ
tecrübesini, askerlik dönemini beklerken 4 ay
süreyle Ziraat Bankasý Ýnþaat Müdürlüðü'nde
geçirdi. Kasým 1954 ve Mayýs 1956 tarihleri
arasýnda askerlik görevini yaptý.
1956-1961 yýllarý arasýnda Ankara Ýmar
Müdürlüðü'nde çalýþtýktan sonra, serbest
hayata atýlarak 1961 yýlýnda kendi mimari
bürosunu kurdu. Proje çalýþmalarýnýn yanýnda
1967- 1983 arasý kat karþýlýðý konut ve büro
inþaatlarý yaptý. 1983 yýlýnda T. Emlak Kredi
Bankasý'nýn ana yüklenicisi olduðu M.S.B.
Çankaya-Yýldýz 2020 Konut Ýnþaatlarýnda
þantiye þefi ve 3. Devlet Mahallesi
Ýnþaatlarýnda Kontrol Amiri olarak göreve
baþladý. 1986 yýlýnda T. Emlak Kredi
Bankasý'na Ýnþaat ve Proje Müdürü olarak
atandý ve 25 yýllýk serbest çalýþmadan sonra
yeniden devlet memurluðu baþladý. Bankanýn
Anadolu Bankasý ile birleþmesiyle Emlak
Bankasý A.Þ. adýný alan kuruluþta, Türkiye'nin
ilk, en çaðdaþ, en büyük toplu konut
yerleþimlerinin inþasýnda, müdür, koordinatör,
genel müdür yardýmcýsý ve yönetim kurulu
üyesi olarak emeði geçti. 1997 yýlýnda yaþ
haddi
sebebiyle emekliye ayrýldý. Halen
Ankara'da serbest çalýþmaya devam
etmektedir.
TANSEL EROL ile 1954 yýlýndan beri evli olan
Ýlhan Erol'un; mimar bir kýzý, þehir plancýsý
damadý, grafik tasarýmcýsý bir kýz torunu ile lise
son sýnýfta bir erkek torunu vardýr.
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YOLCULUÐUN SONU
ANKARA MI OLMALI?

DÜNYAYA HANGÝ
GÖZLE
BAKARSANIZ...?

Ýhsan Duygulu

Þevki Vanlý

“Ve vaki oldu ki, Kain (Kabil) kardeþi Habil'e karþý geldi ve
öldürdü" (Tevrat, Tekvin 4:1-8)
"....kardeþini boðazlayan Kain gibi olmayalým. Neden
boðazladý onu? Çünkü kendi iþleri kötüydü, kardeþinin
iþleri ise doðru. Kardeþlerim, dünyanýn sizden nefret
etmesine þaþmayýnýz… Ýnsan kardeþinden nefret eden kiþi
adam öldürendir. Adam öldürenin varlýðýnda ise sonsuz
yaþamýn barýnmadýðýný biliriz. (Yeni Antlaþma-Ýncil;
Yuhanna'nýn 1. mektubu 3:12-15).
Kain tarýmcý, Habil ise çobandý. Konu yerleþik ile göçerin,
yerleþik ile dýþarýdan gelenin çeliþkisidir. Yerleþik dýþarýdan
geleni öldürür, fakat bununla kendi deðerlerini koruyamaz,
farklýlaþýr, saadeti bulamaz.
Geleneksel kültürlerde konuða saygý ve hoþgörü gösterilir.
Konuk, konuk olduðu sürece. Gelen süresiz kalmak
isterse, konukseverlik düþmanlýða dönüþebilir. Bölgesini
koruma altýna almak, savunmak içgüdüsel bir davranýþtýr.
Köpek diþlerini gösterir, geyik boynuzlarýný, duvarlar
örülür, dikenli teller gerilir, mayýn tarlalarý döþenir. Önce
gelen sonra gelene göre iþgal ettiði yerde daha fazla hakký
olduðunu düþünür. Belediye otobüsünde kimse kolayca
sonraki duraktan binene yerini vermek istemez, oturduðu
koltuðu ineceði duraða kadar kendinin bilir. Yaþlýlar saðlýklý
olsalar bile dünyaya daha önce geldikleri için, otobüsdeki
koltuða gençlerden daha fazla haklarý olduklarýný
düþünürler. Önce gelen gecekonducu sonra gelene kamu
arazisini satar, vakýf malýnda kiracý olan, yerini ancak hava
parasý karþýlýðý terkeder.
Ankara'nýn sorunu denizinin olmayýþý deðildir. Ýstanbul ile
Ankara arasýndaki fark coðrafyalarla açýklanamaz.
1920 öncesi Ankara'nýn ne olduðu on yýl önceki Mühye
Köyü”nden anlaþýlabilir. Burasý 1920'lerde yoktan var
edilmedi, binlerce yýldýr vardý insanlarý ve çevresindeki
diðer yerleþkelerle. Ýstanbullu konuklar kalmaya karar
verince Orta Anadolu'da, bir de yanlarýna eski
Tanzimatçýlar, Ýttihat-Terakkiciler, Osmanlýlar, Padiþahcýlar
v e y e n i C u m h u r i y e t c i l e r, s o s y a l i s t , f a þ i s t ,
sosyaldemokrat, bolþevik, apolitik, musevi, hýristiyan,
ateist, müslüman, Ýtalyan, Avusturyalý, Alman, Macar,
Türkçe bilen, bilmeyen, az bilen, bir sürü insaný da
çaðýrdýlar, Orta Anadolu'ya yeni bir kimlik, görünüþ, kültür
icat etsinler diye. Þark ekspresi ile Ýstanbul aktarmalý
gelenlerden, siyasi ve sanatsal görüþlerinden dolayý
1934'de Prusya Sanatlar Akademisi üyeliðinden

çýkartýlmýþ Bruno Taut, buna karþýn mesleki baþarýnýn
yanýnda, kesin olarak nasyonal-sosyalizme düþünce ve
eylemle baðlýlýðýn ön koþul olduðu Goethe madalyasýnýn
sahibi (1942) Paul Bonatz, Mussolini'nin heykeltraþý,
Hitler rejiminin vazgeçilmez sanatçýsý (Unersetzlicher
Künstler) Josef Thorak, komünist Schütte'ler. Ne baþ
döndürücü bir çeþitlilik.
Ankara, Brasilia gibi Goias boþluðuna, Manauas gibi
nerdeyse insansýz Amazon kýyýlarýnda kurulmadý. Orta
Anadolu, 1metre 43.5 cm geniþlikteki tek bir ray hattý ile
dýþarýdan getirilen, benimsetilmek istenenlere karþý inatla
savaþtý, bir istridye gibi içine sokulan bu yabancý cisimleri
Altýndað, Mamak gibi oluþumlarla sardý. Her türlü zorlama
estetikleri, kendi antikoru Keçiören-Estetiði ile yendi.
Bundandýr, bir bölüm Ankara'dakiler, kültürel hava
kabarcýk ve sosyal uzay kýyafeti gettolarýnda
yaþayabiliyorlar ancak, ama kabarcýk patlar, koruyucu
delinirse ne olacak?
Bu gerçeði gizlemeye çalýþanlar, Ankarayý dar çerçeve
içindeki resimlerle bize tanýtmaya özen gösteriyorlar,
bizlere objektifi biraz yana kaydýrma özgürlüðünü
vermeden. Bakýlmasý gereken çerçeve ve yönün
dayatýlmasý; yerleþiðin, gelenleri, getirilenleri
öldürmesinin bir sonucu, Ankara'da güzel adýna gösterilen
ne varsa bir cesetin ayrýntýlarýdýr halbuki. Kaldý ki Ankara,
yapanlarý tarafýndan bile varýlasý bir yer olarak
düþünülmemiþ. Viyana'nýn ve Budapeþte'nin, Zürih'in hatta
Belgrat'ýn tren istasyonlarý son durak olarak tasarlanmýþ,
seyahatinizi devam ettirseniz bile oralarýn varýlacak,
kalýnacak yerler olduklarý anlatýlmak istenmiþ. Fazla uzaða
gitmeyelim, Haydarpaþa ve Sirkeci'ye gelenler de
yolculuklarýnýn sonundadýrlar, olmak istedikleri yere
kavuþmuþlardýr. Ankara'da raylar belirsiz bir yerden gelir
ve durmadan devam eder, orada durmalý mý, kalmalý mý,
yoksa trenden hiç inmeyip yola devam mý etmeli belli
deðildir. Yollarý da öyledir Ankara'nýn. Kuzeyden gelip hiç
durmadan güneye gidersin, ayný batýdan doðuya olduðu
gibi, Kýzýlay kavþaðýna yonca yapraðý viyadüðü yapýlsa
orada da hýzýmýzý artýk kesmemiz gerekmez. Yoksa burasý
acele ve donuk yaþanýlmasý sorunlu olan bir sürgün yeri
mi?
Gerçeði çekinmeden itiraf edelim: Þu an Ankara bir
topyekün baþarýsýzlýðýn anýtý, gelin baþka yerde yenisini
kuralým, ve eskisini gelecek kuþaklara bir uyarý olarak,
olduðu gibi býrakalým.

Sanatlar arasý her katýlýmýn, eklediðinden fazlasýný
eksilttiðinden korkarým. Ortak deðerler dýþýnda, her sanatýn
kimliðini oluþturan niteliklerin çok kez karþýtlýklar içerdiðini
düþünürüm. Aksi halde her biri çok güçlü tanýmlara sahip
sekiz sanat olmazdý...
1960'larýn ilk yýllarý, C. Bektaþ, belki de ilk kitabýnýn
önsözünü yazmamý istemiþti... Doðal, onur duydum ve kitabý
okudum. Konusu anýmsadýðým kadar, Sinan'dý. Büyük
adamýn mimarlýðýný anlatmýyor, onu yücelten güzel sözleri
içeriyordu... Bana göre kitap, Bektaþ'ýn duygularýnýn
anlatýmý, bir edebiyat denemesiydi... Ben de bunu yazdým...
O da bunu böyle yayýnladý... Bu yaklaþýmýn dünyadaki
tartýþmasýnýn epeyce eski ve hatta kapanmýþ olduðunu
söyleyebilirim. Son yarým yüzyýldýr benim atladýðým yeni
yaklaþýmlar varsa, öðrenmek isterim.
Herkesin bildiði gibi, Osmanlý Ýmparatorluðu'nda 20. yüzyýlýn
baþýnda yaþanan olumsuzluklara karþý halký yüreklendirmek
iþini genç edebiyatçýlar sahiplenmiþti. Türklerin geçmiþteki
mimarlýk baþarýlarý da, konularýnda iyi bir yere sahipti...
Böylece mimarlýk ve edebiyat bizde birbirlerine pek
ýsýndýlar... Bu nedenle, yüz yýldýr mimarîye az veya çok,
edebiyatçý gözüyle bakar, duygulanýr, bir türlü konumuzda
eleþtirel ortamý oluþturamayýz.
Mimar Gözüyle Sanatlar Arasý Kýsa Bir Gezi
Sanatlarýn birlikte bir düzenlemede yer almasý çok olaðandýr.
Fakat ayný çerçevede birbirleriyle yarýþtýrýlmamasý, temel
söylemin birbirine karýþmamasý koþuluyla... Örneðin bir
yapýyý tanýtmak veya bir mimarlýk düþüncesini açýklamak için
çekilmiþ fotoðraflar bu amacý gerçekleþtirmek yerine,
fotoðraf dilinde baþarýlý olmayý seçerse, bu bir mimar bakýþý
olmayacaktýr.
Mimarînin diðer temel sanatlarla nasýl geçindiðini bir
düþünelim... Bir tiyatro, konser veya balede, gösteri veya
dinleti baþlayacaðýnda ýþýklar kapanýr, mimarî karartýlýr,
gösterinin bitiminde salon aydýnlanýr, mimarî de seyircinin
yaþamýna döner...
Barok bir mekâný desteklemek için, bir filmde barok müzik
kullanmak veya tersinde, söylemin hedefi hiçbir zaman
unutulamaz. Heykel ile yapýnýn insana olan oranlarý,
mimarînin iç mekânla varoluþu, deðerlerdeki ortaklýðý çok
sýnýrlamaktadýr...
Resim, mimarýn imgelerini saptamak, veya kontrol etmek,
veya bir baþkasýna anlatmak için eskiden beri yardýmcý
marifet oalarak devreye girer... Pek çok dostumuz bu iki
sanat arasýnda iliþki olduðuna inanýr... Ýyi bir mimarýn,
rastlantý dýþýnda iyi bir ressam olduðunu anýmsamýyorum.
Belki rönesans sanatçýlarý arasýndaki beklenmedik ilgiler
içinde bulunabilir. Edebiyatçýlar çeþitli konular arasýnda
dolaþýrlar. Düþüncelerini ve özellikle duygularýný, coþkularýný
okuyucuya iletmek için yazý dilini olabildiðince özgün, güzel
düzenlemelerle kullanýrlar... Konularýný, duygularý içinden
seçmeleri iletiþimde kuþkusuz daha etkili olur... Ýnsanlar
arasýndaki güzel iliþkiler olabileceði gibi, güzel sanatlarýn da
onlarý çok duygulandýran bir duyarlýk bölgesi olmasý
doðaldýr... Ama, bir edebiyatçýnýn, baþka bir sanattan söz

etmesi bir edebiyat olayýdýr. Diðer sanat dalýnda, sanýyorum
fazla bir anlamý yoktur.
Düþünürlerin Gözüyle Güzel Sanatlar
Ýþte burada biraz durmak gerekiyor... Sanýyorum, 20. yüzyýla
kadar, güzel sanatlara, daha çok duygularýn iletiþimi gibi,
yaþamýn deðerlerine bütünüyle içgüdüsel bir anlatým olarak
yaklaþýlmýþtýr. Son yüz yýldýr, düþünürler aracýlýðýyla sanatýn
gizemini anlamaya çalýþmak, yetenekleri dönemin anlamý
içinde yönlendirmek gibi çabalara giriþilmiþtir. Yani
sanatçýnýn ortamýna yeni birþeyler kazandýrmak istenmiþtir.
Sanatýn gizeminin anlaþýlýr hale gelmesi için, önce üretilen
düþüncelerin iletiþiminin olasý kolay anlaþýlýr olmasý
gerektiðini düþünürüm. Halbuki insan zekâ ve duygularýnda
keþfe çýkanlar aradýklarýný kolayca elde edemiyorlar.
Varoluþ'çu Sartre bir sabah, dostlarýyla bütün gece
tartýþtýklarýný, bir ara kendi dediðini, kendi dahi
anlayamadýðýný, söyler...
Genelde düþünce arayýþlarýný uzaklarda sürdürenlerin,
yeterince ulaþamadýklarý bulgularý açýkça anlatmakta güçlük
çekmeleri anlayýþla karþýlanýr. Fakat yaþamýn bir parçasý
haline gelmiþ düþüncelerin, duygularýn anlatýmýnda, iletiþimi
eksiksiz saðlamak, çok kolay anlaþýlýr olmak gerekli bir
marifettir. Bunu baþaramayan yazmamalýdýr... Söylenenin
önemini artýrmak için anlatým cambazlýðý yapmak nezakete
sýðmaz... Bir düþünceyi þiirle, simgeler dolu düz yazýyla
anlatmak kuþkusuz olasý, hatta güzeldir... Ama onlarýn yeri
edebiyat dergileri, fotoðraf albümleridir... Mimarlýktan söz
ederken, diðer sanatlara geçen anlatýmlar, o sanat dalýna
aittir...
Sanatlar Arasý Yadýrgadýðým Arayýþlar
Mimarlarýmýz arasýnda geçirdiðim uzun, zevkli ve dertli yýllar,
onlarýn “hobi”lerinin bazen temel kimliklerinin yerine
geçtiðini gördüm. Örneðin, çok sayýdaki mimar hemen bir
fotoðraf makinasý edinir... Güzel fotoðraf çekmek bir baþarý
ve denemek herkesin hakkýdýr. Fakat fotoðraftaki,
edebiyattaki, resimdeki vb. baþarýlarýn mimarlýktaki
baþarýyla ilgisi yoktur. “Hobi”lerdeki baþarý, ancak o kiþinin
bir baþkasýndan biraz daha duyarlý, düzenlemeye eðilimli
olduðunun iþaretidir. Çünkü her sanat dalýnýn kendine özel
deðerleri vardýr ve ancak amatörlükten öte iliþkiler içinde
gerçek sonuç alýnabilir.
Bu nedenle mimarlýðý anlatmak için baþka sanatlarý araya
sokmak, mimarlýk deðerlerini saptýrmak sonucunu verebilir.
Düþünürlerin söylemlerinden yararlanmak, söylemin gerçek
bir mimarlýk deðeriyle buluþmasýný yakalamak kolay
olmadýðý gibi zorunlu da deðildir. Çünkü doðrudan mimarlýðý
anlatmaya çalýþan yüz yýldýr o kadar çok üretilmiþ ve
üretilmekte olan düþünce var ki, izlemek için bir mimarlýk
ömrü yetmez. Bunlarý býrakýp veya bunlara ek olarak, genel
anlamlardan ayrýntýlar seçmek, yazarý daha entellektüel
göstermekten çok öteye götürmez. Ayrýca yanlýþ
anlaþýlmalara neden olur... Örneðin herhangi bir yapýnýn
vasat bir ayrýntýsýný güzel fotoðraflayarak, göreni
duygulandýrmanýn, sanýrým zararý vardýr. Çünkü, mimarî bir
bütündür... Düzenleme / kompozisyon bir bütündür... Hatta
yapý çevresiyle birlikte bir anlamdýr. Bir ayrýntý fotoðrafý
anlamlý olabilir... Bu fotoðraflarda mimarlýk anlamý ararsak,
gerçekleri saptýrmýþ, bir mimarlýk yayýnýnýn kocaman ve çok
sayýda sayfalarýný baþka duyarlýk alanlarý içine çekmiþ,
harcamýþ ve okuyucunun dünyasýný karýþtýrmýþ oluruz.
Lütfen ýþýklarý mimarîye çeviriniz... Her yayýnýn bir amacý
olmalý. Eðer yayýnlarýmýzýn isteði genel kültür ise, devam
ediniz ve bütün bu söylediklerimi unutarak, beni affediniz.
Not: Mimarîde ayrýntýlar için Mies'in söylediði, benim kastettiðim
fotoðraflarýn anlamýndan baþkadýr. Yazýda sözü uzatmak istemedim.
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Bekle Bizi Ýstanbul

Salkým salkým tan yelleri estiðinde
Mavi patiskalarý yýrtan gemilerinle
Uzaktan seni düþünür düþünürüm
Ýstanbul
Binbir direkli Haliç'inde akþamlar
Adalarýnda bahar Süleymaniye' nde güneþ
Ey sen ne güzelsin ey kavgamýzýn þehri
Ýstanbul
Boþuna çekilmedi bunca acýlar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarýnla, köprülerinle, meydanlarýnla
Bekle bizi Ýstanbul
Tophane'nin karanlýk sokaklarýnda
Koyun koyuna yatan çocuklarýnla bekle
Bekle zafer þarkýlarýyla geçiþimizi
Ýstanbul
Haramilerin saltanatýný yýkacaðýz
Bekle o günler gelsin gelsin Ýstanbul
Sen bize layýksýn bizde sana Ýstanbul
Ýstanbul
Boþuna çekilmedi bunca acýlar
Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle
Parklarýnla köprülerinle meydanlarýnla
Bekle bizi Ýstanbul
Vedat Türkali

Milli Saraylar Gezisi
DÖNECEÐÝZ GERÝ,
BEKLE BÝZÝ
Tezcan Karakuþ Candan

Bir tatil gününün baþlangýcýnda
gecenin karanlýðýnda çýktýk
yollara.Tarihin, efsanenin, denizin
hayatýn,þiirin,gizemin kenti
Ýstanbul'du istikametimiz. Her zaman
gidip geldiðimiz, gezdiðimiz Ýstanbul'a
bu kez saraylarý gezmek için
gidiyoruz. Ýstanbul ve Milli Saraylar
,belki de sonrasýnda devam edecek
bir dizi Ýstanbul gezisinin ilki. Ýstanbul
ve Camiler, Ýstanbul ve Külliyeler ,
Ýstanbul ve Yalýlar …

Gece boyunca süren yolculuðumuz Beþiktaþ ve
Niþantaþý arasýnda kalan ve 18.yüzyýl tersane
emirlerinden Hacý Hüseyin Aða'ya ait olan Ihlamur
Kasrý'nda korulukta , mis gibi toprak ve erguvan
kokularý arasýnda yapýlan kahvaltýyla sonlandý ve
ayný zamanda Ýstanbul turumuz da baþladý. Ýstanbul
bizi en erken saatinde bir korulukta sessiz ve sakin
karþýladý. Bizim için erken saatlerde açýlan Ihlamur
Kasrý; TBMM Milli Saraylar dairesi çalýþanlarýnýn
misafirperverliði ile kucakladý bizi. Ihlamur
Kasrýndaki gezimiz, yerleþim tarihi Bizans
dönemine dek inen Yýldýz Koruluðu içerisindeki
Yýldýz Sarayý Þale ile devam etti. Adýný Fransýzca'da
“dað evi” anlamýna gelen “chalet”ten almýþ olan
Yýldýz Þale , 19.yüzyýl Osmanlý mimarlýðýnýn en ilgi
çekici örneklerinden birisi. Köþkte zemini 406 m²
olan tek parça Hereke halýnýn bulunduðu tören
salonunda 2. Meþrutiyet ilan edilmiþ. Gözlerimiz
hayranlýk içerisinde bohemia kristalinden yapýlmýþ
avizelerde, porselen sobalarda gezindi durdu.
Kulaðýmýz hep bizi gezdiren rehberin sözlerindeydi.
Zarif ahþap merdivenler, dokunmaya kýyamadýðýmýz
mermer trabzanlar, ceylan derisinden yapýlmýþ
sandalyeler, sedef iþlemeli dolaplar, loþ mekan bir
anlýk olsa bizleri o dönemlere götürdü ve getirdi.
Korulukta yürürken erguvan kokularý takip etti bizi.
Yemekten hemen sonra Maslak Kasrýna gidecek ve
günün yorgunluðunu orada bitirecektik. Onca
yorgunluða raðmen Ýstanbul bizi içine almýþtý ve
bütün yorgunluðumuz denizin mavi sularýna
karýþmýþ kaybolmuþtu. Sanki ilk defa geliyor
gibiydik Ýstanbul'a, hiç görmemiþ gibi ama yabancý
deðil…öylesine gizemliydi ki bahçeler, saraylar,
sokaklar, meydanlar, avlular… Ertesi gün yaðmurda
yoðun bir temponun eþliðinde baþladýk Topkapý
Sarayý'ný gezmeye. 23 Nisan'da onca kalabalýðýn
arasýnda rehberimiz Gökçe DUMAN' la adýmladýk
Topkapý Sarayýný… Kaþýkçý Elmasý gözlerimizi
kamaþtýrdý. Padiþahýn özel görüþme odasýnýn ses
yalýtýmýnýn yapýlan onlarca çeþmeyle saðlandýðýný
bir kez daha hayretle dinledik. Bir Ýmparatorluðun
geliþme dönemini Topkapý Sarayý'nda , bitiþi ve yeni
bir devrin baþlangýcýnýn mesajlarýný da bütün
ihtiþamýyla Dolmabahçe Sarayý’nda dinledik. Fikir
bazýnda da olsa Osmanlý camilerine esin kaynaðý
olan Ayasofya'da baþýmýzý kaldýrýp kubbeye
baktýðýmýzda, o ihtiþam o büyüklük o görkemle
baþýmýz döndü gözlerimiz karardý… Doðu-Batý
sentezinin bir ürünü duruyordu karþýmýzda. 916 yýl
kilise 481 yýl camii olarak kullanýlmýþ bu görkemli
yapý bizi büyülemiþti. Ve ayaklarýmýz artýk bizi
taþýyamayacak kadarda yorulmuþtu. Bu yorgunluðu
bir tek þey alabilirdi ve biz de onu yaptýk. Tarihi
Piyer Loti Kahvesi’nde çaylarýmýzý yudumlarken
Haliç'in sularýna kattýk bütün aðrýlarýmýzý. Ýkinci
günümüz de bitiyordu Ýstanbul'da, iyi bir
organizasyon, zaman aralýklarýnýn bile yakalandýðý

bir gezi her sorumuza cevap bulan, olanak yaratan
oda çalýþanlarýmýzdan Bilge Duman, oda
slaytlarýmýzý özenle çeken Arsen Kösterit, bütün
görüntüleri kamerayla kaydeden Ethem Torunoðlu
ve küçük gezginimiz Deniz ister istemez bir
mutluluk sarhoþluðu yaþatýyordu bizlere.
Beylerbeyi Sarayý son duraðýmýzdý. Boðaziçi'nin
Anadolu kýyýsýnda özel konumuyla bizi karþýlayan
Beylerbeyi Sarayý bir yazlýk saray, ýsýtma sistemi
yok. Üþüyoruz… Denizden esen rüzgar yazýn
sýcaðýnda mutlaka ferahlatýyordu yaþayanlarý ama
biz üþüyoruz bir bahar gününde. Sonra peyzaj
düzenlemesi 1910 yýlýndan beri hep ayný olan
bahçesinde sünnet düðünleri yapýldýðýný,
kiralandýðýný ve bunun bahçeye zarar verdiðini
duyarak hüzünlendik. Gezimizin Milli saraylar
kýsmýný programladýðýmýz þekilde yeni
tanýþýklýklarla, dostluklarla bitirdik. Ama Ýstanbul
bitmedi hala ve biz yine dönüp geleceðiz baþka bir
zamanda. Bekle bizi Ýstanbul.
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“Kentte Oynuyorum, Kentle Oynuyorum, Kente Katýlýyorum”
Çankaya Belediyesi Baþkaný Muzaffer Eryýlmaz' ýn da
katýlýmýyla gerçekleþeceði düþünülen fakat sadece Çaðdaþ

23 Nisan 2004 Etkinlikleri

Sanatlar Merkezi yöneticilerinin katýlabildiði sergi ve
gösterim ayný zamanda bir deðerlendirme toplantýsýydý.
Deðerlendirme toplantýsýnda; etkinlikler, çekilen belgesel
ve yaþadýðýmýz kent Ankara, çocuklar tarafýndan
deðerlendirilirken ortaya þöyle bir sonuç çýktý:
“Biz kentte yaþýyoruz. Kentin birçok sorunu olduðunun
farkýndayýz. Bizim de kente bakýþ açýmýz var. Bu bakýþ
açýmýzý yapacaðýmýz belgesel aracýlýðýyla birçok kiþiyle
paylaþmalýyýz, çocuk haklarý konusuna dikkat
çekmeliyiz…”
Çocuklar tam olarak bu sözcükleri kullanmadýlar, orada
bulunan yetiþkinler üzerlerine düþen sorumluluðun farkýna
vardýlar ve çocuklarla birlikte bir karar verdiler:
“Belgesel iþi devam edecek!”
“1000 Mimar 1000 Okulda” projesi çalýþmalarýna katýlan

Önümüzdeki günlerde “Sizce Çocuk Haklarý?..” adlý

çocuklarla, çocuk haklarý konusunda ön çalýþma yapýlarak

belgeselin ikinci bölümü yine çocuklarla birlikte Mimarlar

baþlayan etkinlikler, ayný çocuklarýn kamera kullanýmý ve

Odasý’nda seyredilecek ve bu çalýþmanýn devamý

belgesel yapýmý konusunda temel bilgileri almalarý ve 23

kurgulanacak.

Nisan günü gerçekleþtirilecek “kendi bandomuzla

Bu yýl 23 Nisan'da çocuklar “Biz çocuðuz; yaþadýðýmýz kentte vazgeçilmez haklara
sahibiz. Bu haklarýmýzýn baþýnda kendimizi anlatabilmek, fikirlerimizi
söyleyebilmek geliyor. Bu yüzden hayallerimizi, fikirlerimizi sizinle paylaþmak
istiyoruz…” demek ve
oyun oynamak,
resim yapmak,
kille oynamak,
ve
kendi hazýrladýklarý belgeseli izlemek için bir araya geldiler

yürüyüþ” için çocuk haklarý ve Ankara ile ilgili pankart ve

Hemen ertesinde de iþ baþlayacak…

döviz hazýrlýðýyla devam etti.

Katýlmak ister misiniz?

23 Nisan günü etkinliði belgelemek ve yürüyüþe katýlmak

“Kentte Oynuyorum, Kentle Oynuyorum, Kente

için hazýr olan çocuklar, onlara katýlan diðer çocuklarla

Katýlýyorum” etkinliklerini; Çankaya Belediyesi, Çatý

birlikte, daha önceden kendileri için hazýrlanan müzik

Çocuk Kültürü Grubu, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara

aletleri (tencere kapaklarý, kepçeler, kaþýklar, borular vb)

Þubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý Ankara

ile Kuðulu Park' ta baþlayarak Atatürk Bulvarý üzerinden

Þubesi, Ted Ankara Koleji, D Atelier düzenledi..

Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi’ne geldiler.

Tüm kuruluþlar çocuklara kendileriyle birlikte olduklarý için

Çaðdaþ Sanatlar Merkezi' nde tüm çocuklarý deðiþik

teþekkür ediyorlar …

atölye çalýþmalarýna katýlmak bekliyordu. Belgesel
grubunun dýþýndaki tüm çocuklar etkinliklere katýldýlar.
Kimi zaman serbest kimi zaman da kentle ve çocuk
haklarýyla ilgili eserler oluþturdular.
Belgesel grubu ise; etkinlikleri belgelerken katýlýmcýlara ve
orada bulunan yetiþkinlere çocuk haklarýyla ilgili sorular
sordular.
Gün sonunda Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nin B ve C
galerilerinde çocuklarýn ortaya çýkardýklarý ürünler,
belgesel çalýþmasýný yürüten Alper Aðabey'in elinde ise
belgesel grubunun çektiði 5 saatlik görüntü kaldý.
B ve C galerilerindeki ürünler, daha çok kiþiyle
paylaþýlmak üzere 25 Nisan günü sergilendi. Belgesel
görüntüleri ise kurgulanarak “Sizce Çocuk Haklarý?..” adlý
belgeselin birinci bölümü olarak ayný gün saat 15.00'de
yine ayný amaçla Çaðdaþ Sanatlar Merkezi'nde gösterildi.
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O k u r d a n . . .
SÝZÝ GÝDÝ “LUMPEN
PROLETERLER!”

varsaymasýna yol açar ki bu da konuþmacýnýn kiþisel
komplekslerini tatminin ötesine geçmeyen verimsiz
bir ortam yaratýr.

Meslek odamýzýn 8 Mart Kadýnlar Günü'nde
düzenlediði, Nuray Bayraktar ve Mehmet Ali
Kýlýçbay'ýn konuþmacý olarak katýldýðý “Erkek Þehirde
Kadýn Olmak” konulu söyleþide yaþadýðým düþ
kýrýklýðýný olay sýrasýnda M. Ali Kýlýçbay'a yönelik
eleþtirilerim sonrasýnda bile üzerimden atabilmiþ
deðilim.

Belli konularda bilgili olmak hiç kimseye hakaret
etme hakký tanýmaz. Ýnsanlarý toplum önünde küçük
düþürmeye çalýþmak insan haklarýna aykýrýdýr.

Odamýzýn düzenlediði söyleþinin konuklarýndan
Tepecik Semtinden gelen bir genç kýzýmýzýn, M.Ali
Kýlýçbay'ýn ve diðer iki kadýn konuðun konuþmasýndan
bir þey anlamadýðýný ifade etmesi üzerine M.Ali
Kýlýçbay'ýn genç kýzýmýzýn konuþmayý anlamamasýný
bildiði sözcük sayýsýyla sýnýrlý görüp, eðitim düzeyini
hemen sorgulamaya geçmesi hazindir. Üstelik
varoþlardan binbir zahmetle Ç.Y.D.D.'nin gayretleriyle
Odamýza "kadýnlar günü"nde konuk edebilme baþarýsý
gösterilmiþken bu tavrýn sergilenmesi son derece
çirkin olmuþtur. Ayrýca M. Ali Kýlýçbay'ýn,
konuþmalarýnýn anlaþýlmamasýný konuklarý "lumpen
proletarya" olarak deðerlendirerek aþaðýlamasý ise
tahammül sýnýrlarýný iyice aþmýþtýr. Tam da bu noktada
konuþmacýnýn bizlere yaþattýðý 8 Mart Kadýnlar
Günündeki kabusun bir parça anlaþýlabilmesi için
"lumpen proletarya"nýn Ana Britannica'dan alýnmýþ
sözlük anlamýný eklemeden geçemeyeceðim.
Okuyanlarýn deðerlendirmelerine býrakýyorum:
«Lumpen Proletarya : (Almanca lumpen: paçavra)
proletaryanýn belli bir iþi ve düzenli geliri olmayan,
sýnýf bilinci düþük serserileri ve ayak takýmýný içine
alan en alt katmaný.
Terim ilk kez Karl Marx tarafýndan Komünist
Manifesto'da kullanýlmýþtýr. Marx'a göre “toplumsal
tortu”dan baþka bir þey olmayan lumpen proletarya
"haklý bir dava uðruna savaþan proleter
kardeþlerinin" devrimci hareketine katýlmadýðý gibi
“gerici entrikalarýn parayla satýn alýnmýþ araçlarý”
olmaya da yatkýndýr.»
Olaylarýn geliþiminde yeterince aktif davranmayarak
ev sahibi olduðumuz bir toplantýda konuþmacýnýn
konuklarý aþaðýlamasýný önleyemeyen
meslektaþlarýma üzüntü ve eleþtirilerimi iletmek ve
bundan böyle yapýlacak söyleþi, panel gibi
etkinliklerde konuþmacý seçiminde daha dikkatli
olmalarý konusunda uyarmak dileðindeyim.
Bu tür toplantýlarda evrensel olan bilginin
topluluklarla paylaþýmý temel alýnýr. Bu nedenle
konuþmacýnýn yalnýz bilgili olmasý yetmez; biraz da
bilge olmasý gerekir. En azýndan bilginin evrensel
olduðunun, paylaþýlmayýnca bir anlam
taþýmayacaðýnýn, bilginin paylaþýldýðý ortamda bilgisini
sunanýn diðerlerine kýyasla herhangi bir hiyerarþik
üstünlüðü olamayacaðýnýn, eþit insanlar arasýnda eþit
bir iliþkinin söz konusu olduðunun bilincinde olmasý
gerekir. Bilgisini paylaþanýn bu iliþkiden keyif almadýðý
ortamlar, bilgili olduðuna inanan kiþinin topluluk
üzerinde hak etmediði bir üstünlük kurduðunu

Belli ki anýlan günde konuþmacý olan, küreselleþme
konusunda çok bilgili M. Ali Kýlýçbay'ýn aydýn olmak,
insan haklarý, toplumsal davranýþ biçimleri, saygýn
olabilmek, bilgelik gibi daha binlercesini
sayabileceðim alanlar ve kavramlar hakkýnda en ufak
bilgisi yok. M. Ali Kýlýçbay'a öncelikle bu eksikliklerini
tamamlayabilmesi için kendisine hiç benzemeyen
konuþmacýlarýn katýldýðý panelleri, söyleþileri
izlemesin! öneririm.
Tüm yaþananlarýn aktif sorumlusu olmasa bile, pasif
kalarak olaylarýn tatsýz bir biçimde sonlanmasýný
önleyemeyen meslektaþlarýmýn da sorumluluklarýnýn
bilincinde olarak bu toplantýda taciz edilen
insanlardan özür dilemelerini özellikle isterim.
Yaþanan her olumlu ve olumsuz olaydan bir ders
alýndýðýna inanarak odamýzýn bundan böyle daha
özenli daha verimli toplantýlar düzenleyeceði
umuduyla baþarýlar dilerim.
R. Gülseren Çakýroðlu - 8859

MESLEK ve BÝR ÖMÜR
Sayýn Ali ULUSOY,
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný

Dün, yani 11 Nisan 2004 Pazar günü akþamý, Ankara
Palas'ta MESLEK ve BÝR ÖMÜR adý altýnda, sizin
baþkanlýðýnýzda düzenlenen yemekli toplantý'dan
onur ve kývanç duydum.
Meslek hayatýmýn on yýlý aþkýn süresini yurtdýþýnda
geçirdim. Geri kalan sürede kamu sektöründe,
oldukça kýsýtlý olanaklarla mesleðimiz adýna, örneðin
yasal düzenlemeler ve çeþitli proje yarýþmalarýnda
çeþitli ödüller aldým. Hizmet verdiðim bazý kamu
kuruluþlarýndan takdirnameler kazandým.
Ama inanýnýz ki dün akþam meslek hayatýmýn ellinci
yýlý dolayýsýyla, bana da yöneltilen, çok iyi bir Tören
düzenlenmiþ Tören'deki ilgi ve verilen hediye,
yaþamýma olaðanüstü bir anlam vermiþtir.
Bu vesile ile size ve þahsýnýzda tüm Yönetim Kurulu
üyelerine, konu ile ilgili düzenleme ve tanýtým
konularýnda emek veren tüm ilgili Þube yetkililerine
ve uzmanlara þahsým adýna candan teþekkür eder,
hepinize saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dilerim.

30 YIL ÖNCE
KALDIRILAN YASALAR
TÜRKÝYE'DE

KIZILAY'DA YAYALAR

Prof. Dr. Orhan Kuntay

VE SÜREÇLER

VE YAYA ULAÞIMI:
SORUNLAR, SEBEPLER

Bizim önemli bir hastalýðýmýz var. Avrupa'nýn terk ettiði yöntemleri 30 yýl
sonra uygulamaya çalýþýyoruz. Kentsel dönüþüm yasasý da böyle bir
uygulama. Nüfusunun %70'i gecekonduda, kaçak yapýlarda, tasviye
alanlarýnda, fay hatlarýnda yaþayan bir yerleþmede, dönüþümle ilgili
kurallar farklý olmak zorundadýr. Bu nedenle, taklit edilen, kaldýrýlmýþ
yasalarla sorunlar çözülemez.
1. Sorun özel yasalarla çözülemez. Avrupa'da Þehircilik yasalarýyla
1
bütünsel olarak uygulama yapýlmaktadýr.
2. Ýnþaat yoðunluðunu artýrýcý giriþimler özendirici olmaktan çýkarýlmalýdýr.
Modern gecekondular yapmaktan vazgeçilmelidir. Yeþil alanýn
yapýlaþmaya açýlmasý, yoðunluk artýþý, gecekondularýn dönüþümü gibi
imar uygulamalarýyla oluþan deðer artýþlarý kiþilerin deðil, kamunun
2
olmalýdýr.
3. Arsa mafyasý bulunduðu gerçeðine göre hareket etmek zorundayýz.
Gariban vatandaþ gecekondusunu yaparken parasýna göre yer seçmek
zorundadýr. Kentsel dönüþümün gerçekleþtiði alanlar ise, arsa mafyasýnýn
elinde olan, konumu uygun alanlardýr. Garibanýn yaptýðý gecekondunun
dönüþmesi ise olanaklý deðildir. Dönüþüm geçirmeyi bekleyen %95 uygun
konumda olmayan gecekonduya nasýl bir yarar saðlanabilecektir? Bir
grup gecekonducu, bir anda zengin olurken, büyük bir grup yoksul olarak
yaþamaya nasýl devam edecektir?
Sonuç olarak "Kentsel Dönüþüm Yasa Tasarýsý" yukarýda sýralanan
konulara bir çözüm önermemekte, bütünsel bir yaklaþým sunmamaktadýr.
Bu nedenle:
a) Parselasyon planlarýna baðlý þehircilik 40 yýl gerilerde kalmýþtýr.
Bütünsel planlama, karma kullanýmlarla zenginleþtirilmiþ, yeni bir
düzenleme yöntemidir. Örneðin Fransa'da ZAC, ZAD.
b) Dönüþüm, yoksul kitleye eriþim saðlayabilecek þekilde yeterince
geniþ olmalýdýr. Bu alanlarda oturanlarýn %35-40'ýnýn kiracý olduðu
unutulmamalýdýr.
c) Dönüþümü gerçekleþtirecek bir kuruluþ ( Ad-Hoc, ivedi kalkýnma
ajaný, Toplu Konut Ýdaresi vb.) inþaat konularýnda borsa rolü oynamalý,
konutlarý stoklamalý, konut kurunu ayarlamalýdýr.

Þubemiz ve Þehir Plancýlarý Odasý Ankara
Þube üyesi mimar ve þehir plancýlarýnýn
katýlýmý ile yaklaþýk 20 aydýr çalýþmalarýný
sürdürmekte olan Kent Merkezi Çalýþma
Grubu'nun “Kýzýlay'da Yayalar ve Yaya
Ulaþýmý: Sorunlar, Sebepler ve Süreçler”
kitabý yayýnlandý.
Kitap; Planlý Geliþme Sürecinde Ulaþým
Politikalarý Yaya Ýliþkileri Baðlamýnda Kýzýlay;
Kent Merkezlerindeki Ulaþým Politikalarýnda
Çaðdaþ Yaklaþýmlar; Kýzýlay'daki Yaya
Ulaþýmý, Yaya Yollarý ve Yaya Bölgeleri:
Mevcut Durum ve Sorunlar; Yaya
Mekanlarýna Ýliþkin Çaðdaþ Ölçütler ve
Kýzýlay Ýçin Öneriler bölümlerinden oluþurken,
Kýzýlay Kent Merkezi Çalýþma Grubu'nun
etkinliklerini ve etkinlik ürünleri de içeriyor.
Yerel yönetim seçimlerinde aday olacaklara,
basýna ve kamuoyuna Mart ayý içerisinde
tanýtýmý yapýlacak olan yayýnýn, “Kýzýlay ve
Yayalýk” hakkýnda önemli bir kaynak
olacaðýna inanýyoruz.
Kitap Künyesi:

d) Kentsel dönüþüm alanýnda oturan kiracý ve mülk sahibinin aktif
desteði saðlanmalý ve dönüþüm alanýnýn belirlenmesi, açýk ve net
kriterlere dayanmalýdýr.

KIZILAY'DA YAYALAR VE YAYA ULAÞIMI:
SORUNLAR, SEBEPLER VE SÜREÇLER

e) "Ad-Hoc", "Acil eylem" kuruluþ sistemi çok hassas iþletilmeli, arz ve
talep için zaman içinde geliþmeler izlenmeli, inþaat yapýlamayan alanlarýn
kullanýmý kontrol edilmeli, fiyatlarla ilgili þeffaf bilgiler verilmelidir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
TMMOB Þehir Plancýlarý Odasý Ankara
Þubesi
Ankara, Þubat 2004

f) Mutlaka yeni gecekondu yapýmý önlenmelidir.
g) Sorunlarý çözmek için özel yasalar çýkartmak yerine bütünsel
planlamayý hedef alan tek "Þehircilik Yasasý" referans alýnmalýdýr.

Saygýlarýmla,
Ertuðrul ÖZAKDEMÝR
ÝTÜ, 54 Mimar
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Yayýna Hazýrlayanlar: Tonguç Akýþ, Eser Atak,
Selda Bancý, Savaþ Zafer Þahin
Tasarým ve Uygulama: Yiðit Adam
Fiyatý: 3.500.000.- TL

Kaynaklar
1
2

www.equipement.gouv.fr./recherche/publication/sanierung,23.03.03
Doðan Hasol, ”Yaðma Var”, YEM Yayýn, 1997

* Þubemizden Temin Edebilirsiniz.
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TMMOB MÝMARLAR ODASI

“KENTSEL DÖNÜÞÜM YASA TASARISI TASLAÐI”
ÜZERÝNE GÖRÜÞLER

“Ucuz yapý ve arsa üretmek” amacýyla düzenlenen yasa tasarýsý
Türkiye'de plansýz ve denetimsiz ortamlarda yapýlmýþ, saðlýklý yaþam
ve can güvenliðinden uzak yapý stoklarýný teþvik etmektedir.

Gülfer E. Arýkoðlu ve Emine M. Komut

T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý
tarafýndan hazýrlanan ve 20-22
Þubat 2004 tarihlerinde Abant'ta
düzenlenen geniþ katýlýmlý bir
atölye çalýþmasýnda
deðerlendirilen “Kentsel Dönüþüm
Yasa Tasarýsý Taslaðý” TMMOB
Mimarlar Odasý bünyesinde
oluþturulan bir çalýþma grubu
tarafýndan deðerlendirilerek, görüþ
ve öneriler geliþtirilmiþtir.
Çalýþma grubunun yaptýðý
toplantýlar ve yürüttüðü çalýþmalar,
Gülfer E. Arýkoðlu ve Emine M.
Komut tarafýndan derlenerek kýsa
bir rapor hazýrlanmýþtýr. TMMOB
Mimarlar Odasý görüþlerini içeren
bu rapor, Bakanlýða Oda görüþü
olarak iletilmiþtir.

T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý tarafýndan
hazýrlanan “Kentsel Dönüþüm Yasa Taslaðý” üzerinde
genel deðerlendirme yapýlmýþtýr. Bu kapsamda:
Öncelikle Yasa Taslaðýnýn baþlýðý olarak belirlenen
'Kentsel Dönüþüm' kavramý, tasarýnýn içeriðiyle
örtüþmemektedir. Bu kavram, doðal afetlere maruz
alanlar, tarihi çevre, sosyal ve teknik donatý alanlarý
açýsýndan niteliðini kaybetmiþ veya ekonomik ömrünü
tamamlamýþ yapýlarýn bulunduðu çöküntü alanlarýnýn
dönüþümünü kapsayan bir kavram olup, “Kentsel
Dönüþüm” bir kentlileþme ve uygarlaþmasý projesi
olarak ele alýnmalýdýr. Kentsel dönüþümün, fiziki
planlamanýn yaný sýra sosyal, kültürel ve ekonomik
boyutlarý bulunmakta, bu dönüþümü saðlarken kentin
gerçek sahiplerinin toplumsal mutabakatýnýn alýnmasý,
kentin yeniden üretim sürecine kentte yaþayanlarýn
doðrudan katýlmasý, iþletme, yönetim, finansman ve
hukuki boyutlarýn doðru bir þekilde ortaya konmasý
gerekmektedir.
Tasarýda ayrýntý çokluðu yasayý yönetmelik seviyesine
indirgemektedir. Bu nedenle çerçeve yasa, vizyon,
gözlem ve geliþtirme basamaklarý izlenerek
oluþturulmalý, esas ve usuller buna ek yasa ve
yönetmeliklerle düzenlenmelidir. Kentsel dönüþümü
içeren çerçeve yasa, 'Ýmar ve Þehircilik Yasa Tasarýsý'
içinde deðerlendirilmeli, her iki tasarý eþgüdüm
içerisinde ve eþ zamanlý olarak ele alýnmalýdýr.
Dönüþüm alanlarý çalýþmasýnýn, üst ölçek plan
kararlarýna uygun þekilde gerçekleþtirilmesi, parsel
bazýndaki uygulamalardan uzaklaþýlarak, üst ve alt
ölçekli planlar arasýndaki uyum ve bütünlük saðlanmalý,
yaþayan canlý sistemin ve temel ekolojik süreçlerin
tümüyle dikkate alýnarak, kaynaklarýn bütünsel
yönetimine önem veren bir yol izlenmelidir.
Tasarýnýn maddeleri arasýnda, anlam ve içerik açýsýndan
bütünlüðün ve sürekliliðin saðlanamamýþ olmasý,
dönüþümün gerçekleþtirilme sürecini

belirsizleþtirmektedir. Ayrýca, tasarýnýn toplumsal
boyutu bulunmamaktadýr. Oysaki, günümüzde yaþanan
hýzlý kentleþme sürecinde dönüþüm çalýþmalarýnda
öncelikle toplumsal sorunlar ele alýnmak durumundadýr.
Yeni yerleþim ve geliþme alanlarý açma, “ucuz yapý ve
arsa üretmek” amacýyla düzenlenen yasa tasarýsý
konuyu kentsel dönüþüm baþlýðýyla gündem getirmekte,
Türkiye'de plansýz ve denetimsiz ortamlarda yapýlmýþ,
saðlýklý yaþam ve can güvenliðinden uzak yapý stoklarýný
teþvik etmekte; bunun, yapý yasaðý ve kýsýtlamasý
getirilen alanlardaki mevcut yapýlara da uygulanmasýný
öngörmektedir. Bu nedenlerle, Ýmar affýna zemin
hazýrlamakta, ayný zamanda yasa yoluyla imar affýný
sürekli hale getirmekte ve bu haliyle kentsel dönüþüm
sürecini kapsamamakta, Anayasanýn ilgili bölümleriyle
çeliþmektedir.
Bakanlýðýn uygulama ve tasarým ölçeði ile imar
planlarýndaki resen onama yetkisi, demokratik ve
katýlýmcý yaklaþýmla baðdaþmamaktadýr.
Bununla birlikte; Odamýzca “Kentsel Dönüþüm”
kavramýnýn imar mevzuatý içinde yer almasý çaðdaþ ve
ileri bir adým sayýlmaktadýr. Ancak; yukarýda belirtilen
hususlar doðrultusunda;
•Kentsel Dönüþümün ayrý bir yasa olarak ele
alýnmayýp, imar ve þehirleþme yasa tasarýsý içinde
deðerlendirilmesi, ilgili diðer yasalarla uyum ve
birlikteliðinin saðlanmasý,
•Tasarýnýn genel gerekçesinin ve içeriðinin, 8. Beþ Yýllýk
Kalkýnma Planýnýn ilgili maddeler ile çeliþkisinin
giderilmesi, çerçevesinin, amaç, hedef, kapsam ve
genel esaslarýnýn yeniden belirlenmesi, mevcut
yerleþmeleri kapsamasý, dönüþüm ve iyileþtirme niteliði
taþýmasý,
•Kentsel dönüþüm kavramýnýn sadece fiziksel bir
dönüþüm olarak deðil, sosyo-ekonomik bir dönüþüm
sürecinin parçasý olarak ele alýnmasý, fiziksel planlama

ile birlikte konunun sosyal, ekonomik, mali ve idari
boyutlarýnýn irdelenmesi, belirsizliklerinin giderilmesi,
örgütlenme modelinin daha açýk hale getirilmesi,
•Ülkemizin de taraf olduðu uluslararasý sözleþmeler
göz önüne alýnarak, özel kanunlarla verilmiþ yetkilerin
devam ettirilmesi,
•Toplumsal katýlýmýn ve mutabakatýn saðlanmasý,
dönüþüm süreçlerinde yaratýlan deðerlerin topluma
aktarýlmasý,
•Planlama sürecinin bütünlüðünün saðlanmasý ve
planlarýn kademeli birliktelik ilkesine uygun hale
getirilmesi,
•Kaliteli ve saðlýklý yaþam çevrelerinin oluþturulmasý,
kentlerin yeterli ve nitelikli altyapý ve donatýya sahip
olmasýný saðlayacak hükümlerin geliþtirilmesi,
•Kentsel dönüþümün saðlýklý envantere dayanarak
üretilmesi, bu nedenle yapý stoðu envanterinin
oluþturulmasý
•Kentsel dönüþümün çok disiplinli ekip çalýþmasý
gerektirmesi nedeniyle, farklý nitelikteki alanlarda ilgili
meslek guruplarýnýn katýlýmýnýn saðlanmasý, üzerinde
yapýlar bulunan kent parçalarýnýn nitelik deðiþtirmesi
iþlemi söz konusu olduðundan “Kentsel Dönüþüm
Planý” kavramý ile birlikte “Kentsel Dönüþüm Projesi”
kavramýnýn da getirilmesi ve kentsel dönüþüm
projelerinin mimarlýk disiplini almýþ kiþilerce
yürütülmesinin saðlanmasý,
•Sýnýr tespit çalýþmalarýnýn kriterlerinin belirlenmesi ve
toplumsal katýlýmýn saðlanmasý,
•Tasarýyla “Ýmar Affý” yaratmaktan ve mevcut yasal
olmayan durumu yasallaþtýrmaktan kaçýnýlmasý,
•Denetim ve yaptýrýmlarýn arttýrýlmasý, yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiði
düþünülmektedir.
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Kolej... Piknik... Papazýn Baðý...
Can Dündar
can.dundar@e-kolay.net
Milliyet Gazetesi, 29 Nisan 2004

Baþlýktaki sözcükler size bir þey ifade ediyorsa, ortak bir
maziyi paylaþýyoruz demektir.
Yani siz de belki bir Ankara akþamýnda Kolej'den
Kýzýlay'a doðru aðýr aðýr yürümüþsünüzdür; ya orada
okuduðunuz için ya orada okuyan birine tutulduðunuz
için...
Postane'nin önünde yavuklu beklemiþ, atkestanelerini
tekmeleyerek Bulvar'dan geçmiþsinizdir.
Mutlaka Piknik'e yeni gelen sarý makinenin külahlara
kývrým kývrým püskürttüðü viþneli dondurmadan yemiþ,
belki Sanatsevenler'de dinlediðiniz bir söyleþinin, belki
Büyük Sinema'da seyrettiðiniz bir filmin keyfini, içeride
bir Arjantin'le perçinlemiþsinizdir.

Hürriyetim, 07 Nisan 2004

Ola ki, sizin sýnýf da mezuniyet kutlamasýný Papazýn
Baðý'ndaki çýnarýn altýnda, küçük havuzun yamacýnda
yapmýþtýr.
Siyah-beyaz fotoðraflarýnýz vardýr orada...
Maziyi boþveren, güne gülümseyen...
Ve öylesine ümitvar istikbalden...

***
Sýrada "eski bir dost" var: Bulvar'ýn efsanevi markasý
Piknik geri döndü.
Ýlk kez 1953'te açýlan ve kýsa zamanda baþkent
bürokratlarýnýn, diplomatlarýnýn, siyasetçilerinin gözdesi
haline gelen Piknik, Ankaralýlara ayakta sandviç yemeyi,
Arjantin bira içmeyi, tavuk suyuna pilavý, Rus salatasýný,
hardalý, patates kýzartmasýný, pudingayý, krem karameli,
espressoyu tanýtmýþ, bir kuþaðýn anýlarýna damgasýný
vurduktan sonra 1986'da tarihe karýþmýþtý.

"Piknik eski Piknik deðil" diyenlere Reþat Bey'in cevabý
hazýr: "Hanginiz Piknik'i hatýrladýðýnýz yýllardaki gibisiniz
ki...”

Bir semte, bir duraða adýný veren o tarihi okul,
gerçekten tarih olmak üzere...

***
Ve baþkentten son haber: Ankara'nýn akciðerini deldiler
geçenlerde...

Laboratuvarlarý gezip övünmelisiniz.
Ben gördüm, yürüdüm, övündüm.
Lakin yine de buruk bir yaným...
Okullarýn giderek kentlerin merkezinden çeperlerine
kaçmasýný "güvenlik nedenleriyle" anlaþýlýr bulsam da,
eðitim yuvalarýnýn kentten, kentin eðitim yuvalarýndan
ayrý düþmesine gönlüm razý olmuyor.

Hürriyet Gazetesi, 25 Nisan 2004

Ýþte o Piknik'i yaratan Reþat Önat, uzun Amerika
macerasýndan kýrlaþmýþ saçlarla döndü ve 40 yýldýr
görmediðimiz eski bir dost gibi Armada'ya kondu.
Görenleri çocukluðuna götüren sarý dondurma makinesi
bir köþede duruyor. Biftekli sandviç yine var; ama
Arjantin birasý yok.

***
Bunlar bir þey ifade ediyor ise, acý tatlý haberlerim var
size:
Kolej'den baþlayalým:

TED Ankara Koleji, þehir dýþýnda bir kampusa taþýndý.
Ýncek'teki yeni lise binalarý, Milli Eðitim Bakaný'nýn
deyiþiyle "Oxford ve Cambridge'den daha iyi tesisler
olmuþ".
Gidip görmelisiniz. Binanýn içindeki Kolej Sokaðý'nda
yürümelisiniz.

Gazete Ankara

Bundan hem eðitim, hem kent kaybedermiþ gibi geliyor.
Kolejliler: Okulunuzla hasret gidermek istiyorsanýz,
elinizi çabuk tutun. Çünkü 70'ine merdiven dayayan o
bina yýkýlmak üzere...

Gaziosmanpaþa'daki Papazýn Baðý'nýn kenarýna
kondurulan bir otel, otopark yapmak için 200 yýllýk 22
aðacý baltaladý.
Adýný, Cumhuriyet'ten önce buralarýn sahibi olan Ermeni
papazdan alan park, kim bilir kaç aþka mekan, kaç
romana ilham olmuþtu.
Hürriyet Gazetesi, 17 Nisan 2004

Liseden mezun olduðum gün orada çekilmiþ siyah beyaz
fotoðraflarýma baktým da yeniden: Ne kadar da ümitvar
istikbalden...
Mekanlar, hatýralarýn barýnaðýdýr.
Onlarý fotoðraflarda býrakmayalým.
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EDEBÝ MEKANLAR
Koleksiyoncu, John Fowles
Ayrýntý Yayýnlarý

Adam tek baþýma mý yerleþmeyi düþündüðümü sordu, halam için
karþýlýðýný verdim. Doðrusu da buydu zaten. Avustralya'dan
döndüðünde bir sürpriz yapmak istediðimi söyledim.
Rakamdan söz, etmek istedi.
Çok param olduðunu söyledim çenesini kapatmak için. Merdivenleri
iniyorduk ve evin her yaným gezdiðimizi sanýyordum. Biraz daha
pazarlýk payý býrakmak üzere, evin bana tam uygun düþmediðini,
yeterince büyük olmadýðýný söylemeye hazýrlanýyordum ki 'Mahzenler
hariç, her yeri gördünüz," diye ekledi.
Arka bahçeden geçtik, arka kapýnýn yanýnda baþka bir kapý vardý. Bir
saksýnýn altýndan anahtarý aldý. Elektrik yoktu burada, ama bir el
feneri vardý. Ýçerisi soðuktu, güneþ görmüyordu, rutubetli ve pisti.
Merdivenin basamaklarý taþtandý. Aþaðýya varýnca, fener ýþýðýný
çevrede gezdirdi. Zamanýnda duvarlar kireçlenmiþti, ama þimdi kabuk
kabuk kalkmýþ, lekeli bir hal almýþtý.
"Boydan boya, ayrýca burasý da var" dedi. Feneri merdivenin
karþýndaki duvarýn köþesine tuttu ve bir kapýnýn dikmesini gördüm.
Bir baþka mahzendi, ilkinden daha büyük, dört basamak daha
aþaðýda, ama tavaný daha basýk ve kimi kiliselerin altlarý gibi hafifçe
tonozluydu. Basamaklar çaprazlama bir köþeye iniyordu, sanki ,oda
çekip gider gibiydi.
“Alem yapmak için eþsiz bir yer," dedi.
Aptal þakasýný duymazdan gelip, "Ne iþe yarýyordu burasý?" diye
sordum.

Bir pazar gazetesinde, büyük harflerle yazýlmýþ bir satýlýk ev
ilaný iliþti gözüme. Ev aramýyordum, ama sayfayý çevirince
dikkatimi çekti. "ÇILGIN KALABALIKTAN UZAK" diyordu
kelimesi kelimesine.Sonra da “eski köy evi, tenha ve hoþ
ortam, büyük bahçe, Londra'ya bir saat uzaklýkta, en yakýn
köye üç kilometre…"
diye sürüyordu, Ertesi gün, evi gezmek niyetiyle arabama
atladým. Lewes'deki emlakçýyý telefonla aradým ve evde biriyle
buluþmak için anlaþtýk. Kendime bir Sussex haritasý aldým.
Paranýn yararý da engel tanýmamasý iþte.
Harap bir þey bulacaðýmý sanýyordum. Ev eskiydi gerçekten;
siyah kiriþler, beyaz sýva ve eski tip kiremitler- Ama
sapasaðlam ayaktaydý. Emlakçý beni karþýlamak için dýþarý
çýktý; daha yaþlý biri tahmin etmiþtim, ama aþaðý yukarý benim
yaþlarýmdaydý. Tam bir kolejli tipiydi, ikide bir espri niyetine
salakça laflar edip duruyordu; sanki satýþ yapmak ona
yakýþmýyormuþ veya ev satmakla tezgahtarlýk arasýnda bir
fark varmýþ gibi. Merakýmdan ötürü ilk bakýmla antipatik
buldum adamý. Ama buraya kadar gelme zahmet katlandýðýma
göre, bir göz atabilirim hiç olmazsa diye düþündüm içerisinin
harika olduðu söylenemezdi, ama elektrik, telefon falan gibi
modern imkanlar da eksik deðildi. Emekli bir amirale aitmiþ
adam ölünce satýlmýþ. Sonra yeni ev sahibi de ansýzýn
ölüvermiþ, de yeniden satýlýða çýkmýþ.

Ev ýssýz bir yerde olduðundan, her iþe yarayabileceðini düþündükleri
cevabýný verdi. Belki bol yiyecek stoku yapmýþlardý. Eskiden kalma
gizli bir Katolik kilisesi olarak da kullanýlmýþ olabilirdi. Eskiden kalma
bir elektrikçi kaçakçýlarýn Newhaven'den Londra'ya giderken
konakladýklarý bir sýðýnak olduðunu Ýleri sürdü.
Merdivenleri týrmanýp açýk havaya çýktýk. Adam kapýyý kilitleyip,
anahtarý yine saksýnýn altýna koyduðunda, aþaðýda gördüklerimin
gerçekte var olmadýðý izlenimine kapýldým. iki ayrý dünyaydý. Bazý
günler uyandýðýmda, aþaðýya dönmediðim sürece, her þeyin bir düþ
olduðuna inanýrdým.
Adam saatine baktý.
“Evle ilgileniyorum. Hem de çok” dedim. Öylesine gergindim ki bana
þaþkýnlýkla baktý. “Galiba satýn alacaðým” diye ekledim dosdoðru.
Ben bile kendi söylediðime þaþýrdým, çünkü o zamana dek hep
modern, yani çaðdaþ dedikleri bir þey düþlemiþtim, ýssýz metruk bir
ev deðil.
Hayretler Ýçinde kalakaldý, bu tiplerin çoðu gibi; hem bu denli istekli
olmama hem de elimde Ýddia ettiðim kadar para bulunmamasýna
herhalde.
Lewes'e geri döndü. Evi gezdireceði bir baþka müþterisi daha vardý.
Ben de bahçede oturup, kesin bir karara varmadan önce iyice
düþüneceðimi söyledim.

Oraya esrarengiz bir misafiri barýndýrmaya uygun bir yer olup;
olmadýðýný görmek niyetiyle gitmediðimi bir kez daha
belirtmek isterim. Niyetimin ne olduðunu bilemiyorum
doðrusu.

Bahçesi güzeldi, O sýralar yonca ekili olan bir tarlaya bakýyordu;
yonca kelebekler için harikadýr. Tarla tepeye doðru ulanýyordu, yani
kuzeye. Doðuda, vadiden Lewes'e doðru giden yolun iki yakasýnda
aðaçlýklar vardý. Batýda ise tarlalar ve tepeye bir kilometre mesafede
de bir çiftlik, en yakýn ev de buydu. Güneyde, evin önündeki çit ve
birkaç aðaç kapamamýþ olsa güzel bir manzara vardý, îyi durumda bir
de garaj.

Bilmiyorum, iþte o kadar, insanýn yaptýðý, daha önce
yaptýklarýný geçersiz kýlar.

Bahçedeki turumu tamamladýktan sonra, saksýnýn altýndaki anahtarý
alýp, yeniden mahzenlere indim. Ýçerideki mahzenin, topraðýn en az

bir buçuk metre altýnda olduðunu hesapladým. Rutubetliydi ve
duvarlar kýþýn dýþarda kalmýþ odun gibi ýslaktý; elimde yalnýzca
çakmaðým olduðundan, pek iyi göremiyordum. Biraz
ürkütücüydü, ama batýl inançlarým yoktur.
Kimileri böyle bir yeri ilk gidiþte bulduðum için talihli olduðumu
söyleyebilir, ama her þartta, er ya da geç, bir yer bulacaktým
nasýl olsa. Param vardý. Ýsteðim vardý. Ne komik; tam da
Crutchley''in "itmek" dediði þey. Ek binadakinin tam tersi,
Crutchley'in geçen yaz benim yaptýðýmý yaptýðýný ve iþi sonuna
kadar götürdüðünü görmek isterdim. Böbürlenip durmaya
niyetim yok. Ama yaptýðým hiç de küçümsenecek þey deðildi.
Geçen gün gazetede (Günün Deyiþi köþesinde) "Su beden için
neyse, amaç da zihin için odur" yazýyordu. Naçizane görüþüme
göre, bu çok doðru bir söz. Miranda'nýn yaþamýmýn tek
amacýna dönüþtüðü andan itibaren, hiç kimseden aþaðý kalýr
yaným yoktu artýk, zaten olaylar da sonradan doðruladý bunu.
Baþkalarý da ilgilendiðinden, ilanda belirtilenden beþ yüz
sterlin daha fazla ödemek zorunda kaldým, herkes beni yoldu.
Kadastrocu, müteahhit, dekoratörler ve mobilyalarý satan
Lewes'li tüccarlar. Hiç de umurumda deðildi, kafama takmanýn
ne gereði vardý ki? Benim için paranýn önemi yoklu. Annie
Hala'dan uzun mektuplar aldým; cevaplarken gerçek
harcamalarýmý yarý yarýya gösteriyordum. Mahzene hat
çektirmek için elektrikçiler, su getirip lavabo taktýrmak için
tesisatçýlar getirttim. Orayý marangoz atölyesi ve fotoðraf
laboratuarýna dönüþtürmek istediðimi söylüyordum. Yalan da
sayýlmazdý, yapýlacak çok marangoz iþi vardý. Ayrýca dýþarýda
bastýramayacaðým bazý fotoðraflar da çekmeye baþlamýþtým.
Müstehcen deðildi. Yalnýzca çiftler.
Aðustos ayýnýn sonunda, iþçiler evi terk ettiler, ben de
taþýndým. Baþlangýçta kendimi bir düþte gibi hissediyordum,
ama bu pek uzun sürmedi. Umduðum kadar yalnýz deðildim.
Adamýn biri gelip bahçe iþlerini üstlenmek istedi, þimdiye dek
hep o yapmýþtý, geri çevirince fena halde bozuldu. Ardýndan
kilisenin papazý geldi, baþýmdan savmak için bir güzel
terslemem gerekti. Beni rahat býrakmasýný, kiliseye baðlý
olmadýðýmý ve köyle herhangi bir iliþkim olmasýný arzu
etmediðimi söyledim, büyük havalarda, öfke içinde çekip gitti.
Kamyonetli satýcýlar geldi, bütün alýþveriþimi Lewes'de
.yaptýðýmý söyleyerek onlarý da kovaladým.
Telefonumu da kestirdim.

raflar, çok sayýda sanat kitabý, birkaç roman; sonuçta da fena
olmadý. Tablo asmaya kalkýþmadým, zevkinin daha geliþmiþ
olabileceðini tahmin edebiliyordum.
Çözümü güç sorunlardan biri, kapý ve gürültüydü kuþkusuz.
Onun odasýna giden boþlukta meþe aðacýndan bir kiriþ dýþýnda
kapý niyetine hiçbir þey yoktu; dolayýsýyla bir kapý yapmam
gerekti ve en zahmetli iþ de bu oldu. Ýlk yaptýðým
oturmuyordu, ama ikincisi daha baþarýlýydý. Deðil onun gibi
narin biri, iriyarý bir adam bile omuzlayamazdý kapýyý. Beþ
santim kalýnlýðýnda, içine metal bir levha yerleþtirilmiþ
tahtadandý, böylece tahtayý delmesi olanaksýzdý. Çok aðýrdý ve
takmasý hiç de eðlenceli deðildi, ama yine de becerdim.
Dýþtan yirmi beþ santim uzunluðunda sürgüler çaktým. Sonra
da çok kurnazca bir þey geldi aklýma. Eski tahtalardan
kitaplýða benzeyen, ama araç gereçler yerleþtirmeye yarayan
bir sýra raf yaptým ve þöyle bir bakýnca eski bir dolap
izlenimini vermesi için de tahta kapý mandallarýyla kapýya
tutturdum. Altýnda bir kapý olduðunu anlamak için dolabý
sökmek gerekiyordu. Sesin dýþarý çýkmasýný da Önlüyordu.
Rahatsýz edilmemek için, üzerinde bir asma kilit bulunan ilk
kapýya içeriden bir sürgü de taktým. Geceleri iþ görecek basit
bir alarm da yerleþtirdim.
Ýlk mahzene küçük bir ocak ve gerekli alet edevatý koydum.
Etraftaki meraklýlara karþý bu tedbiri alýyordum, ikide bir
yukarýdan aþaðý yemek dolu tepsiler taþýrken görülmek tuhaf
kaçabilirdi. Ama evin arka yaný olduðundan fazla kafama
takmýyordum, çünkü burasý yalnýzca tarlalara ve ormana
bakýyordu. Zaten bahçenin iki tarafýnda duvar dikiliyordu, geri
kalan yerlerde de içerisi görülemeyecek tahta perdeler vardý.
Hemen hemen idealdi. Evin içinden mahzene bir merdiven
açtýrmak geçti aklýmdan, ama çalýþmalar çok masraflý olurdu,
ayrýca þüphe uyandýrmak da istemiyordum. Artýk iþçilere
güven kalmadý, adamlar her þeye burunlarýný sokuyorlar.
Tüm bu hazýrlýklarýn ciddi olduðunu asla düþünmedim. Tuhaf
karþýlanacaðýný biliyorum, ama doðrusu bu. Kendi kendime
“Tabii ki asla yapmayacaðým böyle bir þey, hepsi caka o kadar"
deyip duruyordum. O kadar param ve zamaným olmasaydý,
gösteriþini bile yapamayacaðým besbelliydi. Bence, þimdi
mutlu görünen birçok insan, paralarý ve zamanlarý olsaydý
benim yaptýðýmý veya benzeri þeyleri yapardý. Yani ikiyüzlülük
yapacaklarýna, kendilerini eðilimlerine býrakýrlardý. “Güç,
insaný yoldan çýkarýr," derdi hocalarýmdan biri. Ve para güçtür.

En azýndan bir ay boyunca tasarýlarým üzerinde çalýþtým.
Sürekli tek baþýmaydým. Gerçek dostumun olmamasý þanstý.
(Ek binadakiler dost sayýlmaz, ben onlarý özlemiyordum, onlar
da beni)

Yaptýðým bir baþka þey de, Londra'da bir dükkandan onun için
bir sürü elbise almak oldu. Butiklerden birinde, onun
ölçülerinde bir tezgahtar kýz gördüm ve ona Miranda'nýn
üstünde þýk gördüðüm renkleri söyleyerek bir kýz için gerekli
olduðunu söyledikleri her þeyi alýp çýktým. Kuzey'den gelen bir
kýz arkadaþým olduðunu, bütün bavullarýný çaldýrdýðýný ve
kendisine sürpriz yapmak istediðimi falan attým. Satýcý kýzýn
bu hikayeye kandýðýný sanmýyorum ama iyi bir müþteri
olduðumdan ses çýkarmadý. Doksan sterline yakýn para
harcadým o sabah.

Annie Hala'nýn bir sürü ufak tefek iþini yapmaya alýþkýndým;
Dick Eniþte öðretmiþti. Marangozluk ve onarým iþleri elimden
gelirdi. Odaya bir çeki düzen verdim. Rutubetin çekilmesini
saðladýktan sonra birkaç kat izolasyon maddesi kapladým,
sonra da duvarlarla (bembeyaz) uyum saðlayan canlý turuncu
renkte (iç açýcý) bir halý serdim. Bir yatak ve bir konsol, bir
masa, bir koltuk, vs. satýn aldým. Bir köþeye bir paravan
koydum, arkasýna da bir tuvalet masasý ve kamp tuvaleti ile
gerekli bütün malzemeyi; hemen hemen ayrý bir oda olmuþtu.
Sýcak bir yuva havasý yaratmak için bir sürü þey daha aldým;

Alýnmasý gereken bütün önlemleri düþünmem için önümde
uzun geceler vardý. Odasýna gidip oturduktan sonra, kaçmak
için neler yapacaðýný enine boyuna düþünürdüm. Elektrikten
anlayabileceðini varsaydým, bugünün kýzlarýnýn neler
yapacaðýný bilmek mümkün deðildi, bu yüzden hep kauçuk
tabanlý pabuçlar giydim ve iki kere bakmadan hiçbir elektrik
düðmesine elimi sürmedim. Çöpleri yakmak için özel bir
makine aldým. Ona ait hiçbir þeyin evden çýkmamasý
gerektiðinin bilincindeydim. Çamaþýrhane kesinlikle yasaktý.
Tedbiri elden býrakmamalý. (...)

Çok geçmeden, bahçe kapýsýný da kilitlemeyi adet edindim,
sadece demirden bir parmaklýktý, ama üzerinde asma kilit
vardý. Bir iki defa satýcýlarýn parmaklýktan içeri doðru
baktýklarýný gördüm, ama sanýrým insanlar anlamakta
gecikmediler. Beni rahat býraktýlar, bende iþime koyulabildim.
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Þevki Vanlý

UIA ULUSLARARASI FÝKÝR BULUÞMASI

Türkiye'de ilk

YAÞASIN KENTLER

"GENÇ MÝMAR" ÖDÜLÜ

39. GENEL KURUL ve
SEÇÝMLER
YENÝ MERKEZ YÖNETÝMÝ BELÝRLENDÝ

UÇAN SÜPÜRGE

BETONDA YARATICILIÐA ÖDÜL

ULUSLARARASI KADIN FÝLMLERÝ
FESTÝVALÝ

Son Baþvuru 21 Mayýs

YARIÞMASI

Arkitera Mimarlýk Merkezi, Arkitera Mimarlýk
Veritabaný'nýn (AMV) yayýna açýlýþýnýn birinci

Mimarlar Odasý'nýn 39. Genel Kurulu 16-18 Nisan

SERGÝ VE ÖDÜL TÖRENÝ

yýldönümünde AMV Genç Mimar Ödülü veriyor. AMV

2004 günlerinde Ankara'da toplanmýþ ve 2004-2006

1998'den bu yana, her yýl mayýs ayýnda, dünyanýn

Proje Sponsoru Kale Grubu, Genç Mimar Ödülü'nün

dönemi için seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK)

dört bir yanýndan kadýn yönetmenlerin filmleri ile

de destekçisi oldu.

22 Nisan 2004 günkü ilk toplantýsýnda görev

sinemaseverleri. buluþturan Uçan Süpürge

bölümünü yapmýþtýr. Buna göre;

Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali, 6-16 Mayýs

Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) tarafýndan
düzenlenen yarýþmanýn Türkiye ulusal aþamasý ödül

AMV Genç Mimar ödülü ile Türkiye'de gelecek vaad

töreni UIA baþkaný Jaime Lerner’ýn da katýlýmý ile 7

eden nitelikli mimari ürünler veren ya da verme

Mayýs 2004 Cuma günü saat 18:00’da Ýstanbul’da

potansiyeli olan genç ve yetenekli mimarlarýn ortaya

(Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi’nde
yapýlacak.

çýkarýlmasý amaçlanýyor.
Dünyada pek çok örneði bulunan ve 40 yaþýn

- Oktay EKÝNCÝ Genel Baþkan
- H. Bülend TUNA Genel Baþkan Yardýmcýsý
- Necip MUTLU Genel Sekreter
- Erkan KARAKAYA Genel Sayman
- Fatih SÖYLER Üye
- Aysel ÇETÝNSOY Üye
- Ý. Can DÝRÝL Üye

6 -16 Mayýs

tarihlerinde, Ankara Kýzýlýrmak ve Kavaklýdere
Sinemalarýnda, 28 ülkeden 84 uzun, kýsa ve belgesel
ile sizlerle birlikte olacak.

ODA LOKALÝNDE FOTOÐRAF VE
RESÝM GÖSTERÝMÝ
14 Mayýs, Saat: 19:00’DA

THBB Mimarlýk Ödülleri
Türkiye'de yapý üretiminin niteliðinin artmasý için uzun
süredir faaliyet gösteren Türkiye Hazýr Beton Birliði
(THBB) Kuruluþu'nun 15. Yýl'ýnda mimarlýk ödülleri
vermeye hazýrlanýyor.
THBB Mimarlýk Ödülleri yarýþmasý, aðýrlýklý olarak
betonun kullanýldýðý bina, bina gruplarý, mühendislik
yapýlarý, iç mekan uygulamalarý ya da açýk alan

Altýyüz
6 Sanatçýnýn katýlýmý ile oluþturulan bilgisayar ile
fotoðraf ve resim gösterimi projesi, temel olarak
çaðdaþ müzikler eþliðinde sunulan 600 adet fotoðraf
ve resimden oluþmaktadýr. Gösteri sonrasýnda
sanatçýlara soru da sorulabilecektir.
Projeye katýlan sanatçýlar:

'Bir Ülke' bölümünde Ýspanya sinemasýnýn 5 kadýn

düzenlemelerini kapsayacak. Bu yarýþma ile

yönetmeninden, 5 film yer alýyor, 'Sinema Tarihi'nden

Türkiye'de uygulanan nitelikli yapýlarýn ve bu yapýlarý

bölümünde ise 1920'lerin Almanyasý'ndan Lotte

tasarlayan mimarlarýn öne çýkarýlmasý, iyi

Reiniger ile tanýþacak izleyici. Sinema tarihindeki ilk

uygulamalarýn Türkiye'deki mimarlýk ortamýnda örnek

Hakan GÖRGÜN Fotoðraf (Mimar)

uzun metrajlý animasyonu çeken ve tek tek kestiði

gösterilmesini hedefliyor.

http://vision1.eee.metu.edu.tr/~hgorgun

Lotte Reiniger. 'Anýsýna' bölümünde, efsanevi oyuncu

2004 yýlýndan baþlayarak iki yýlda bir verilecek olan

Ýsa ÖZDEMÝR Fotoðraf (Ýnþ. Müh)
http://www.kabuk.org

Burak GÜVENÇ Fotoðraf (Ýnþ. Müh)

Ödül töreni ile birlikte yarýþmanýn ulusal aþamasýnda

altýndaki mimarlara verilen ödül, Türkiye'de ilk kez

ödül alan 23 proje sergilenecek.

veriliyor.

Yarýþmalar geleneðine uygun olarak, Mimarlar

Dünya Mimarlýk Günü'nde verilecek ödül için, aday

Odasý’nýn daha sonraki bir tarihte, ödül almayan

mimarlarýn, inþâ edilmiþ binasýndan yola çýkýlarak,

diðer katýlýmlarýn da görülebileceði bir sergi ve

tasarým alanýnda yaptýðý her türlü üretim gözönüne

yarýþmacýlarla jüri üyelerinin biraraya gelerek süreci

alýnacak.

Katharine Hepburn üç, ve geçen yaz sevgilisi

ödüller, bir yapý üzerinden o yapýnýn mimarýna (ya da

Ödül alan mimarýn portfolyosu derlenerek kitap

tarafýndan dövülerek öldürülen Fransýz oyuncu Marie

mimarlarýna) verilecek. Ýnþasý 1 Ocak 1999'dan sonra

Salih GÜLER Fotoðraf (Ekonomist)

haline getirilecek, çalýþmalarýndan oluþan bir sergi,

Trintignant da iki filmiyle anýlýyor. 'Toplu Gösterim'

tamamlanmýþ projeler arasýndan seçim yapýlacak

http://vision1.eee.metu.edu.tr/~sguler

Türkiye'nin 9 büyük ilini dolaþacak.

bölümü ise 'arzunun aykýrý yönetmeni' Catherine

yarýþmada belirlenen ödül miktarý 15.000.000.000 TL.

Breillat'a ayrýlmýþ. 'Köri Tadýnda' baþlýklý bölümde ise

Para ödülü yaný sýra 3 adet katýlýmcýya onur ödülü

AMV Genç Mimar Ödül Töreni, 4 Ekim 2004

Hint asýllý Ýngiliz yönetmen Gurinder Chadha'nýn Hint

verilecek. Yarýþmaya katýlýmcýlar inþa edilmiþ

tarihinde Esma Sultan Yalýsý'nda yapýlacak. AMV

kültüründe kadýnýn konumunu esprili bir yaklaþýmla

projelerinden en fazla üçü ile katýlabilecekler. Birden

Genç Mimar Ödülü'nü alan mimarýn sergisi, o gece

eleþtiren iki filmi yer alýyor. Her yýl olduðu gibi,

fazla kiþi ödüle layýk görülürse, ödül eþit olarak pay

Yaman KAYIHAN Resim (Ekonomist)

ödül törenine katýlan konuklar tarafýndan gezilecek.

programda dünyadan ve Türkiye'den kýsa filmler ve

edilip her mimara ayrý ayrý ödül belgesi ve ödül

http://vision1.eee.metu.edu.tr/~resim

Mimarýn çalýþmalarýný içeren kitabý ise gelen

belgeseller de yer alacak.

heykelciði verilecek.

deðerlendirecekleri bir kolokyum düzenlenmesini
umuyoruz.

görevlerini üstlenmiþlerdir.
Yeni Merkez Yönetim Kurulu’na baþarýlar dileriz.

figürlerle animasyon filmler yapmýþ bir kadýn sinemacý

konuklara ücretsiz olarak daðýtýlacak.
Festivalde film gösterimlerinin yaný sýra sergiler,

ÜYELERE e-posta HÝZMETÝ

@

Mimarlar Odasý Genel Merkezi Oda'ya kayýtlý tüm
üyelere e-posta vermeye baþlamýþtýr. E-posta
sunucusundan 10 MB'lýk alanýn kullanýmýna olanak
saðlayan adresler isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr
þeklinde verilecektir. E-posta adresi alabilmek için
Þubemize baþvurmanýz ve talep formu ile ekli
sözleþmeyi doldurmanýz gerekmektedir.

AMV Genç Mimar Ödülü 2004'e aday olmak için

paneller ve söyleþiler de düzenleniyor. Bunlardan biri,

1964 ve üzeri doðumlu olmak ön þartý aranýyor.

fotoðraf sanatçýsý Muammer Yanmaz'ýn 'Kadýn

Ayrýca Arkitera Mimarlýk Veritabaný'nda yer almak

Yönetmenlerimiz' adlý sergisi. Sergide, sinemamýzýn

için en geç 30 Temmuz 2004 tarihine kadar

kadýn yönetmenlerinin, Muammer Yanmaz tarafýndan

baþvurularýn yapýlmýþ olmasý gerekiyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler amv.arkitera.com

B’NA
K’ML’KLER’ BALKANLARDA SERG’LEND’
BÝNA
KÝMLÝKLERÝ

adresini ziyaret edebilir.

BALKAN KONFERANSI’NDA SERGÝLENDÝ

Son Baþvuru Tarihi: 30 Temmuz 2004
Kazananýn Açýklanmasý: 30 Aðustos 2004
Ödül Töreni & Sergi Açýlýþý: 4 Ekim 2004

özel olarak çekilmiþ fotoðraflarý yer alýyor. Sergi,
Kavaklýdere Sinemasý'nda 10 gün boyunca ziyaret
edilebilecek.

Ödül verilecek uygulama örnekleri ile, betonun
yaratýcýlýða olanak saðlamasý, uzun ömürlü olmasý,
bakým gerektirmemesi, kolay þekil verilebilirliði,
saðlamlýðý vurgulanacak.
Adaylar için herhangi bir yaþ ya da milliyet sýnýrý
bulunmuyor. Aday projeler için baþvurularýn dýþýnda
herhangi bir nominasyon yapýlmayacak. Baþvuruda

On gün sürecek festivalin programý ve filmler

bulunmak için baþvuru formu ve panolarýn eksiksiz

hakkýnda daha fazla bilgiyi www.ucansupurge.org

olarak ödül sekretaryasýna ulaþtýrýlmasý gerekli.

adresinde bulabilirsiniz.

JÜRÝ: Aydan Balamir, Ýhsan Bilgin, Aykut Köksal,

Ayrýntýlý Bilgi Ýçin: http://thbb.org/news.php

Uður Tanyeli, Belkýs Uluoðlu

Son Baþvuru ve Teslim Tarihi: 21 Mayýs 2004
Kazananlarýn Açýklanmasý: 31 Mayýs 2004

Raportörler: Ömer Yýlmaz, Ýdil Erkol

http://www.guvenc.com.tr/burak/

Ödül Töreni: 10 Haziran 2004
Seçici Kurul: Alpaslan Ataman, Cengiz Bektaþ,
Behruz Çinici, Mehmet Konuralp, Þevki Pekin

Uður HALICI Fotoðraf (Elektronik Müh.)
http://vision1.eee.metu.edu.tr/~ugur
(Http://heaven.eee.metu.edu.tr/~metafor/)
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Selçuk Erdem

