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Aralýk Bülten’i dosyasýnda verilen 50 yýl kronolojisi içinde
geçen; cümlesi
konusunda bizi uyaran sayýn Sait Kozacýoðlu’na teþekkür eder, Mimarlar Odasý’nýn bu konuyla
ilgili sahip olduðu duyarlýða denk düþmeyen “cezalarý infaz edildi” ifadesi için özür dileriz.

“-50” Türkiye’de Mimarlýðýn 50 Yýlý
“Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan’ýn cezalarý infaz edildi”



ULUS ÇARÞI PROJESÝ
yapmak üzere, tümü yarýþma
ile elde edilmiþ yapýlarýn
oluþturduðu bir ada yok
edilmek isteniyor. Bu
yapýlarýn arasýnda 1937
tarihli Robert Örley tasarýmý
Hal Binasý, 1947 yýlýnda
Nezih Eldem tarafýndan
tasarlanmýþ olan Belediye
Binasý ve 50 yýldýr Ulus
Meydaný’nýn kimliðini
oluþturan Ulus Meydaný
Ýþhaný da bulunuyor.
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1957, Modern Çarþý (Sýnýrlý Yarýþma)
Yarýþmayý Çýkaran Kurum: Ankara Valiliði ve

Serbest Tüccarlar Anonim Ortaklýðý
1. Ödül: Rýza Aþkan

son günlerde ankara ...

Eðer Biz Bir Þeyler Yapmazsak... Henüz vakit varken, Ulus Meydaný’na gidin, MiþMiþ’den bir sakýzlý dondurma alýp
çocukluðunuzda Ulus’u bu dondurma sayesinde çok sevdiðinizi hatýrlayýn, heykele bakýn, baþýnýzý kaldýrýp hafif dýþbükeyliðiyle
Sümerbank’ýn eðrisini tamamlayan, meydaný meydan, heykeli daha heykel yapan binayla vedalaþýn, saða dönüp geçitten avluya
girerken üstteki cam yüzeyde heykelin yansýmasýný görüp sevinin, avluda oturup yýllarca yaptýðýnýz gibi Akman’da bir boza için,
sosisli sandviç yiyin, avludan diðer avluya geçin, sonra ister arka sokaða, ister bulvara çýkabilirsiniz, eðer bulvara çýkýyorsanýz bütün
çocuklar gibi tavandaki yuvarlaklara ilgi gösterin, karþýya geçip 100. Yýl’da bir tur atýn, sanat galerisine uðramayý da unutmayýn.
Modern Çarþý’ya yangýndan önce yetiþseydiniz sarmaþýklarla kaplý, ýþýl ýþýl atriumunda oturup bir çay içebilir, baþka bir yerde
bulamayacaðýnýz maket malzemelerine bakar, camdan yapýlmýþ laboratuvar gereçlerini incelerdiniz. Ama þimdi Hal’de son bir alýþ
veriþ yapýn, en taze sebzelerden, en nadir bulunan peynirlerden alýn, kalabalýðýn, renklerin, kokularýn tadýný çýkarýn. Çok yakýnda
bunlarýn yerine devasa bodrum kat marketleri, iklimlendirilmiþ alýþveriþ merkezleri olacak. Fotoðraf çekin, ilerde çocuklarýnýza
gösterirsiniz, daha önemlisi siz unutmazsýnýz...

ÇAÐDAÞ BÝR KENTTE; ÖNEMLÝ KENTSEL UYGULAMALAR KENTLÝLER
VE SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARININ MUTABAKATIYLA OLMALIDIR!

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, bu projede yer alan mimari, kentsel ve tarihsel deðere sahip
yapýlarýn tescili için çalýþmalara baþladý. Projeyle ilgili gazetelerde çýkanlar dýþýnda bilgiye
ulaþmak mümkün olmadýðýndan, Büyük Þehir Belediyesi ve Kültür Bakanlýðý’na resmi
yazýlarla baþvuruldu. Yasal yollara baþvurmanýn yaný sýra yaygýn bir kentli katýlýmýyla
mücadele etmenin yollarýný arýyoruz. Herkesi birlikte hareket etmeye ve yaþadýðýmýz kentin
deðerlerini korumak hakkýna sahip çýkmaya çaðýrýyoruz.

1937, Ulus Hali
Mimarý Robert Örley

1947, Ankara Belediyesi Ticaret Evi
Yarýþmayý Çýkaran Kurum: Ankara Belediyesi
1. Ödül: Nezih Eldem

1954, Ulus Meydaný Ýþhaný
Yarýþmayý Çýkaran Kurum: T.C. Emekli Sandýðý
Genel Müdürlüðü
1. Ödül: Orhan Bozkurt, Orhan Bolak,
Gazanfer Beken

1967, Ankara Ulus Meydaný Çarþý ve Büro
Binalarý (100. Yýl Çarþýsý)
Yarýþmayý Çýkaran Kurum: Ankara Valiliði
1. Ödül: Semra Dikel, Orhan Dikel

1967, Anafartalar Çarþýsý
Yarýþmayý Çýkaran Kurum: Ankara
Ýmar ve Emlak Ýþletmesi T.A.Þ.
1. Ödül: Ferzan Baydar, Affan
Kýrýmlý, Tayfur Þahbaz

Fotoðraflar: Zeynep Yaðmur

DÝKKAT BU BÝNALARI SON GÖRÜÞÜNÜZ OLABÝLÝR!

ULUS ÇARÞI PROJESÝ yapmak üzere, tümü yarýþma ile elde
edilmiþ yapýlarýn oluþturduðu bir ada yok edilmek isteniyor.
Bu yapýlarýn arasýnda 1937 tarihli Robert Örley tasarýmý Hal
Binasý, 1947 yýlýnda Nezih Eldem tarafýndan tasarlanmýþ olan
Belediye Binasý ve 50 yýldýr Ulus Meydaný’nýn kimliðini
oluþturan Ulus Meydaný Ýþhaný da bulunuyor.
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2004 Mart ýnda yapýlan yerel seçimler öncesinde,
uçuþan projeler arasýnda bir duruþ belirlemeye
çalýþan Mimarlar Odasý, bütün adaylara eþit
mesafede bakarken öncelikle Ankara'yý “Ankara”
kýlan deðerlere yaklaþýmlarý bir ölçü olarak saptamýþ
ve olmazsa olmazlarý bu baðlamda belirlemiþ idi. Bu
unsurlarýn baþýnda da Tarihi Kent Merkezi,
Cumhuriyet Dönemi Ankara'sý ve yapýlarý geliyordu.
Tabii þimdiki belediyenin hazýrladýðý “Zihni Sinir
Projeleri” ve animasyonlarý da biraz þaka, biraz göz
boyama, biraz bol keseden vaatler gibi algýlanýyordu.
Fakat aradan geçen 8-9 ayda, bunlarýn “inanýlacak
gibi deðil”, “herhalde þakadýr”, “dehþet” nidalarý
arasýnda, her zamanki gibi kamuoyu yoklanarak/
denenerek hayata geçirilmesi için bazý kararlarýn
alýnmakta olduðu görülmektedir.
Ayrýca yine bir vesile ile gündeme gelen tasarýlar bir
sis perdesi altýnda; kimin yaptýðý/ yapacaðý, nasýl bir
proje olduðu, neyi içereceði, sýkça adý geçen Kültür
Bakanlýðý'nýn bu iþin neresinde olduðu, yürürlükteki
onaylý planýn yerine neyin önerildiði vb. daha birçok
soruyu beraberinde taþýmaktadýr.

Kýsaca medyadaki haberler þöyle; “Gökçek, Ankara
Belediyesi'nin Ulus Binasýný, Modern Çarþýyý,
Perakende Haliyle Anafartalar Çarþýsý arasýnda
kalan bütün çarþýlarý kapsayan proje ile, bu çarþýlarýn
yerine modern bir Ulus çarþýsý yapýlacaðýný söyledi.
(Bu Ulus çarþýsý dev bir Ankara evi formunda olacak
imiþ.) “Birinci perde bununla açýlmýþ iken, devamý
geçen hafta geldi. Ýkinci perde þöyle baþlýyordu;
“A. B .Þ. Belediye Baþkaný Melih Gökçek
baþkanlýðýnda toplanan Belediye Meclisi,

Ulus'taki çarþýlarýn yýkýlmasýný ve buralardaki esnafýn
da Ulus Hali, Modern Çarþý ve Tekel Gümrük
Müsteþarlýðý binalarýnýn yýkýlarak yerlerine yapýlacak
devasa Ulus Çarþýsý'na taþýnmasýný kararlaþtýrdý.
Konuya iliþkin meclis üyelerini bilgilendiren Gökçek,
Ulus heykel etrafýnda bulunan 100. Yýl Çarþýsý, Ulus
Ýþ haný , Anafartalar Çarþýsý ve Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü binasýnýn yýkýlarak , yeþil alana
dönüþtürüleceðini, böylelikle de Ankara'ya “Kent
Meydaný'ný” kazandýracaklarýný anlattý.”

Bu kadar yýkým kararýnýn ardýndan bizi de
sevindirebilecek bir haber vermeyi eksik býrakmýyor
Belediye Spor'un Baþkaný. “Gökçek Avrupa
baþkentlerinde belediye baþkanlýk binalarýnýn
genellikle tarihi yapýlarda yer aldýðýna iþaret ederek
(Bu iþaretin nasýl yapýldýðýný tam öðrenemedik),
proje tamamlandýktan sonra Sümerbank Binasý'ný
alabildikleri takdirde Belediye Baþkanlýk makamýný
da buraya taþýmayý düþündüðünü söyledi.”
(Herhalde ' ' buraya
geçeceðine göre, Sümerbank'ýn penceresinden o

'

Ankara' nýn
tarihi dokusunu ön plana çýkarmak amacýyla

proje tamamlandýktan sonra

Ankara' nýn
tarihi dokusunu ön plana çýkarmak amacýyla

proje tamamlandýktan sonra

zaman tahminen % 90 oyla dördüncü kez gelmiþ
olacaðý makamýndan- Ankara
halkýna, mimarlara meydan nasýl yapýlýr, tarih nasýl
hacamat edilir konularýnda bir kez daha ders vermiþ
olacaðýný anlatmayý düþünmektedir.

Evet, özellikle demiryolunun Ankara'ya girdiði 1892
tarihinin Ulus için önemini düþündüðümüzde, kentin
kabaca bir asýrlýk hafýzasýnýn silinmesi gibi bir çaba
ile (üstelik de tarihi dokuyu ön plana çýkarmak
amacýyla) karþý karþýyayýz. Yani 'yýkýlacak' denilen
binalar neler?

a) Yarýþma Projesi,
yýl; 1947, mimarý; belki de Türkiye' nin Carlo
Scarpa'sý- Nezih Eldem, (sizce Tarým Orman
Bakanlýðý'ndan ya da Meclis Binasý'ndan daha mý
az deðerli)

b) Yarýþma Projesi, yýl;
1954, mimarlarý; Orhan Bozkurt, Orhan Bolak,
Gazanfer Beken, Ankara'da eþine az rastlanýr
ölçüde 'pure' modern ve kentsel ölçekte mikro
çevresine bu kadar duyarlý kaç tane “kentsel bina”
sayabilirsiniz?

c) , yýl; 1937, mimarý; Robert Oerley,
1929 Tahtakale yangýný sonrasýnda ortaya çýkan
alana Jansen Planýna uygun olarak yapýlmýþ bir
binadýr.

d) Yarýþma Projesi, yýlý; 1967,
mimarlarý; Ferzan Baydar, Affan Kýrýmlý, Tayfur
Þahbaz Ankara'nýn ilk yürüyen merdivenli
süpermarketini (Gima) barýndýran katýksýz
Miesvari modern bir yapý, biraz bakýmsýz o kadar.

e) Yarýþma Projesi, yýl; 1967,
mimarlarý; Semra Dikel ve Orhan Dikel

aþaðýda biat halindeki

Ankara Eski Belediye Binasý

Ulus Meydaný Ýþ Haný

Ankara Hali

Anafartalar Çarþýsý

100. Yýl Çarþýsý

f) Yarýþma Projesi, yýlý; 1967, mimarý;
Rýza Aþkan. 24 Aralýk 2003' te çýkan büyük bir
yangýn ile sadece taþýyýcý sistemi kaldý. Mülkiyeti
valilikten satýþ yolu ile belediyeye geçti.

Tabii bütün bunlar son 50/ 60 yýlýn ürünleri, bu arada
birçok 20. yüzyýl baþý binalar da ayný biçimde tehlikede.
Bilindiði üzere çaðdaþ koruma disiplini bu kadar çok
katmanlý bir aglomerasyonun ürünü olan tarihi kent
dokusunda her bir katmanýn deðerini ayrý ayrý gözetir.
4-11 Ekim Mimarlýk Haftasý'nda bölgede yapýlan atölye
çalýþmasýnda dönemsellik/ spontane geliþim, yangýn
yerleri(harik mahalli), Girift/ karmaþýk, tarihi
merkez/odak, sürdürülebilir koruma vb. gibi anahtar
kelimeler bu unsurlardan ötürü seçilmiþ idi. 1986
yýlýnda açýlan Ulus Tarihi Kent Merkezi Yarýþmasý
Þartnamesi'nde “bütün dünyada geleneksel þehir
merkezleri, toplumlarýn mimari ve kültürel mirasý olarak
özenle korunmakta ve çaðdaþ yaþantýya uygun þekilde
onarým, ýslah ve yenilemelerle kentlerin en ilgi çekici
yerleri haline getirilmektedir.... Bu yarýþmanýn konusu;
Ulus tarihi kent merkezi' nin, geliþme potansiyelleri göz
önünde bulundurularak, korunmasý gerekli yapýlar ile
geleneksel üretim birimlerinin gelecekteki kullaným
biçimlerini, modern kullanýmlar ile bir arada
deðerlendirilerek çaðdaþ þehircilik, peyzaj ve
restorasyon ilkeleri açýsýndan gelecekteki
þekillenmesini saðlayacak tasarýmlar oluþturmaktýr.”
denmektedir. Bu yarýþma sonucu birinci olan projenin
müellifleri Raci Bademli, Baykan Günay, Ömer Kýral
tarafýndan hazýrlanan imar planý halen yürürlüktedir.
Yukarýdaki geliþmeler onlardan baðýmsýz
olagelmektedir.

Bütün bunlarýn ardýndan ilk aðýzda þunlar hemen
söylenebilir;

Bölgenin yarýþma ile elde edilmiþ bir koruma imar
planý var iken tarihi çekirdeðin bütünsel bir kentsel
tasarýmý yapýlmadan giriþilecek böylesi parçacýl
yaklaþýmlar ancak tahribat yaratacaktýr.

Böyle tasarlanan (?) ya da ortaya atýlan her
yaklaþým, sadece bulunduðu yere ait (özellikle
Modern Çarþý/Hal) önermelerde bulunmakta, bu
durum zaten kangrenleþmiþ olan Ulus'un
sorunlarýný giderek aðýrlaþtýrmaktadýr.

Modern Çarþý Bölgenin tarih içinde çok çeþitli dönemlere
tekabül eden (özellikle 1930-1970) kültürel
mimari mirasý, bu biçim filsi tavýrlarla camcý
dükkaný iliþkisi yerine, bir diþçi hassasiyetini ve
özenini hak etmektedir.

Mimarlar odasý maalesef bütün yakýn dönem
mimari mirasý üzerine bir kamuoyu/bilinç
yaratamamýþtýr. Bu baðlamda Uluslararasý
20. yüzyýl mimari mirasýn korunmasý
(Docomomo) Pojesi'ni bir kez daha vurgulayýp
üzerine titremekte yarar vardýr.

Bu bölgenin Ankara' da 30'lu yaþlarýn üzerindeki
herkes üzerinde öyle ya da böyle bir aný deðeri
vardýr. Bu kadar çok yarýþma projesi ile yapýlmýþ
yapýsý var ise belge deðeri de vardýr.

1950'li yýllarda Ýstanbul'u güzelleþtiren Menderes
ve etrafýndaki “mühendis gözlüklü adamlarýn”
ikinci kuþak daha islami versiyonlarýnýn ( hýzlý
tren ve tüm ülkeyi saran bölünmüþ yol projelerini
hatýrlayýn) animasyonlarla baþlayýp giderek
yakýnlaþan nal seslerine artýk kulak vermek
zamaný gelmiþtir.

Sonuç olarak; söz konusu “
” Projeleri/ Fikirleri üzerine

Mimarlar Odasý ne yapsýn dersiniz?
Ýlk olarak tepkilerimizi medya kanalýyla belirtiyoruz,
yetmiyor yukarýda bahsedilen bütün yapýlarýn tescil
edilmesi için oluþturduðumuz çalýþma grubu ile
derhal Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge
Kurulu'na baþvuruyoruz, yetmiyor bu hafýza silme
operasyonuna karþý bir eylemler dizisini bir
kampanya ile bütün kente halka halka yaymak
istiyoruz. Ayrýca yukarýda da söylenildiði üzere,
yakýn dönem mimari mirasýmýz üzerine
sürdürdüðümüz Bina Kimlikleri ve Koruma Alanlarý
Atölyesi'ni kurumlaþtýrmak ve yaygýnlaþtýrmak üzere
katkýlarýnýzý bekliyoruz. Ayrýca Halfeti gibi bir kültürel
mirasa sahip yerden gelen, Ankara Belediye Spor
Baþkaný'na da teessüflerimizi bildiriyoruz. Çünkü
Brezilyalýlar iyi oynamýyor. Güzelleþelim beyler,
hanýmlar.

Ulus'un
Güzelleþtirilmesi

Kemal Nalbant

ULUS, “ Bir baþka” güzelleþecek þimdi!

ULUS, “ Bir baþka”
güzelleþecek þimdi!
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Ýnþaat Usta Okulu'nda öðenciler, yapý malzemelerini
ve araç gereçleri tekniðine uygun olarak kullanma,
mimari, statik, tesisat ve elektrik projelerini okuma
ve uygulama konularýnda yeterli donanýma sahip yapý
ustalarý olarak yetiþtirilmektedir. 1938 tarihli
Arkitekt dergisinin 7. sayýsýnda okulun kuruluþ amacý
ve önemi þöyle açýklanmaktadýr:

Okulda, duvarcýlýk, marangozluk, sývacýlýk ve
taþçýlýktan oluþan dört ana bölüm ile elektrik, sýhhi
tesisat ve kalorifer bölümleri bulunmaktadýr.

Binanýn avan proje niteliðindeki maketi ile
gerçekleþmiþ olan yapýlar arasýnda farklýlýklar vardýr.
Makette avlunun kuzeyinde bulunan yapýlar
gerçekleþmemiþ, buraya sonradan iki katlý bir blok
yapýlmýþtýr. Binanýn bürolar ve derslikler ile
yatakhane bölümüne ulaþýmý saðlayan iki giriþi ise
sonradan deðiþtirilerek tek giriþ biçiminde
düzenlenmiþtir. Yatakhane bloðu, sonradan ahþap
atölyelerine dönüþtürülmüþtür. Öðrenci sayýsýnýn
giderek artmasý nedeni ile yerleþke içine 1970'lerde
dersliklerin ve bürolarýn yer aldýðý yeni bir blok
yapýlmýþtýr.

“Mektep
programlarýna göre tatbikattan baþka mimari proje
okuyacak, detay ve makta tafsilatýný iyice anlayacak
ve kendilerine lazým olan derecede basit krokiler ve
resimler yapacak iktidarda yetiþtirilmekte olan genç
inþaat ustalarý mektebi yalnýz Ankara ve muhiti için
deðil, bütün memleket bölgeleri için lüzumlu olan
ihtiyaçtýr. Mimari iþlerimizin takibinde usta
mektebinden çýkmýþ elemanlara þiddetle ihtiyacýmýz
vardýr. Bu mektep ihtiyacý bugün tamamen deðilse
bile kýsmen karþýlamaya çalýþýlmaktadýr.”

bilinmeyen ankara ...

Ýnþaat Usta Okulu

Ýnþaat Usta Okulu, yapý alanýndaki
gereksinimleri çaðýn koþullarýna
uygun olarak karþýlayacak yapý
ustalarý yetiþtirmek amacýyla, 1931-
1932 öðretim yýlýnda açýlmýþtýr.
Okulun ilk müdürü Macar Weber’dir.
Okulda Türk ve Macar öðretmenler
ile Almanca konuþulan ülkelerden
gelen öðretmenler görev yapmýþtýr.
Türk öðretmenlerin arasýnda Erken
Cumhuriyet Dönemi'nin ünlü
mimarlarý Seyfi Arkan ve Orhan
Alsaç da bulunmaktadýr. Ayrýca
günümüzde önemli mimarlýk tarihi
araþtýrmalarý ve yayýnlarý ile tanýnan
Ali Cengizkan'ýn babasý Cengiz Kan
Ýnþaat Usta Okulu'nun öðretmenleri
arasýndadýr.

Bilinmeyen Ankara baþlýðý altýnda her
ay bu sayfalarda bir yapý tanýtýyoruz.
Bu yapýlarýn ortak özelliði çok kiþi
tarafýndan bilinmiyor, tanýnmýyor
olmalarý. Yaþadýðýmýz þehrin sahip
olduðu, ama varlýðýnýn bile farkýnda
olmadýðýmýz,

yayýnlarda rastlamadýðýmýz, mimarlýk
derslerinde okutulmayan, ama mimari
açýdan bilinmeyi hakeden yapýlar
bunlar...

iþlevleri veya konumlarý
yüzünden içlerine girip çýkamadýðýmýz,

Çizimleri hazýrlayan: Doç. Dr. Mustafa Akpolat

Yönetim ve Yatakhane Bloðu, Doðu Cephe, 1930’lar

Dülgerlik atölyesinde temrin yapan öðrenciler, 1930’lar

Avluda taþ iþleme eðitimi gören öðrenciler, 1930’lar

Ayný cephenin bugünkü durumu

ADI

YAPIM YILI

MÝMARI

BUGÜNKÜ KULLANIMI

KONUMU

: Ýnþaat Usta Okulu
: 1930

: Ernst Egli
: Ankara Yapý Meslek Lisesi-Ýnþaat Teknik ve Anadolu Teknik Lisesi

: Beþevler'de Gazi Üniversitesi Yerleþkesi'nin batýsýnda bulunmaktadýr.

Leylâ Alpagut
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“Ýnþaat Usta Okulu” binasýnýn mimarýna iliþkin belge
bulunmamaktadýr. Ancak Ýsviçreli mimar Ernst
Egli'nin bu yýllarda Milli Eðitim Bakanlýðý Mimarlýk
Bürosu yöneticisi olarak Ankara'da çok sayýda eðitim
yapýsý tasarlamýþ olmasý, daha da önemlisi yapýnýn
mimari özellikleri, Ýnþaat Usta Okulu Binasý'ný da Egli
tasarýmý olabileceðini düþündürmektedir.Yapý, eski
Gazi Eðitim Enstitüsü binasýnýn (Gazi Üniversitesi
Rektörlüðü) hemen yanýndaki Egli tasarýmý olan
“Jimnastik Okulu” binasýnýn mimari özellikleri ile de
benzerlikler taþýmaktadýr. Ayrýca, ETH-Zürih
Arþivi'nden edinilen Egli belgeleri arasýnda mimar adý
belirtilmemekle birlikte Ýnþaat Usta Okulu'nun
yönetim ve yatakhane bloðu giriþinin bir fotoðrafýnýn
da bulunmasý bu düþüncemizi güçlendirmektedir.

Ýnþaat Usta Okulu Yerleþkesi, belirli bir geometrisi
olmayan büyük bir yapý parselinde yer almaktadýr.
Yerleþke, kuzey-güney doðrultusunda eðimli bir avlu
etrafýnda birbirinden baðýmsýz dört bloktan oluþan
bir ana bölüm ile bunun batýsýnda ve kuzeyindeki
diðer bloklardan oluþmaktadýr.

Yerleþim alanýnýn eðimli olmasý nedeni ile üç kademe
halinde batýya doðru yükselen avluyu doðu, batý ve
güneyinde tek katlý, kuzeyde ise iki katlý olan dört
blok kuþatmaktadýr. Doðuda en alt kademedeki
blokta altý tane dýþa taþkýn kütlenin oluþturduðu
ahþap atölyeleri ile kuzeyinde küçük bir avlusu da
bulunan bürolar ve derslikler bölümü yer almaktadýr.
Avlunun batýsýnda kagir atölyeleri, güneyde ise sýhhi
tesisat, kalorifer ve elektrik atölyeleri bulunmaktadýr.
1960'larda inþa edilen kuzeydeki blokta ise
kütüphane, yemekhane, spor salonu gibi büyük
mekanlar bulunmaktadýr.

Yapýnýn ana giriþi kuzeydoðusundadýr. Oldukça yalýn
bir anlayýþla düzenlenmiþ olan giriþten derslikler ve
bürolar ile ahþap atölyelerinin bulunduðu koridora
geçilir. Doðusundaki pencerelerden bol ýþýk alan
bürolar ve derslikler mekansal özellikleri bakýmýndan
iþlevsel bir anlayýþla tasarlanmýþtýr. Geniþ ve aydýnlýk
olan bu mekanlarýn ve koridorun zemini, dönemin
yaygýn biçimde kullanýlan malzemesi olan dökme
mozaik kaplýdýr.

TANIM

Avlunun güneyindeki blokta sýhhi tesisat, kalorifer ve
elektrik atölyeleri yer almaktadýr. Doðu-batý
doðrultusunda dikdörtgen planlý atölyelerin kuzey ve
güneyinde birer giriþi bulunmaktadýr. Yüksek tavanlý
ve aydýnlýk atölyeler iþlevsel anlayýþla tasarlanmýþtýr.

Batýdaki atölyeler güneydekiler ile benzer anlayýþla
düzenlenmiþtir. Atölyelerin doðu ve batýsýnda birer
giriþi bulunmaktadýr. Atölyelerin çelik kutu kiriþlerle
geçilen tavaný ahþap ile kaplanmýþtýr.

Avluyu çevreleyen bütün bloklarýn cepheleri yalýn bir
anlayýþla düzenlenmiþtir. Bürolarýn ve derslikler
bloðunun cephelerinde yer alan pencereler bu
dönemin bütün yapýlarýnda olduðu gibi diziler
oluþturmuþtur. Ayrýca pencereler yüzeyden taþkýn
çerçeveler içine alýnmýþtýr. Atölyelerde de benzer
cephe düzenleme anlayýþý görülür. Yapýlarýn hepsi
edelputz sýva ile kaplanmýþtýr. Bütün bloklar geniþ
olmayan saçaklý, kiremit kaplý kýrma çatýlarla
örtülmüþtür. Yapýlarýn büyük çoðunluðu betonarme
iskelet sisteminde yapýlmýþtýr. Güneydeki atölyelerde
ahþap makaslar, batýdaki atölyelerde çelik kutu
kiriþler kullanýlmýþtýr.

Yapý enstitüsü sývacýlýk ve duvarcýlýk atölyelerinde yapýlan iþler

Yönetim ve Yatakhane Bloðu, Doðu Cephe, 1930’lar

Bir yapý enstitüsünde sýnýflar arasýnda tertip edilen eltopu maçý

Ayný atölyelerin bugünkü durumu

Ayný cephenin bugünkü durumu

Bahçede spor yapan öðrenciler, 1930’lar Bahçede’nin bugünkü durumu

Leyla Alpagut, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi, Güzel
Sanatlar Eðitimi Bölümü’nde Öðretim Görevlisidir.
Bu yazýda kaynak olarak, “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde
Ankara’daki Eðitim Yapýlarý” konulu, Hacettepe
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, Doç.Dr. Mustafa
Akpolat’ýn danýþmanlýðýnda Leyla Alpagut’un hazýrlamakta
olduðu doktora tezi kullanýlmýþtýr.Ayrýca, Docomomo
Türkiye Çalýþma Grubu’nun gerçekleþtirdiði “Modernizmin
Yerel Açýlýmlarý” konulu Poster Sunuþlarýnda (10-11 Kasým
2004) poster olarak sunulmuþtur.
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Projenin Yürütücüleri: Tezcan Karakuþ Candan, H.Ayþen Bayazýt,
Ali Hakkan, Hare Küçükkýlýç, Hülya Akboyraz, Ayþegül Saral,
Selma Sökmen, Devrim Kýsaalioðlu, Yüksel Yeþim Uysal

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi 30
Nisan 2004 tarihinde TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi Ýþyeri Temsilciliklerinin katýlýmý ile
kamu kurum ve kuruluþlarýnda yapýlan mimarlýk
hizmetlerini kurumlarýn tarihçesi göze alýnarak farklý
dönemlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal
yaklaþýmlarýný ortaya çýkarmak, bu kurumlarda
mimarlýk hizmetlerinin formatýný, iþleyiþini, tarihsel
geliþimini ve deðiþimini örnekler üzerinden sunarak
kamu mimarlýðýný ön plana çýkarmak amaçlarý ile 3
yýllýk bir programla ortaya atýlmýþtýr. Projenin baþlýca
hedefleri kamunun yeniden yapýlandýrýlmasý ve bazý
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn tasfiyesinin gündemde
olduðu son yýllarda, Cumhuriyet döneminin mimarlýk
ve planlama anlayýþýnýn þekillendiði, kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn belgelenmesi, mimarlýk hizmetlerine
tanýklýk edilmesi, gelecek kuþaklara aktarýlmasý ile
arþiv ve dokümantasyonlarýnýn dijital olarak Oda
ortamýna aktarýlmasý ve kurumlarýn geleceði üzerine
öneriler geliþtirilmesidir.

Bu proje ayda bir gün bir kamu kurum ve kuruluþunu
kapsamak üzere üzere söyleþi/sergi /sunuþ formatý
ile TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde
gerçekleþtirilmektedir. Sergi kurumu hakkýnda bilgi
verecek þekilde kurumda yapýlmýþ olan mimarlýk
faaliyetlerinin görsel dökümanlarýndan oluþmaktadýr.
Sunuþlar ise iþyeri temsilcilerinin kamu kurumu
tarihçesine deðinerek kurum üzerine bir
bilgilendirmesi ile baþlayýp, bu kurumda
kuruluþundan itibaren görev almýþ mimar, teknik
eleman ve çalýþanlarýn þöyleþi ile devam etmektedir.
Halen devam eden projenin yöntemi etkinliðin her
aþamasýnda önerilerle deðiþime açýktýr. Öte taraftan
projenin çalýþma ve uygulama süreçleri mekan olarak

kamu kurum ve kuruluþlarý ile TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'nde gerçekleþtirilmektedir.
Proje kapsamýnda öncelikle TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi'nin iþyeri temsilciliklerinin bulunduðu
kurumlar tespit edilmiþtir. Yeni iþyeri temsilcilikleri
kuruldukça kurumlar eklenecektir. Kurumlarýn
varlýklarý ile ilgili güncel geliþmelere göre kurumlarýn
sunuþu dikkate alýnacaktýr. Projenin ilk aþamasýnda
yer almasý düþünülen kamu kurumlarý þunlardýr: Ýller
Bankasý, Ulaþtýrma Bakanlýðý DHLÝ ve
DHMÝ,TCDD,TRT, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü,
SSK, Bankalar (Ziraat Bankasý, Emlak Bankasý,
Osmanlý Bankasý, Ýþ Bankasý v.b) Telekom, PTT,
TEAÞ, TEDAÞ, DSÝ, Kültür ve Turizm Bakanlýðý,
Sanayi Bakanlýðý, Bayýndýrlýk Bakanlýðý, Belediyeler,
Milli Eðitim Bakanlýðý, Karayollarý Genel Müdürlüðü,
Vakýflar Genel Müdürlüðü...

Öte yandan projenin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Ýþyeri temsilciliklerinin bulunduðu yerlerde
uygulanmasý tüm kamu kurumlarýnýn bu projeye dahil
edilmesi önünde bir engel oluþturmaktadýr. Diðer
taraftan uygulanma aþamasýnda, arþivlerdeki özgün
belgelere ulaþýlamama riski de vardýr. Kurumlarýn
kuruluþ yýllarýnda ve ilk dönemlerinde görev alan
mimarlar ve çalýþanlarýn sürece canlý tanýklýk
etmesinden dolayý söyleþiye katýlmasý söz konusu
olduðundan, zaman zaman ilk çalýþanlara ulaþmak
imkansýz olabilir.

Proje kapsamýndaki her bir kurum için aþaðýdaki
materyaller elde edilmektedir. Etkinlik
tamamlandýktan sonra her etkinlik dizi kitapçýk

olarak yayýnlanacaktýr. Etkinlikler bittiðinde yayýnlarýn
tamamýnýn bulunacaðý bir cilt oluþturulacaktýr.

Etkinlik söyleþisi ve sunuþunun bulunduðu kitapçýk
Sergileri ve kurumun mimarlýk ürünlerinin

“KAMU HÝZMETÝNDE MÝMARLIÐA TANIKLIK 1-2-3 ...”

·
·

arþivlerinden seçmelerin bulunacaðý kitapçýk
arkasýnda 1 adet CD
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Sergileri
Elde edilebildiði durumlarda, kurumlarýn yarýþmayla

elde edilmiþ projelerin kataloglarý.
(Örn: SSK kapsamýnda yarýþma ile edilmiþ hastane
projeleri katalogu, Ýller Bankasý kapsamýnda yarýþma
ile elde edilmiþ imar planlarý katalogu v.b)

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk 3-“Geçmiþten
Günümüze Demiryollarý ve Demiryolcu Ruhu”,
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý Ýþyeri
Temsilcileri ile birlikte 25 Kasým 2004 tarihinde saat
18.30'da Mimarlar Odasý Lokalinde
gerçekleþtirilmiþtir. Kurumdan emekli olan mimar
Feridun Akyüz Kayaþ Gar Þefi Salih Küçükþahin'in
konuþmacý olarak katýldýðý bu etkinlikte, demiryolu
gar ve istasyon binalarýndan oluþan bir de sergi yer
almýþtýr. TCDD Ýþyeri temsilcilerimiz Lale Çoygun ve
Þule Sezginalp'in kurumun tarihçesi ve
demiryollarýnýn önemi ve Cumhuriyet ideolojisinin
taþýyýcýsý olmasý ve Cumhuriyet politikalarýnýn bir
uzantýsý olarak kurulan kurum ve etkinlikleri üzerine
yaptýklarý sunuþlarýnýn ardýndan, Feridun Akyüz
Demiryollarýnda yürütülen mimarlýk faaliyetlerine
deðinmiþ, mimarlarýn aldýðý görevleri anlatmýþ ve

·
·

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk 3
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý

mimarýn karþýlaþtýðý sorunlar ve uygulamalarý
örnekler üzerinden açýklamýþtýr. Diðer taraftan Salih
Þahin istasyon Meslek Okulunda okuduðu yýllardan
bahsetmiþ, aldýklarý eðitimin deðiþik boyutlarý ile
1960'lý yýllarda yaþadýklarý deneyimleri aktarmýþtýr.
Hoþ bir sohbet havasý içerisinde gerçekleþen bu
etkinlik sonunda Türkiye'nin deðiþik bölgelerinden
gar ve istasyon binalarý fotoðraflarý ve projeleri dijital
ortama aktarýlmýþtýr.

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk 4 “Köye ve
Köylüye Hizmet Hikayeleri” 23 Aralýk 2004'de
gerçekleþtirilecektir. Köy Hizmetlerinden emekli Naci
Ural, Ahmet Arýcan ve Bahri Yýldýrým'ýn katýlacaklarý
etkinlikte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü'nün
yaptýðý çeþme yapýmý, köy iskanlarý, toprak ýslahlarý,
yol çalýþmalarý, gölet çalýþmalarý, köy imar planlarý
gibi çalýþmalarýn fotoðraf ve projelerinin
sergileneceði bu etkinlikte Köy Hizmetleri'nin
kapatýlmasýnýn nedenleri, sonuçlarý, geliþmeleri de
ayrýca dahil olmak üzere kurumun tarihçesi, kurumda
mimari ve teknik uygulama konusunda yaptýðý
çalýþmalar, mimarlarýn görevleri yine örnekler
üzerinden açýklanacaktýr. Bu etkinlik için birçok
çalýþmanýn fotoðraflarý ve projeleri dijital ortama
aktarýlarak arþivlenmiþtir.

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk 4
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü

KAMU HÝZMETÝNDE MÝMARLIÐA TANIKLIK PROJESÝ

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Ýþyeri Temsilcileri Koordinasyon Komisyonu
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neler konuþuldu?

Bina Kimlikleri: Ankara, Cumhuriyetin Ýlk 10 Yýlý
sergisi 8 Aralýk 2004 tarihinde proje
koordinatörlerinden Elvan Altan Ergut'un tanýtým
sunuþu ve ardýndan gerçekleþen sohbet ile Mimarlar
Derneði 1927'de açýldý. Proje üzerine gerçekleþen
keyifli sohbet, projenin yürütücüsü olan bizler için
çok anlamlýydý. Yaklaþýk 1,5 yýl önce kurgulayýp
çalýþmalarýna baþladýðýmýz bu proje, hedefleri ve
tasarladýðýmýz ürünleriyle oluþturduðu bütün,
katýlýmcýlar tarafýndan da benimsendi. Tarihsel
dönemler halinde etaplara ayýrarak yürüttüðümüz
çalýþmalarla oluþturulan sergiler ve sergi
kataloglarýnýn yaný sýra projenin önümüzdeki
süreçlerinde gerçekleþtirmeyi düþündüðümüz diðer
ürünler için de çalýþma heyecanýmýzý tekrar kazandýk.

Öðrenim gördüðü ilkokul binasýnýn mimari deðerini
ve mimarlarýný, tarihini ve önemini yýllar sonra mimar
olduðunda anladýðýný belirten Nuran Ünsal'ýn
sohbete getirdiði açýlým; tam da binalara kimlik
plaketleri hazýrlanmasý ve asýlmasý aracýlýðýyla bina
hakkýnda kullanýcýlarýna bilgi verme isteðimize
karþýlýk geliyordu. Envanter kapsamýndaki tüm
yapýlar için bu tanýtýcý plaketlerin hazýrlanmasý; sergi
paftalarýnýn hazýrlandýðý sýnýrlý sayýdaki binalara da
ayrýca sergi paftalarýnýn armaðan edilmesi önerisi ise
Melih Uçar'dan geldi.

Esin Boyacýoðlu'nun belirttiði, yurtdýþýnda Türk
Mimarlýðý'nýn tanýtýlmasý için elde edilen bilgi
toplamýnýn (bina kimliklerinin) yabancý dillerde
katalog kitaplar halinde basýlmasý zaten projede
planladýðýmýz bir çalýþmaydý. Hem bu katalog kitaplar

Bina
Kimlikleri
Sergisi

için, hem de UIA 2005 Ýstanbul Kongresi'ne ve
çalýþmalarý sürmekte olan web sitesine hazýrlýk
amacýyla çeviri çalýþmalarýna baþladýðýmýzýn bilgisini bu
vesileyle vermiþ olduk.

Haldun Ertekin'nin sergi kataloðunda bulunmayan
yapýlarla ilgili sorusuyla, Ankara sokaklarýnda bir miktar
gezinip kaybolduktan sonra, sergilerin kýsýtlý sayýda
binayý içerdiðini ancak envanter çalýþmasýnda mümkün
olduðunca çok yapýnýn bilgisine ulaþma isteðimizi
belirtme fýrsatý bulduk.

Serpil Merzi'nin Ulus Gazetesi arþivi, Çetin Ünalýn'ýn
Mimarlar Odasý tarihi üzerine yürütmüþ olduðu
çalýþmalar üzerinden devam eden sohbette; “

” etkinlikleri düzenlenmesinin bu projeye
kazandýrabilecekleri uzun süre tartýþýldý. Binalarýn
projelendirilmesinden bugüne kadar geçen süreçte
mimarýnýn, inþaat çalýþmalarýnda yer alanlarýn ve
kullanýcýlarýnýn binaya dair hikayelerini anlatacaklarý
toplantýlarýn planlanabileceði konuþuldu.

Özetle, mimarlýk için yürütülen böylesi araþtýrma
projelerinin, çalýþmalarýn ne denli önemli ve deðerli
olduðunu belirten Ziya Tanalý'nýn sözleri ise bizi
yüreklendirdi.

Mimarlar Derneði'nde bina kimlikleri projesini
katýlýmcýlarla paylaþmamýzda, önerileri tartýþmamýzda
ve almýþ olduðumuz onlarca teþekkürde kuþkusuz
dernek yönetici ve çalýþanlarýnýn katkýsý çok fazla.
Bizlere sunduklarý güzel ortam için kendilerine, bizlerle
birlikte olduklarý ve projemize katký koyduklarý için tüm
katýlýmcýlara çok teþekkür ediyoruz.

Bina
Hikayeleri
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neler yapýlýyor?

Bina Kimlikleri: Ankara,
Cumhuriyetin 50 Yýlý sergisi

Ankara: Ulus
Tarihi Kent Merkezi Mimarlýk Rehberi

Bugünlerde 1948-1973 dönemi için bina listelerinin
oluþturulmasý çalýþmalarý sürüyor. Tamamlanan bina
listeleri danýþmanlara iletilerek hangi binalar için
sergi paftalarýnýn hazýrlanacaðý belirlenecek,
ardýndan binalar için bilgi ve belgelerin derlenmesi,
güncel fotoðraflarýnýn çekilmesi vb çalýþmalar
yürütülecek. Projenin Cumhuriyetin 50 Yýlý (1923-
1978) etabýný 2005 yýlý Mimar Sinan Haftasý'na
kadar tamamlamak isteðindeyiz. Böylece UIA 2005
Ýstanbul Kongresi'nde

aracýlýðýyla
uluslararasý platformda Ankara ve Ankara
mimarlýðýnýn tanýtýmýný yapma hedefimiz
gerçekleþmiþ olacak.

Sergi çalýþmalarý ile birlikte bina kimlikleri envanteri
için iþyeri temsilciliklerimize ve diðer kurumlara
hazýrladýðýmýz envanter formunu ileterek, binalarý
hakkýnda bilgi ve belge isteðimizi dile getireceðiz.

Tarihsel dönemler ve kavramsal yaklaþýmlarla pek
çok haritadan oluþmasýný planladýðýmýz; Bina
Kimlikleri ve Envanterinde yer alan bilgilerin
aktarýlacaðý mimarlýk rehberi çalýþmalarý da
baþlatýldý. Çalýþmanýn ilk etabýný “

” olarak
tanýmladýk. Altýndað Belediyesi ile ortak
yürüteceðimiz bu rehber çalýþmasý hazýrlýklarý
sürmekte olan protokol imzalandýðýnda hýz
kazanacak.

Selda Bancý

Bina Kimlikleri Sergisi

Mimarlar Derneði 1927'de Açýldý

Ulus’dan Bina Kimlikleri Projesi Sergisine aday 2 yapý

Maltepe Havagazý Fabrikasý alaný
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Asteriksler* Çaðý > Levent Þentürk

hýzlý

Bülten 27’de geçmiþ 50 yýla doðrulttuðumuz bakýþýmýzý bu
sayýda da önümüzdeki 50 yýla çeviriyoruz.

50 yýl sonra Mimarlar Odasý’nýn kuruluþunun 100. yýlýnda
Türkiye ve dünyada mimarlýk nasýl bir konumda ve yapýda
olacak? Gelecek olgusu karþýsýnda mimarlýk ortamýmýz neler
üretiyor?

Bu sorulara farklý gözlerden yanýt aradýk. Gördük ki,
geleceðe bakmak geçmiþe bakmadan, onu anlamadan
olmuyor, geleceðe ancak geçmiþ üzerinden bakýlabiliyor.

1900’lerin baþýnda gelecek için tasarýlarda bulunan kiþilerin
yerinde bu kez de bizler varýz.

Dosya Editörleri: Ýsben Önen, Özlem Taþkýn, Zeynep Ömür Yýlmaz

:+50

Dosya “Arkaplanlarý”, , Christophe Canto-Odile Faliu,

Flammairon 1993; , Christian W. Thomsen, Prestel 1994;

Arredamento Mimarlýk, Ocak 2001; , Manfredo Tafuri,

The MIT Press 1976 ve Melih Uçar’ýn çizgi roman koleksiyonlarýndan

Gülnur Özdaðlar Güvenç tarafýndan derlenmiþtir.

The History Of The Future

Visionary Architecture

Architecture and Utopia
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46

turist ömer uzay yolunda,
Yön: Hulki Saner, 1973

Büyük fen romaný:
2500 yýlýnda
1001 Roman, Mart 1941

gora bir uzay filmi,
Yön: Ömer Faruk Sorak, 2004

MerÝh’Ýn Esrarý
Çocuk Haftasý Mecmuasý, 1962

dünyayý kurtaran adam, Yön: ÇetÝn Ýnanç, 1982.

anlatmaya çalýþan bir sanat MÝMARLIK akýmý
Türkiye'de var mýdýr?” Yoktur, % 90'ý gecekondu
olan þehirlerimizde mimar sanattan, bilimden
uzak olduðu için...

Türkiye 'de Fütürist mimarlýktan söz edebilmemiz
için öncelikle þu anda mimari yapýlanmayý bir
kimliðe oturtabilmeliyiz. Ne yazýk ki henüz
düþünülerek yapýlan bir mimarlýk söz konusu
olmadýðý için Fütürist Mimarlýk da Türkiye 'de bir
kaç akademisyenin teorik olarak incelediði, dar
kapsamlý bir konu olarak kalmýþtýr.

Türkiye'de ne yazýktýr ki Fütürist Mimarlýk
yoktur ve gelecek elli yýlda da olabilmesi
mümkün deðildir. Fütürist Mimarlýk olsa bile öyle
görünüyor ki maalesef Türkiye olmayacak.
Ülkemiz üzerinde dönen oyunlarý görüyor ve
elimiz kolumuz baðlý, baðýmsýzlýðýmýzýn
ellerimizden kayýp gidiþini seyrediyoruz. Tabii bu
ayrý bir konu. Ancak Türkiye'deki mimarlýk
ortamýnda iþlerin nasýl yürütüldüðüne bakacak
olursak, “%100 müþteri memnuniyeti”ne dayalý
mimarlýk anlayýþýnýn egemen olduðunu
görüyoruz. Bu da herkesin mimardan daha
mimar, mimarýn ise sadece müþteri ne isterse
onu çizen teknik ressamdan hallice bir meslek
adamý haline geldiðini görüyoruz. Dolayýsýyla
fütürist mimarlýktan bahsetmek pek olasý
görünmüyor.

“Türkiye’de ne derece, kimlerin çevresinde
mimarlýk var ve niçin?” gibi bir olgu
deðerlendirilseydi mimarlýk ve mimarlar için
iþlevselliði olan bir açýlým getirilebilirdi. Bence
Türkiye’de de ancak Sibirya’da ya da Kenya’da
olduðu kadar Fütürizm var. Evet, dediðim gibi
yok deðil. Ben bunun nedenini Türkiye’de
disiplinli ve yetkili çalýþma alanýnýn yokluðuna;
mimarlarýn, finansman ve iþletme alanýnda yer
almamasýna ve bu alanlarýn parsellenmiþ
olmasýna baðlýyorum. Ayrýca fütürist yapýlar için
sosyal bilimcilerin okunuyor dinleniliyor,
eleþtiriliyor olmasý; üniversitelerde ya da
þirketlerin Ar-ge departmanlarýnda teknik ve
kuramsal araþtýrmalarýn yapýlmasý ve bir vizyon
oluþturulmasý þartý aranmasý gerekmez mi?

Mustafa Gürbüz

Ayþe Aydýn

Denizhan Ölmez

Hasan Tahsin Selçuk

Türkiye’de Fütürist Mimarlýk Var mý?
Türkiye'de Fütürist Mimarlýðýn olmadýðýný
düþünüyorum. Sebebine gelince; Fütürist
akýmýn ülkenin ekonomik geliþmiþliðiyle
paralel geliþtiðini düþünüyorum. Ýþsizliðin
had safhada olduðu, ciddi boyutta gelecek
endiþesi yaþanan ülkemizde mimarlýkta
Fütürist akýmýn geliþmesinin
beklenemeyeceði kanýsýndayým.

Bence yoktur. Belki cevabým çok naif
olacak ama böyle bir disiplin ne bizim
kültürümüzle özdeþik, ne böyle bir eðitim
okullarýmýzda veriliyor, ne de bu detaylarý
çözebilecek üretici sistemlere sahibiz.

Bence yok. Yüksek binalar, giydirme cam
cephe veya çelik gergiler ile paslanmaz
çelik malzeme kullanmak deðil Fütürist
Mimarlýk. En büyük nedeni hala
ilkokullarýmýzda uygulanan eðitim sistemi,
bir örnek kýyafet, tartýþma konuþma
serbestisi olmamasý. Toplumun tip kiþileri
henüz birinci sýnýf bittiðinde oluþmuþtur.
Yaratýcýlýk setlerle kapatýlmýþtýr. Ekonomik
durum, EÐÝTÝM, toplumsal güven ve saygý
azlýðý, globalleþme de ana etmenler. Bir
önemli husus da mimari eðitimin içinde
beton, statik, strüktür var iken bina
inþaatýnda yer alacak diðer mühendislik
birimlerinin özel ehliyetinin olmamasý.
Örneðin Ýnþaat Mühendisliðinde mahal ve
tasarýma saygý eðitimi þart.

Sorunuzu yabancý bir sözcükle deðil,
Türkçe sormanýz doðru olmaz mý?
Türkçemizi, ne zaman yabancý dillerden;
Haçlý misyonerlerin "Medeniyetler
Savaþý”ndan, Hantington felsefesinden
koruyarak, çuvalý baþýmýza
geçirtmeyeceðiz? “Medeni yaþamý

Nedim Dikici

H. Gürler Akçay

Gül Özbir Süer

Türkiye de Fütürist mimari kesinlikle yoktur. Var
olduðunu iddia dahi etmek hatadýr. Planlamanýn
daha ne olduðunun anlaþýlmadýðý, asla gelecek için
plan yapamayan toplumun mimarlarýnýn da plan
yaptýðýna inanmýyorum. Kim gösterebilir þu mimar
gelecek planýný yapmýþ “a” isimli þirketin
sponsorluðunda adý geçen þirkete geleceðin
þartlarýna uygun planlama yapýyor? Ne yazýk ki
bizde planlama, ihtiyaç duyulan mekanlarýn
düzenlemesi, müþteri arzusunun tatmini+paramý
nasýl alýrým kaygýsý taþýr. Bu sebeple Türkiye'de
Fütürist plancýlýk olmayacaktýr. Ne zaman olabilir
derseniz; bu akým kanýmca 2040-45 gibi, tekrar
dünya ile hýzlanan devinim içinde bizde de hýz
kazanýr ve 2050’de doruk yapabilir. Konu
mükemmel, ben oda görevlisi olsam þu benim
yazdýðým yazýyý internette dolaþtýrýr, kavgayý
baþlatýrým. Bir sene sonra da katýlýmýn sýnýrsýz
olduðu, serbest el, A3 formatlý, renkli veya siyah
beyaz “Fütürist Düþünceler Paranoyasý” diye
yarýþma yapar, katýlýmcý oylamasý ile 10 dalda 100
proje seçer, geliþtirme için iade eder ve 10 dalda 10
proje yaparým. Ýþte o zaman aradýðýnýz vizyonu
bulursunuz, o zaman Türk Fütüristleri belki de 1000
meslek grubunda bir þeyler yapar.

Rafa kaldýrýlan projeleri bilmiyoruz, ancak
uygulanmýþ mimari örneklerse konu; Türkiye'de
fütürist mimarlýk yoktur. Nedenleri:
Türkiye'de fütürist düþünce yoktur. Bu mimarlýða da
yansýr.
Türkiye'de günübirlik yaþandýðý için, geleceðe ait
projeler, iç ve dýþ politikalar yoktur. Bu mimarlýða
yansýr.
Mimarlýk mirasýný koruma deðil.
Türkiye'de geçmiþe dönük yaþama ve böbürlenme
vardýr. Bu mimarlýða da yansýr.
Türkiye'de günlük geçerli modalarla ve akýmlarla
yaþamak, üretmeden onlarýn temsilcisi olmak vardýr.
Piyasalar da, borsa deðimi ile onu satýn alýr.
Mimarlar da onlarý üretir.
Dolayýsýyla Türkiye'de fütürist mimarlýk yoktur.

Mehmet Tali

M. Nuri Arýkoðlu
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Sanatçý robot, 1846

1969’dan çok önce kaðýt üstünde Ay’a gidildi, 1883

Geleneksel-ütopik hayal þehir, 1890

Uçaklar kulelerin tepesine inecek, 1943

“Klee'nin "Angelus Novus" diye bilinen bir tablosunda, sanki hep öyle bakýp seyretsin diye yapýldýðý
yerden artýk neredeyse kalkýp baþka yerlere gideceðe benzeyen bir melek tasvir edilmiþtir. Gözleriyle
dik dik bakan, aðzý açýlmýþ, kanatlarý gerilmiþ. Bu insanoðlunun tarihin tasvirini yapmasýdýr... Fakat
cennetten bir fýrtýna kopup gelmektedir; meleðin kanatlarýna çarpan rüzgar öylesine þiddetlidir ki,
melek artýk kapatamaz olmuþtur kanatlarýný. Bu fýrtýna, karþý konulmaz bir biçimde meleði, arkasýný
döndüðü geleceðe doðru uçurmakta, önündeki döküntü ve moloz yýðýný ise yerden göklere kadar
yükselmektedir. Bu fýrtýna, bizlerin ilerleme dediði þeydir." (Estetize Edilmiþ Yaþam, Walter Benjamin,
sunan: Ünsal Oskay, Der yay., s.171)

Artýk kullaným nesnesinin ömrünün bir insan ömründen daha kýsa olduðu, “unutmanýn
kolay çaðýndayýz”. Hýz, bu dizgede kaçýnýlmaz bir yer tutuyor. Düþman cephesinden
gelen top mermisinin üzerine koþmaktan baþka kurtuluþ yok. Durmak, ölüm demektir.
Hýzlandýkça suyun yüzeyinde seken sürat teknesi gibi, herþeyden þöyle tadýp
geçiyoruz. Belki de artýk iki nokta arasýnda olduðu gibi iki insan arasýnda da en kýsa
yol olan düz çizgi, tek parça olan prefabrik duvarýn yapýsý gibi (Adorno).

Nesnelere karþý umarsýzlýðýmýz, barýndýðýmýz oylumlara ve giderek kendi fiziki
yaþantýmýza karþý umarsýzlýðýmýzýn da habercisi. Nesneyle girdiðimiz iliþki tarih
boyunca gereksinimlerimiz üzerinden kurgulanmýþtýr. Bugün ise hemen hiçbirimizin
kendi gereksinimlerimiz üzerinde tarifli bir denetimi bulunmadýðý için kendi bilincimizi
de yakalayamýyoruz. Kiþisel bir takým ihtiyaç ve tercihlerimiz olsa dahi, geçmiþin
formlarý üzerinden bir kolaj oluþturmak ve kendi hamburger menümüzü yaratmaktan
öte birþey yapabildiðimiz de yok!

Yaþamý kolaylaþtýrma iddiasýndaki sayýsýz tasarlanmýþ nesne, etiketlerin karþýlýðýný
ödemeye hazýr olanlar için bir yaþam standardý muþtular. Dolayýsýyla nesnenin tabi
olduðu ve mübadele iliþkilerine baðlý bu deðer sistemi, ev içi üretimin, kullanýcýnýn
kullaným nesnesi ile arasýnda yüzyýllardýr bulunan birebir iliþkinin ortasýna dalmaktadýr.
Tak-çalýþtýr, kullan-at, yýka ve çýk, çevir-aç vb. “arkana bakma!” sloganlarý acaba ne
kadar masumdur? Adorno, Minima Moralia'sýnýn 19. Bölümünde þöyle der:

"Hayatý kolaylaþtýran" herþeyle birlikte hayat "kalabalýklaþýr". Kolaylaþtýran hayat, iþte
bu noktada, önceden tasarlanmýþ gündelik yaþam pratiði anlamýný kazanmaktadýr.
Böylece hem 'doðal' akýþýnda seyrettiði sanýlan gündelik yaþam büyük ölçüde, en
azýndan ekonomik temelleri açýsýndan, belirlenmiþ bir süreç haline gelmekte hem de
sürekli olarak bu ekonomik baðýmlýlýklarý yeniden üretecek koþullar “gereksinim”
olarak sunulabilmektedirler (Ali Ergur).

Ýnsan, bir ürünü satmanýn onu üretmekten daha kolay hale gelmesinden beri iktisadi
süreçlerin nesnesi haline gelmiþtir. Gündelikliðin sýradanlýðý, iktisat kuramcýlarýnýn
evrenidir. Seçimler, inandýrma yoluyla zorla benimsetilmiþtir diyen Galbraith'ýn
yaklaþýmýný önümüze koyarsak, geleneksel kapitalist kuramýn, tüketicinin ve tüketim
dizgelerinin uscu yollar ile kurgulandýðý yönündeki inancýnýn tersine, gereksinimler
birbirine baðýmlý ve öðretimseldir. Kapitalizmin temel sorununu “yalnýzca üretim
çarkýný deðil, tüketim sistemini de denetlemek” olarak gören Galbraight yeni döneme
karþýlýk gelen pazar iliþkisinin, “klasik düzen”e karþýt olarak “devrik düzen” olduðu
savýný ortaya atar. Arz, talebin karþýsýnda edilgen deðildir, talep ateþlenecek bir
fitildir, profil çizilir, artýk kullanýcý bu kalýba göre þiþmanlayacak ya da kilo verecektir.

Ýhtiyaçlarýn evrenselliði, bireylerin eþitliðini ihtiyaçlar karþýsýndaki eþitliðe dönüþtürür.
Yeni-liberalizm, ekonomi üzerindeki kamu kontrolünü tamamen ortadan kaldýrmayý,

"... kimi kapýlarsa kendiliklerinden kapanýyor, içeri girenleri arkalarýna bakmama ve
kendilerini kabul eden evi korumama gibi nezaketsizliklere mahkum ederek...
Yaþantýnýn kuruyup gitmesine bir neden de þu olmalý: Nesnelerin saf iþlevsellik
yasasýnýn buyruðuna girmekle aldýklarý biçim, onlarla temasý sadece iþleticiliðe
indirgemekte ve gerek insanlarýn hareket özgürlüðünde gerekse nesnelerin
özerkliðinde herhangi bir fazlalýða, eylem anýnýn içinde tüketilemeyecek ve
yaþantýnýn çekirdeði olarak varlýðýný sürdürecek herhangi bir artýða izin
vermemektedir."

toplumsal iliþkileri meta iliþkilerine tabi kýlmayý, bencil bir bireyciliði, seçenek sahibi olma
hakký, rekabet prensibi, çoðulculuk ve demokrasi ile iliþkilendirerek toplumsal yaþamýn
temel prensibi haline getirmeyi amaçlamaktadýr (Ergin Yýldýzoðlu).

Bir strateji doðrultusunda piyasaya sürülen nesneler, ayný sürece ait diðer nesnelerle
birlikte bir sistemi oluþtururlar. Ayný dili konuþan ancak ilk bakýþta birbirinden tamamen
farklý kullaným deðeri ve formlarýna sahip bu nesneler bütününün oluþturduðu yeni yapý
yaþantýyý yaftalar. Dekorasyon dergileri ya da televizyondaki "life-style" programlarýnýn
ideal ev ya da ofis paketleri ayný tip stratejilerin ürünü olarak pazarlanýr. "Uzman" görüþler
alýnarak "tasarlanmýþ" bu þýk mekanlarda kullanýlan mankenler ise adeta dondurulmuþ gýda
formundadýr. Bir müze-evde, elinde bol resimli bir dergiyle genç kadýn bir kenarda
serilmekte, erkek ise yine ayný hikmetle olsa gerek yine baþka bir kitap ya da dergiyi diðer
koltukta karýþtýrmaktadýr. Mutlu aile tablosu þýmarýk bir çocukla tamamlanýr. Bu bol týrnaklý
sorunsal deþifre edilmesi kolay ancak hedefiyle onun arasýna girilemez þekilde kaynaþmýþ,
bir organizma haline gelmiþtir. Feng-shui öðretisinin(!) önerileri doðrultusunda, evin giriþ
kapýsýnýn karþýsýna ayna konulmayacaktýr. Tuvalet kapýsý giriþten görünmeyecek, kesinlikle
evin belli yerlerinde (ama kapý önleri deðil) boy aynalarý konulacaktýr. Evde çiçek olmalýdýr,
renkler kiþinin zodyakýna göre seçilmeli, örneðin ikizlerde su ögesi kullanýlsýn (akla ilk önce
akvaryum geliyor ancak akvaryum da kesinlikle ýslak hacime konmayacaktýr). Estetik, yine
estetik yargýlardan beslenmektedir.

Baþka bir yeni eðilim ise “ne kadar kompakt o kadar iyi” diye özetlenebilir. Gizli baðlantý
elemanlarý ile birleþtirilmiþ ya da tek kalýba fiberden dökülmüþ kasalar ardýnda çantalar,
otomobiller, monitörler, ayakkabýlar. Derz yeri, kir yeridir ve dizgenin "daha fazla hijyen"
sloganlarýna da karþýlýk verir. Bugüne kadar varlýðýndan bile habersiz, beraber yaþadýðýmýz
bir sürü mikro organizmaya karþý bir savaþ baþlatýlýr. Gündelik iþlerimizde o kadar
hamlaþýrýz ki düzenli egzersiz yapmamýz salýk verilir.

Doðal yaþama dönüþ diye kastedilen bitki böcekle haþýr neþir bir sahil kasabasý hayali
artýk standarttýr. Bu tip bir hayali olmayanlar çýlgýndýr. Doðal yaþam diye bellenen form
artýk evcilleþtirilmiþ bir tahayyüldür. Temalý tatil köyleri bizlere "nature land"ler vaad eder.
Bir tavuðun altýndan kendi yumurtaný gidip almak ne hoþ da bir þeydir. Bahçelerden de
maydanoz.

Özenilen yaþam formlarýna ait nesnelerle kendimize ördüðümüz kozanýn içerisi artýk
bunlarla ne yapacaðýmýzý bilemediðimiz için bir çöplüðe dönüþmektedir. Üzerimize
uymayan kullaným nesnelerinin arasýnda ikamet etmeye çalýþýlan bir yaþam. Yaþam artýk
kendini bu nesneler üzerine inþa etmek zorunda kalýyor. Onlarýn iþletmenliði seviyesinde
kalmýþ davranýþ kalýplarýyla hepimiz benzer gündelik eðlence ve sýkýntýlarý paylaþýyoruz.
Önceden tariflenmemiþ, kurallarý birileri tarafýndan konmamýþ hiçbir oyunu
oynayamýyoruz.

Sonuçta, nesnel dünya tariflenemediði, çözümlenemediði sürece hayata dair
duygulanýmsal ya da etik tarifler yapýlamýyor. Benjamin'in gündeliði ilk bakýþta önemsiz
görünen ayrýntýlar üzerinden okuma önerisi benimsendiðinde bir göstergeler yýðýlmasý
olarak kentin ele gelir yanlarýnýn keþfi de nesneler dünyasýnýn davranýþýna dayanmaktadýr.
Bu alana gönüllü olarak girildiðinde umarsýzlýk tüm okuma olanaklarýný reddedecektir.
Ýnsanlar, yaþamýn kendisi üzerindeki söz haklarýný yitirdikleri ölçüde, yaþamýn kendisini
deðil, yaþamýn bazý odaklarca estetize edilmiþ replikasýný yaþamakla yetinmek zorundadýr
(Benjamin). Burada bahsedilen, bireyin meta iliþkilerini, yaþadýðý moral açýðý kapatmak
için çevresini tüketim nesneleri ile örmesini önermek deðil, nesnenin ihtiyaç ilkesi,
kullaným deðeri, yýpranma ve yeniden kazanýmýnýn, daha da öncesinde üretim ve arz
süreçlerinin kavranmasýdýr. Nesnelere karþý duyulan umursamazlýk, sonunda insanlara da
yönelmiþtir. Antitez ise, telaffuz edildiði anda, rahatsýz bir vicdanla sahip olduklarý þeylere
tutunmak isteyenlerin ideolojisine dönüþür. “Yanlýþ yaþam doðru yaþanamaz” (Adorno).

Mütevazý icatlar geleceðin dünyasýný
hazýrlýyor, 1901

Baþka bir dünyada, doðal olmayan
bir yolculuk

, 1844
A far-fetced voyage

in Another World

Ne olursa olsun g zetleme r ntgenc l k, ö ( ö i i )
asla bitmeyecek. 1911

1980'lere kadar, gemiler, uçaklar,
lokomotifler ve hatta arabalar bile atom
enerjisi kullanýyor olacaklar.
General David Sarnoff, 1955

Frank Borman, 1962

Bundan böyle,
insanoðlu teknolojik
olarak istediði her
þeyi yapabilir.
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Otomatik lokanta hayali, 1947

Devasa makineler, canlý iþgücünün
yerini alyor, 1891

Yüzbin aileye, yüzbin ev'in, yüzbin ünitelik bir Bölüm'le
kýyaslandýðýndaki verimsizliðini bir düþünün; her bir evdeki film-
kitap koleksiyonuna kýyasla Bölüm film arþivi, her aile için ayrý
video'ya kýyasla video-kablo sistemleri. Bu açýdan sonu
gelmeyen biribirinin kopyasý mutfak ve banyolarýn saçmalýðýný
bir düþünün kent kültürü sayesinde olanaklý kýlýnmýþ son derece
verimli kafeterya ve duþ kabinleri ile kýyaslandýðýnda.

Isaac Asimov, 1953

Kahvenin tadý hep aynýdýr... Zamanýn deðiþtiremeyeceði bir þeydir
kahvenin tadý... Çene kemiklerimin çiðnemeye ve konuþmaya
elveriþli kemikler olduðunun “zamana” baðlý olmayan kesinliði gibi...
Oysa korkularým öyle mi?... Korkularýmýn gölgesi elli yýl uzaða
düþüyordu... Geçmiþ elli yýl... Ellerimin parmak uçlarýnda, yakýnlarda
beliren uyuþmanýn kan dolaþýmý sorunundan kaynaklanmadýðýný,
sinirsel olabileceðini söyledi doktorlar... Ve kafamý allak bullak eden
bir de þaka yaptýlar:

dediler... Hatta daha da ileri
gittiler sayýn baylar...

dediler... Hýzlandýrýlmýþ bir evrim teorisi olabilirdi bu;
sorun yaratacak þeylerden kurtul ve sorunlarýn azalsýn... Tek
sorunum bu olsa amenna... Þehrin zemini fark edilebilir derecede
“Kir'den” azade kýlýnmýþ vaziyette... Tamam, mekan yeri süpürüp,
temiz kýlmakla beliren bir þeydir ama bu kadarý da fazla... Bir
yerlerde “Kir Setleri” kurulmuþ Þehir Konseyindeki insanlarýn
emriyle. Bu þehirde ne olup bittiðinin haberini almak o kadar
zorlaþtý ki... Ýnsanlar bir kulenin tepesine çýkýp uzaða baktýklarý için
kulenin dibinde olup bitenlerden habersiz kalýyor gibi... Mum dibini
aydýnlatmýyor... Bu meselelerle kafanýzý aðrýtýrken ve hazýr söz
açýlmýþken baþka bir sorunum aklýma geldi. Ben

yani sendromundan
da muzdaripim. Evet burada çekinerek söylüyorum, ben

olmak istiyorum. Parmak uçlarýmdaki uyuþmayla ayný
zamanda baþladý bu durum bende... Bir þarkýdan esinlenilmiþ ve týp
literatürüne girmiþ bir taným bu... Doðru anlatabilir miyim
bilmiyorum ama ben bir þeyler yapmak istiyorum ve öyle olsun ki
bende hata görsünler de gönül alma babýnda desinler ki:

Ýþte bunu bana söylesinler de ben de yaþadýðýmý
hissedeyim yeter... Hatayapangillerden olmak benim elimden
alýnmýþ bir kiþisel özgürlük alaný olabilir mi?... Adýný
hatýrlayamýyorum bu þarkýyý yapanýn... Seksen yýl öncesinden bir
þarký...

demiþti babam.
Ben kimseyi düþünemeyecek denli hastalýklý biriyim.

Buna yeltendiðim çok oldu ama baþkalarýný düþünmek sanýrým bir
esin iþi... Bu esin bir türlü gelmiyorsa, baþkalarýný düþünmeye
baþlasanýz bile dönüp dolaþýp yine kendinize getiriyorsunuz
düþüncenizi. Siz de mi böylesiniz? Bu konudaki þikayetlerimin; hem

“...rahatsýzlýðýn, bundan sonraki üç yüz yýl
boyunca sürebilir... Dikkatli olmalýsýn. Bizler buna dokunacak bir
yer kalmama muzdaripliði diyoruz...”

“Artýk hiç hissetmediðin þeylere niye ihtiyacýn
olsun ki?”

“dokunacak bir yer
kalmama muzdaripliðinden” “hatasýz kul olmaz”

“hatasýz kul
olmaz”

“hatasýz kul
olmaz!”...

“Hafýzaný köreltmek istemiyorsan baþkalarýný daha sýkça
düþün...” “Baþkalarýný düþünmek insan hafýzasýnýn
bileyi taþýdýr”...

hafýza yokluðunun hem parmak uyuþmasýnýn ve baþkalarýný
düþünemeyiþimin nedeninin, þehrin artýk geceli-gündüzlü ve bir
karýncanýn gölgesini dahi düþüremeyecek denli yoðun aydýnlatýlmasý
olduðu kanýsýndayým. Þehri bu denli aydýnlatmanýn herkeste bir
güvenlik hissi uyandýrdýðýnýn ve suçlarý azalttýðýnýn farkýndayým tabi
ki... Ama þehri artýk gündüz bile aydýnlatmanýn mantýðýný bir toplantýda
açýklarken, Þehir Konseyi'nin sayýn baþkaný dedi ki:

Haydi buyurun bakalým!.. Bunu söylerken tam yaný
baþýndaydým ve þehrin ýþýklarýndan sersemlemiþtim. Ama onu iyi
duyuyordum. Islak bir boþluðun içinden yankýlý bir sesle
konuþuyordu... Emin olun iyi duydum... Sesini etrafta emebilecek
hiçbir þey yoktu bu yaðmurlu günde yaðmur damlalarýndan baþka...
Ve ses uzayýp gidiyordu. Ona þöyle demek istedim: “Beni rahatsýz
eden güneþ deðil - - güneþ benim her þeyim...” ama
diyemedim tabii ki... Korkularýmýn gölgesini gördüm yine, hepsi
kuyruklu idi... Bahsettiðim bu yaðmurlar artýk hep yaðýyor. Ekimin ilk
haftasý baþlýyor, yýlbaþý haftasýna dek hep ayný miktarda ve sürekli
yaðýyor... Otuz yýldýr bu böyle. Yaðýþa nükleer santrallerin sebep
olduðunu söylemeliyim size. Þehirde yürüyen bir hayalet haline geliyor
bu yaðmur sývýsý... Yaðmur sývýsý ve ýþýklarýn sývýsý arasýnda bulanarak
yürümek... En güzel yaný da yere tüküren birini görmek... Bu
yaðmurda yere tüküren biri... Taksi þoförleri çok sýk yapýyor bunu...
Yere tüküren en çok onlar ve ben de en çok onlarý seviyorum. Þehrin
kuzeyinde “Suriyeli Kontenjaný” dedikleri bir bölgede yaþýyorlarmýþ;
böyle yüksek sesle konuþan birbirleriyle kavga dövüþ dans eden ve
yere tüküren insanlar... Hepsini çok seviyorum, onlarý
karartan güneþi de... Taksiciler yere tükürürken çýkarýlan “dtüchh”
sesinin ingilizcesinin ne olabileceðini tartýþýyorlardý geçen pazar.
Ýngilizce dedim de aklýma geldi: ben bir “kelime-sözcük”
koleksiyoncusuyum... Artýk hemen hiç aðýza alýnmayan sözcükler
biriktiriyorum... Mesela “yordam”, “kulak memesi kývamý”, “bir
nebze”, “eser miktar”, “göz aþinalýðý”, “seðirme”, “kaðþama”,
“aðmak”, “fiske” ve sayamayacaðým kadar çok miktarda... Bunlara,
sözcük kuvvetlerinin birimsiz-rütbesiz kolluk gücü adýný taktým...
Kesinlik denilen þeye, kendimce bir karþý çýkýþta bulunabilmek için...
Mesela dün yürüyordum akþamüzeri: sabah mýydý yoksa...
yürüyordum ki... kahvenin kokusu...

“...keþke güneþi
söndürebilsek...”

güneþi seviyorum!

“kara-mozalak”

13 Aralýk 2004 Salý
Eskiþehir

Þahane bir android, 1954

Geliþmenin Gülünçlüðü
Charly Chaplin, “Modern Zamanlar”
1936

David Butler’ýn yönettiði
“Just Imagine filminden
“aeroromantik” bir kare, 1930

Metropolis, Fritz Lang 1926

20

"1960'ta iþ, günde 3 saatle

sýnýrlanmýþ olacak."

John Langdon-Davies, 1936



Metropol Hayatý... Metropolis,
Fritz Lang, 1926

Sonunda, bütün suçlularý, delileri, sapýklarý
öldürdüler, dünyayý ihtiyacý olmayan
süprüntülerden kurtardýlar.
G. Peyton Wertenbaker, 1926

Mimarlýðýn toplumbilimle kurduðu iliþki, tasarlama ve/veya yapma
erkinde yeni bir açýlýmý imlemez; tam tersine, son bir yüzyýldýr
sýklýðý gittikçe artan, karmaþýk bir birlikteliktir söz konusu olan.
Üstelik bu birlikteliðin, tanýmsýz, kaypak niteliði, mimarlýðýn tözü,
bir diðer deyiþle özerkliði üzerine de, sayýsý kestir lemeyen
tartýþmalarý beraberinde getirir. Bütün bu karmaþýk, çetrefilli
mecrada söz konusu olan soru, “mimarlýðýn özerk (otonom) bir
disiplin” olup olmadýðý üzerinedir. Modernitenin atomist tavrý ve
kapitalist örgütlenmenin aþýrý uzmanlaþmayý, dolayýsýyla sonuçta
bireyselleþmeyi istemleyen siyasasý, mimarlýðýn tasarlama erkini de
tekil bir düzleme indirgemiþ olabilir. Bu tür bir düzlemde gereken,
hiç þüphesiz, tasarýmýn içsel bilgi-kuramlarýyla donanmasý olmalýdýr.
Ancak, “özerk mimarlýðýn” izlerini, bu tür bir ayrýþma içerisinde bile
kesin izleriyle bulabilmek, çok da olasý gibi görünmemektedir. Son
yüzyýl tam tersine, mimarlýðýn, baðýmsýzlýðýný duyuran toplumbilime
karþý kayýtsýz kalamadýðýna, birbirleriyle ardýþýk iliþkileri iteleyen bir
tür praksisi örgütlediðine tanýklýk eder. Praksis, salt yapma ve
yapma süreçlerine indirgenemeyecek nitelikleri içselleþtirmiþtir,
dolayýsýyla düz anlamýyla eylemden (pratik) kolayca baþkalaþýr. Öte
yandan praksis, soyut açýklayýcý bir düzleme sýkýþtýrýlamamasý,
gerçek ve cismani olabilmesi nedeniyle de, bildik kuramdan farklý
bir tanýmý içerir. Kýsacasý, hem kuram hem de eylemin üzerinde
bütüncül bir açýlýmý içermesi, praksisi özellikli kýlar. Ne de olsa
burada söz konusu olan, bilgi ve becerinin, kapsamlý bakma
biçimleri -meta-kuramlar, meta-diller- aracýlýðýyla kullanýlmasý ve
uygulanabilmesidir; daha da ötesi, burada kullanýlýp uygulanmaya
yeltenilen “þey”, amaçlý bir tasarýnýn sonucudur. Marks'a göre de
praksis, yaratýcý bir eylemselliði ve süreci kapsar ve sosyal
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Uzaylýlarla mücadele... 1947

aktörlerin ürettikleriyle, toplumsal etkileþimlerinin bütününü
anlatýr. Burada düþünce, akýlcý bireyin özünü oluþturur ve
eylemselliðin amaç edinimindeki en etken unsurdur. Bütün bu
açýklamalarda, dikkatimizi sözü geçen bazý tanýmlamalara
yoðunlaþtýrmak doðru olabilir. Birincisi, praksis amaçlý bir
eylemselliktir, bir baþka deyiþle uzun-erimli ereklerin
tasarlanmasýna iliþkin bir beklentinin, eylemin içine
yerleþtirilmesi gerekir. Ýkincisi, sýradanlýðýn aksine praksis,
yaratýcý bir eylemselliði istemler ve sosyal aktörlerin etken
katýlýmýný bir gereklilik olarak ortaya koyar. Üçüncüsü, bütün
bu süreçlerin asal unsuru düþüncenin ve düþünebilme yetisinin
kendisidir. Dolayýsýyla düþünceden, sorgulamaya yatkýn soyut
bir düzlemden, yapmaya-maddeleþmeye kadar uzanan, etken,
amaçlý ve yaratýcý bir oluþumdan bahsetmek gerekir.
Yukarýdaki savýmýza -mimarlýk ve toplumbilim etkileþimiyle
örgütlenen praksis- geri dönersek, mimarlýðýn özerk
yapýsýndan baþkalaþmýþ bir praksisin nasýl oluþtuðu
sorusunun, burada öncelik kazandýðýný görürüz. Gerçekte
mimarlýk-toplumbilim iliþkiselliði, mimarlýðýn temel bilimler ve
doða bilimleriyle kurduðu iliþki biçimlerine benzer; ancak,
mimarlýk bu kez toplumsal bir baðlama göndermeyle yeniden
sorgu altýna alýnmaktadýr. Burada, tasarýmcýnýn öznel
dünyasýna indirgenen bilgi-kuramlarýndan görece sýyrýlmay
kotaran, bir tür bakma biçiminin örgütlenmeye baþladýðý
söylenebilir: tasarýmcý, aþkýncý yaratýcý olandan (creator)
üretici olana (producer), tekil ve öznel olandan (indiviual,
subjective) etkileþime açýk sosyal aktöre (social agent)
dönüþmekte, mimari nesne ise, sanat eserinden (art object)
üretimin “nihai” ürününe (the work of art) taþýnmaktadýr.
Kýsaca, hem tasarýmcýnýn hem de mimari nesnenin
anlaþýlabilirliðini, bir baþka mecrada yeniden kurmaya çalýþan
bir praksis söz konusudur. Yukarýda betimlediðimiz türden bir
praksis içerisinde, önce 'a, daha sonra da

'a evrimleþmeyi öngören bir meta-kuramýn
varlýðý yadsýnamaz: , bütün bu düþünsel
çabanýn alt-yapýsýný anlayabilmek adýna önemli olabilir; öte
yandan gelinen son nokta ise, bir diðer deyiþle

, tasarýmcýnýn sosyal niteliðini dýþa vuran bir söylemi
beraberinde sürükler ve toplumsal iliþkiler içerisinde,
tasarýmcýnýn, ürünün ve ürünü tüketecek kitlenin nasýl etkin
olduðunun (kýlýndýðýnýn) izlerini sürmeye baþlar. Denilebilir ki,
ancak bu tür bir dizin içerisinde, ondokuzuncu yüzyýldan bu
yana süregelen toplumsal ütopyalarýn ne türden
mekansallaþtýðý ve mimarlýðýn bu oluþumda nerede durduðu
sorusu, anlamlý olabilir. Eninde sonunda, yirminci yüzyýlýn ikinci
çeyreðine kadar uzanan mimari arayýþlar (ütopyalar,
öncü/ öneriler), 'u göreve çaðýran
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homo economicus
homo politicus

homo economicus

homo
politicus

avant-garde homo politicus

Düzensizlik
Devletimizi tehdit
etmekte;
düzensizlik yayýlýyor,
týpký kanuna
saygýsýzlýðýn
yayýlmakta olduðu
gibi.

Makine bu
gezegende yüce
düzeni
kurmak zorunda,
mükemmel ve
mutlak
düzeni dayatmalý,
güç kullanarak
yürütmeli ve devam
ettirmeli.
Stanislav Lem, 1957

Herþeyi bastýran kaleler... Metropolis,
Fritz Lang 1926

Savaþ barýþtýr
Özgürlük esarettir
Cehalet güçtür.
George Orwell, 1948

Dune için film mimarlýðý,
H.R. Giger, 1980

Film architecture for Dune
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praksisin bir tür üretimi olarak deðerlendirilebilir. Mimarlýk
ve toplumbilim arasýndaki iliþkinin, o zamandan bu yana
eðilip büküldüðü ve baþka kalýplara itelendiði de bir
gerçektir. Örneðin büyük savaþ sonrasý karþýmýza çýkan
praksis, mutlak olaylar ve olgular üzerinden hareket ederek,
sebep-sonuç iliþkilerindeki olasý bütün kurgusal söylemleri
(speculation) dýþlamayý öncelikli bir görev addetmiþtir. Öte
yandan, davranýþsal soyutlamalar ve betimlemeler
üzerinden mimari üretim süreçlerinin tasarýmý, neredeyse
son 25 yýlýn vaz geçemediði bir mimarlýk yapma ve
araþtýrma paradigmasýna dönüþmüþtür. Bütün bunlara
karþýn, mimarlýk-toplumbilim iliþkiselliðinde ödün
verilemeyen ana unsur, bireyin “toplumsal mutabakatlar”
(düzen, disiplin, düzenek) aracýlýðý ve/veya baðlayýcýlýðý
altýnda nasýl düþündüðü ve eyleme yeltendiði olmuþtur.
Ortak sorunsaldan hareketle, günümüz mimarlýk-
toplumbilim iliþkiselliðinin de benzer bir praksisi örgütlediði
savlanabilir: burada geçerli olan öncül soru, sosyal aktör
tanýmlamalarýna denk düþen, tasarýmcý, kullanýcý, üretici,
karar verici, sermayedar, siyasal topluluk, kurumsal yapý,
devlet, vb. farklý kimlik formlarýnýn niteliksel oluþumu,
dönüþümü ve temsiliyetidir. Daha da ötesi, sosyal aktörler
arasýndaki, gizil veya deðil, iktidara paydaþ olabilmek adýna
yürütülen iliþkisellik, gücün üretimi-devinimi amacýyla etkin
kýlýnan algýsal harita ve ideolojik tercihler, hem
kuramsallaþmayý hem de eylemselleþmeyi istemlemektedir.
Sonuçta gelinen nokta, 'un baþka mecralarda
da olsa, yeniden sýnanmasýndan öte bir þey deðildir;
alýþýlmadýk siyasalarýn oluþumuna, toplumsal düzeneklerin
deðiþimine, altyapýnýn evrilmesine karþýn, iliþkiselliðin ana
eksenini iþgal eden anlaþýlmayý ve
betimlenmeyi ýsrarla beklemektedir. Üstelik düþünsel
anlamda, mimarlýk-toplumbilim iliþkiselliðine yeni görevler
biçmek de olasý gibi görünmektedir. Bununla birlikte,
öngörülen iliþkiselliðin uzun erimli bir süreçte nereye
devineceði sorusu meþru olmakla birlikte, sonuçlarý
þimdiden muþtulamak çok da gerçekci durmamaktadýr;
ancak belleklerde yer edinmesi gereken þeyin, 'mimarlýk-
toplumbilim praksisinin sürekli evrilen yapýsý' olduðudur. Bu
tür bir praksis, bize göre, salt mimarlýðýn anlaþýlabilirliðinin
önemli bir aracý deðil, mimarlýk yapmanýn kendisidir.
Yukarýda özetlediðimiz biçimiyle, mimarlýk-toplumbilim
praksisinin temel iki ödevi, “ne olduðunu anlamaya yönelik
uðraþýsý” ile “nasýl olmasý gerektiðine iliþkin muþtulayýcý
öngörüleri” iki baþlý bir yapýlanmayý örgütleyecektir.
Mimarlýðýn baðlamsal niteliklerinin çözümü, tek bir disipline

homo politicus

homo politicus

indirgenemeyecek kadar sýkýntýlýdýr ve mimarlýðýn özellikle,
sosyal aktör-yapý arasýndaki gerilimi sýnayan disiplinlere,
alanlara ve alt-alanlara olan baðlýlýðý gittikçe artan bir
gereksinim olarak karþýmýza çýkacaktýr. Dolayýsýyla
önümüzdeki onlu yýllarda, mimarlýðýn etkin olduðu
baðlamlarýn çözümünün, özellikle toplumbilim aracýlýðýyla
elde edileceði savlanabilir bunun, akademik bir saltanatýn
sürekliliði adýna duyulan bir özlem olmadýðý da açýktýr.
Çetrefilleþen bir iktisadi düzenek ve ona baðýl sosyal
gerilimler, mimarlýk-baðlam sorun alanýnýn, eleþtirel bir
düzlemde anlaþýlýr kýlýnmasýný arsýz bir þekilde
istemleyecektir. Bütün bu uðraþýya karþýn, özlem duyulan
praksisin görevini bu noktada tamamladýðý savlanamaz;
çünkü burada asýl sorulmasý gereken soru, “mimarlýðýn nasýl
olmasý gerektiði” üzerinedir. Bir tür 'kahinliði' de göreve
çaðýran “nasýl” sorusu, gelecek 50 yýlda sayýsýz öneri ve
kahini meþru kýlabilir; öte yandan, yüzyýl öncesine
göndermeyle betimlemeye çalýþtýðýmýz kimi ütopyalarýn, bu
tür öneri ve bu önerilerle özdeþleþmiþ kahinlerin yengisi
olduðu da bilinmelidir. Üstelik egemene karþý durmayý
bayrak edinen bu ütopyalarýn, kentleri ve mimarlýðý baþka
mecralara iteleyen toplumsal bir baðlamý içerdikleri
belleklerimizdedir. Dolayýsýyla, mimarlýk-toplumbilim
iliþkiselliðini çaðrýþtýran praksislerin, toplumsal kimlikleri
yeniden ön plana itelemesi beklenebilir. Buradaki en önemli
sorun, toplumsal olduðunu muþtuladýðýmýz öngörülerin
'özgürleþtirici' olup olmadýðýdýr. Egemen düzeneðin evrildiði
günümüzden, önümüzdeki 50 yýl içerisinde biçimsel
baþkalaþýmlar dýþýnda köktenci bir dönüþümün olup
olamayacaðý, belki de, özgürleþtirici ütopyalarýn niteliksel
gücüne ve ona takýlý özgür sosyal aktörlerin “irade”sine
baðlý bir seyir izleyecektir. Kýsacasý, özgürlüðü çaðrýþtýracak

(lar) olasýmýdýr? Bize göre, mimarlýk-
toplumbilim iliþkiselliðinden doðan praksisler, özlem
duyduðumuz 'u göreve çaðýracak devinimlere
sahip olabilir ve salt bu nedenle, denenmeye deðer bir
açýlým içermektedir.

homo politicus

homo politicus

1Habermas, J. 1983, "Modernity - An Incomplete Project",
, Ed. Hal Foster, Washington:

Bay Press.

The Anti -
Aesthetic: Essays on Postmodern Culture

2Marx, K. 1964, .
New York: International Publishers.

The Economic and Philosophical Manuscripts of 1884

Devasa güç simgeleri olarak binalar,
Hugh Ferris,1929

Kaçýnýlmaz makina saltanatý, 1935

Büyük Atom Felaketi, 1912

Dev robotlarla mücadele, 1942

Eðer bir kabinde doðduysanýz, bir koridorda büyüyüp bir hücrede
çalýþtýysanýz ve kalabalýk bir güneþ-odasýnda tatil yaptýysanýz,
üzerinizde gökyüzünden baþka hiç bir þey olmayan açýk havaya
çýkmak sizi sinirsel olarak çökertebilir.
Isaac Asimov, 1951

Bir gün X-Iþýnlarýnýn bir
þaþýrtma olduðu anlaþýlacak.
Lord Kelvin, 1895
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Kurokawa, Tokyo’nun geleceði için
þema önerisi, 1961

Mimarlýðýn gelecek 50 yýlý denildiðinde Türkiye mimarlýk
ortamýnýn içinde bulunduðu koþullarda Türkiye mimarlýðýnýn
geleceðe yönelik vizyonunun ve açýlýmýnýn olup olmadýðý,
dünyadaki mimarlýk tartýþmalarý ve buna baðlý olarak
pratiklerini nasýl yorumladýðý, ne ölçüde kendine pay çýkarttýðý
gibi konular mimarlýkla uðraþan ve mimarlýðý ileriye götürme
konusunda kafa yoran mimarlarýn aklýný meþgul eden bir soru
olarak ortaya çýkýyor.

Dünyada; kent geliþimi ve insan yaþamý üzerinde öncelikli
etken olarak mimarlýðýn hýzlý bir deðiþim içinde olduðu ve bu
deðiþimi kavramlara dönüþtürebilecek ve pratiðe dökebilecek
bilgi ve teknolojik altyapýnýn varlýðý düþünüldüðünde ve bu
durum Türkiye'deki mimarlýk ortamýyla karþýlaþtýrýldýðýnda
kaçýnýlmaz olarak karamsar bir tablo ortaya çýkýyor.

Çaðdaþ dünyadaki mimarlýk tartýþmalarýna kýsaca gözatarsak;
sosyal, politik, kültürel deðiþimlere baðlý olarak ,
biliþim teknolojileri, altyapý aðlarýnýn geliþimi ve bunlarýn
metropolitan kentlerin oluþumundaki etkileriyle birlikte yeni
bir dünya düzeni ve yeni tip kent yapýsý organizasyonlarý
ortaya çýkmaktadýr.

Bu kavramlarýn mimarlýk pratiðine nasýl yansýdýðýna
baktýðýmýzda ise çaðdaþ kent baðlamýný tanýmlayýcý hýz,
ulaþma, hareket, gibi yeni kavramlar doðrultusunda,
kentin formal ve statik tanýmlardan baðýmsýz, daha deðiþken
ve görünmez olan altyapý aðlarýna baðlý geliþimi ortaya
çýkmaktadýr. Artýk kentteki üstyapý altyapýnýn doðal bir
sonucudur. Mimarlýk geleneksel kentteki kamusal-özel mekan
ayrýmlarýný ortadan kaldýran, kitlelerle boþluklar arasýndaki
geçiþlerin bulanýklaþtýðý, içinde deðiþken yoðunlaþma ve
hareket noktalarý barýndýran sürekli kent düzlemleri ortaya
çýkarmaktadýr. Yani kent ve mimarlýk mekanýnýn üretiminde
geleneksel kentteki homejen ol çaðdaþ
kentte homojenlik doðru bir geçiþ sözkonusudur.

Türkiye mimarlýk ortamýna dönecek olursak; hakim yapsatçý
zihniyet sonucu ortaya çýkan kent üretme dinamikleri ya da
mimarlýða kent üretme sürecinde öncelikli olarak gerekl
önemin verilmemesi gibi sorunlarý bir yana býrakýrsak
Türkiye'de mimarlýk pratiðinin sýnýrlý da olsa güzel ürünler
ortaya çýkarttýðý düþünülebilir. Fakat , nadiren
ortaya çýkan ve pek fazla kentlerdeki mimari üretime etkin

iletiþim

iletiþim

mayan durumdan

i

sýnýrlý koþullarda

durumuna

dönüþtürücü rolü olamayan iyi mimarlýk örnekleri dahi
dünyadaki çaðdaþ mimarlýk kavramlarý ve bu kavramlarýn
ürettiði mimarlýk pratiklerinin gerisinde kalmaktadýr. Yani
Türkiye'deki mimarlýk pratiði dünya mimarlýk gündemini
yakalayamamaktadýr.

Çaðdaþ dünya koþullarýna baðlý olarak Türkiye'de de
kaçýnýlmaz olarak sosyal, politik, ekonomik deðiþimler
gözlenmektedir. Dünyadaki sosyal, politik, ekonomik ve
bilhassa teknolojik geliþmelerin takip edilmesi ve bunlarýn
Türkiye ortamýnda üretim süreçlerine yansýmasýnýn gerekliliði
Tübitak ve benzeri bilim çevrelerinin etkisiyle devlet politikasý
olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Bunun en somut örneði ise
akademi-sanayi iþbirliðini saðlamak amaçlý olarak ortaya
çýkan 'Teknokent' kavramýdýr. Aslýnda Teknokentler kýsýr döngü
içinde varolmaya çalýþan Türkiye mimarlýk ortamýna yeni
açýlýmlar sunabilecek potansiyelleri barýndýrmaktadýr.

Teknolojik ve bilimsel araþtýrma ve geliþtirmeye öncü
kurumlar yaratmak hedefine baðlý olarak Teknokentlerin
yeraldýklarý kent parçalarýnýn ve içinde bulunan yapýlarýn
mimari tasarým ve uygulamalarýnýn dünyadaki geliþmeleri
takip eden ve Türkiye için öncü ve yenilikçi nitelikte olma
zorunluluðu vardýr. Ayrýca Teknokentler alýþýlagelmiþ
kalýplardan kurtulmanýn ötesinde, ileride her üniversitenin
kendi teknokentine sahip olacaðý düþünüldüðünde ölçek ve
yoðunluk itibariyle kent ve mimarlýk üretimini dönüþtürücü
güce sahip olabilecektir.

Henüz hayata geçirilmekte olan Teknokent uygulamalarýna
baktýðýmýz zaman ise ODTÜ Teknokent büyük ölçekli yapýsý
ve yatýrým kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Her nekadar
Türkiye þartlarýnda nitelikli sayýlabilecek mimari uygulamalar
gerçekleþtirilse de ODTÜ Teknokent'in planlamasý ve yapýlarý
geleneksel planlama ve tasarým anlayýþýnýn ötesine
geçememiþtir. Binalar teknolojik görünümlerinin ötesinde
çaðdaþ kent yaþamýnýn dinamiklerini barýnýdýran ve bizlere
sunan nitelikte olmalýdýr. Bundan sonra çok sayýda kurulmasý
planlanan, kentlerin ve mimarlýðýn geliþimi üzerinde
dönüþtürücü rolü olan teknokentler için çaðdaþ planlama ve
tasarým stratejileri doðrultusunda projelerin geliþtirilmesi,
Türkiye mimarlýk ortamý için kaçýrýlmamasý gereken bir
fýrsattýr.

Coopttimmelblau,
Atýmlý Destek Sistemi olan þehir

Peter Cook, , 1983Blok ÞehirLe Corbusier, Paris Geliþim Önerisi, 1925
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Devasa soðuk beyaz
ýþýk küreleri, kablolar ve
ýzgaralar arasýndan sýzmakta
olan soluk güneþ ýþýðýný
utandýrýyordu. Orada
burada ipince bir asma
köprü, üzerinde yaya
noktacýklarý ile koca boþluðu
boydan boya geçiyordu ve
bütün boþluk narin kablolar
ile örülü idi.
H. G. Wells, 1899
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Palmanova (Haritasý), Antonio Lupicini
(Zemin Planý) 16.yüzyýl

Tony Garnier, Endüstriyel Þehir, 1917
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Cemil Topuzlu, 11 Mart 1944'de, “32 sene evvelki,
bugünkü, yarýnki Ýstanbul” baþlýðýný taþýyan bir
konferans verir. Topuzlu Ýstanbul'un eski periþan
günlerini hicveden altý karikatürün de yer aldýðý bu
risalede kentin birinci dünya savaþýndan birkaç yýl
önceki fiziksel manzarasýný betimledikten sonra,
þehreminliðe tam yetkiyle atanmasýyla beraber
deðiþen koþullarý, birinci tekil þahýs kipinde ve
'ýslahat'larý çerçevesinde özetler. Konuþmasýnýn
'bugün'le ilgili kýsmýnda, dönemin Ýstanbul'unu 'medeni
ve asrî bir þehre' dönüþtürecek maddi önlemleri
sýralayan Topuzlu, belediyeye aktarýlacak gelirlerin bir
listesini vermeyi ihmal etmez. Okura çok yabancý
gelmeyen çarpýcý bir sefalet anlatýsý sunan metnin
daha baþlarýnda, sistemsizlikle eþanlamlý olan þu
manzara ile burun buruna geliriz: “Manav, Aþçý,
Muhallebici, Þekerci, Sütçü, Yoðurtçu vesaire gibi
dükkânlarýn hiçbiri camekânlý deðildi. Seyyar
satýcýlarýn baþlarýndaki camekânsýz tablalarda ve
ellerindeki kutularda açýkta sattýklarý yiyecek
içeceklerin üstüne de sokaklarýn pis tozlarý ve binlerce
karasinekleri üþüþürlerdi. Bütün kasap dükkânlarýnýn
önü yine camekânsýzdý. Etler dükkânlarýn dýþ kýsmýna
asýldýðýndan gelip geçenlerin üstüne sürülür ve toz
topraða maruz kalýrdý. Kesilmiþ koyunlar hamallarýn

1

2

sýrtýnda veya sýrýklarý üstünde; ciðer, baþ iþkembeler de sýrýklara geçirilerek
Arnavudlarýn omuzlarý üzerinde kaldýrýmlara kanlar, pislikler aka aka
gezdirilirdi. Canlý koyunlar da yine hamallarýn sýrtlarýna yükletilerek
taþýtýlýrdý.”

Bu manzara bize 1944'de göründüðünden daha da iðrenç görünüyor
kuþkusuz. Topuzlu'nun 'ýslahatlarý' geniþ bir alana yayýlýr, hijyenle sýnýrlý
kalmaz. Kent planýnýn oluþturulmasý, itfaiye ve belediyenin kadrosunun
revizyonu, parklarýn yapýlmasý da gündeme gelir. Baþýboþ köpeklerin yok
edilmesi (yani kentteki tüm köpeklerin!), dilencilerin Darülacezeye
kapatýlmasý, mezarlýklarýn temizlenmesi, laðýmlarýn drenajý, mezbahalarý ve
hallerin yapýlmasý; þiddet, imha ve para cezasý yoluyla esnafýn hizaya
sokulmasý, uygulamadaki güçlük ve mevcut kargaþaya raðmen, yapýlan
'iþlem'in gerçekte basit olduðunu gösterir: Yanlýþ olanýn yerine doðru olaný
koyma, kötünün yerine iyiyi getirme, ortaçaða ait olaný çaðcýl olanla
deðiþtirme. Sözü edilen yýllar, birinci dünya savaþýnýn eþiðidir; konuþmaysa
ikinci dünya savaþý sürerken gerçekleþmiþtir; dolayýsýyla iki büyük savaþýn
mührü burada okunur.

Yüzyýl baþý ile ortasýndan son çeyreðe sýçrayarak, 1975 yýlýnda yapýlmýþ
“2000 Yýlýnda Ýstanbul” baþlýklý sempozyuma doðru gelelim. Ayaðý geleceði
ancak korkulacak bir yer sayacak kadar saðlam basan bildirilerle dolu bu
ciltte, 1975'deki þehircilik yaklaþýmýnýn semptomlarý dýþýnda herþey
neredeyse tümüyle olaðan görünmektedir. Sözgelimi bir profesörümüz
yaptýðý anket sonucunda, sorularýdan birine þu cevabý almýþtýr: Ýstanbul
sýrasýyla en çok spekülatörlere, sonra zenginlere, taþralýlara, fakirlere,
yerlilere, sanayicilere, aracýlara, dolandýrýcýlara, seyyar satýcýlara karþý
korunmalýdýr. Olasýlýkla seçenekleri sýralamaya dayalý bu anlamlý (!) anket,
Borges'in ünlü “Çin Ýmparatorunun hayvan sýnýflamasý listesi”nin eline su
dökesidir. Bir þehicilik konferansýnda fütürolojik aforizmalarýn yerini
rakamlara býrakmasý da elbette olaðandýr. Kýsacasý, kaygýlarla dolu bir grup
akademisyen, çeyrek yüzyýl sonrasýyla ilgili endiþelerini saygýlarla
bildirmiþlerdir.

Nihayet “2010 yýlýnýn Ýstanbuluna doðru” baþlýklý müthiþ (!) kent
zi( )rve( )sine gelelim. Çeyrek asýr sonra Ýstanbul, Marmara'yý sarsacak
depremlerin eþiðine gelmiþ, bunlarý izleyecek bir baþkasýnýn da Ýstanbul'u
tehdit etmeye baþlamasýna az bir zaman kalmýþtýr, yine de bildirilerin
hiçbirinin baþlýðý deprem deðildir. Burada yine ulaþým-koruma-planlama
odaðýnda bir ele alýþýn devam ettiði göze çarpar. Sayýn Turgut Cansever'in
sunduðu bildiri, niyeti tam tersi olsa da, postmodern imgelemi kamçýlayacak
bir gelecekçi görüntü sunar. Tarihi Yarýmadanýn çiðnenen bir yer olduðunu
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defaatle dile getiren bildiri, Ýstanbul'u “10 milyonluk bir kültürel bataklýk”
olarak niteler. (Bu huyumdan nefret ediyorum ama metinde dokuz kez
'çiðnenmek' lafý geçiyor.) Cansever'in çarpýcý imgesi, gerçekleþmesinden
korktuðu durum, hattâ kiþisel kâbusudur denebilir: Süleymaniye,
Ayasofya, Fatih camilerinin yanýnda gökdelenlerin yükselmesi. Tasarýmcý
Esra Akcan'ýn yenilerde yayýnlanan kolajlarýný gördükten sonra, bu
kâbusun bile ortalama, sýradan bir Ýslâmcý fantezi olduðunu ve
bilimkurgunun alanýna bile giremeyeceðini söylemek zor deðil. Akcan,
boðazýn sularýný bazen hýnca hýnç bir plaja, bazen mahþersi bir ibadet
yerine dönüþtüren kolajlar yapmýþtýr.

Topuzlu'dan Cansever'e gelirken, 20. yüzyýl boyunca kentler hakkýnda
tahmin yürütmüþ iyimselerin/modernistlerin üzerine bastýklarý saðlam
zeminin çokça hýrpalandýðýna üzüntüyle (;-) tanýk oluyoruz. Belki bir
baþka güzergâh, “Ütopyalar Sözlüðü” etrafýnda oluþturulabilirdi ama
sanýrým bu yazýda ben buna giriþemeyeceðim.

Yakýn zamanda, Beyoðlu'ndaki Garanti Galeri'de gerçekleþen “Aðlar”
baþlýklý serginin bileþenlerinden biri, 21. yüzyýlý adým adým anlatan duvar
büyüklüðündeki bir panoydu. Çaðcýl gezginin onyýllar boyunca gündelik
yaþamýný bekleyen geliþmeler ya da beklentiler bir harita oluþturacak
þekilde betimleniyordu. Betimlemenin bugünden baþka bir þey
anlatmadýðýnýn farkýna varmakla beraber, gelecek yüzyýlý adým adým
düþlemeye çalýþmanýn görkemli bir giriþim olduðunu teslim etmek
zorundayýz. Görünen o ki, nelere gebe olduðunu bilmediðimiz yüzyýlý
betimlerken, bugün ortalýkta adý bile olmayan kavramlarla konuþmaya
çalýþmaktan baþka çýkar yol yoktur.

Sözcüklerin maruz kalacaðý þiddetli anlam kaymasýnýn önemine dikkat
çeken Jacques Attali, “21. Yüzyýl Sözlüðü”nde Cansever'in metropolitan
bataklýk diye nitelediði geleceði bambaþka bir yere dönüþtürüyor. Attali,
kitabýn giriþinde bir saptamada bulunur: “Genellikle günümüzde veya
eskiden gelecekbilimci olanlar, okurlarýnýn görmek isteyebileceklerini, çok
uzak bir tarihin arkasýna saklanýp ifade etmeye çalýþýr. Böylece bu tarih
geldiðinde öngörülerini denetleme olanaðý ortadan kalkmýþ olur.” Eli
kalem tutan birinden yarým yüzyýl sonrasýný anlatan bir yazý yazmasýný
istediðinizde, bir yandan bugünü cezalandýrmasýný, bir yandan da kimi
ümit ýþýnlarý yollamasýný beklersiniz. Yirminci yüzyýl kuþkusuz büyük bir
fütüroloji cildiydi. Aritmetik olarak o yýlý, 2054'ü görme þansýmýn
olduðunu varsaymakla beraber, hararetli bir beklenti içinde olmadýðýmý
da belirtmek zorundayým. O yaþa geldiðimde (gelirsem) büyük ihtimalle
bedenimin yaný sýra sevdiklerimin çoðunu yitirmiþ olacaðým. Ama
Attali'ye bakýlýrsa, bu cümlede geçen 'beden' kelimesinden sonra bir
asteriks koymam gerek; çünkü yazar þöyle diyor: “Sadece cinsellik*,
spor* ve dans* bedene baðlý etkinlikler olarak devam edecek” bir
dakika, üç tane daha geldi. Bu kelimelerin de karþýlýklarýna bakmak,
orada yine anlamý kaymýþ sözcüklerle karþýlaþmak gerekecek. Kiþi,
içinden düþünmediði bir jargonu nasýl anlamaz ya da anlamayý
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reddederse, geleceðin dili de bugünden öylesine anlaþýlmazdýr, onu
gücül kýlan da bu deðil midir zaten? Bugün Cansever'in kuþaðýna
dejenerasyon olarak görünen koþullar alabildiðine özel koþullardýr.

* yitirildiði çaðlarýn baþýnda olabiliriz. Gittikçe
* dýþýnda * hiçbir belirgin *

kalamayacaðý açýk. Teke tek * sýfýrlandýðý, *
ortaklaþalýðýna bile gerek duyulmayacak bir “singularity” çaðýna
girileceðini, dahasý girildiðini söylemek bile fazla. Vaatleri ve projeleri
tükenmiþ, bugüne ve geleceðe el koymaktan yorulmuþ bir devlet,
hükümet, politikacý, yönetici düþlemek: “Bakýn, artýk daðýlýn, size
söyleyeceðim bir þey yok, anlýyor musunuz, beni dinlemekten artýk
vazgeçin.”

Sayýn Turgut Cansever * kimselere *
istemese de, kuþkusuz içinde yaþadýðýmýz * elli yýl sonra güzel
bir * baþka bir þey olmayacak. Telefonun cepte taþýndýðý, en
geliþkin bireysel bilgisayar türünün adýnýn nedense insanýn
eklemlerinden biriyle beraber anýldýðý, metronun yatay olduðu,
merdivenlerin yürümesine dayalý bir alýþveriþ merkezi biçiminin çok
moda olduðu, internete baðlanýlan, saatlerce televizyon izlenilen o
yýllar... 11 Eylül adlý maytap gösterisinin terörden sayýldýðý, Aids'in
birkaç yüz milyonu silip süpürmesinin salgýn sanýldýðý, nüfusu birkaç on
milyonu aþmayan doðulu metropollerin yeni yeni belirdiði o *
yüzyýlbaþý!

Ýnandýrýcýlýklarýn
kalabalýklaþmasý dünyada hakikatin

temaslarýn dilin

Tarihi Yarýmada'yý çiðnetmek
bataklýk

hatýradan

câným

8

1 CHP Beyoðlu Halkevi, Konferans serisi:1, 47 syf., Ülkü Basýmevi, 1944, Ýstanbul.
2

3

4

5

6

7
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Kapaðý lime lime olmuþ, sayflarý ayrýlýp eprimiþ olan bu eðenceli eser, YTÜ'nün
Mimarlýk Tarihi kürsüsü kitaplýðýnda tesadüfen elime geçti.
Ayný eser, s:4.
ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi Þehircilik Enstitüsü Yayýný, 6. Danýþma Kurulu, 25-26 Aralýk

1975 Toplantýsý bildirileri.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Ýþleri Daire Baþkanlýðý Yayýnlarý, 7-8 Haziran

1997.
Ýstanbul'un Geleceði, s: 27-32.
“Dictionaire du XXIe Siécle”, Librairie Fayard, 1998. Güncel Yayýncýlýk, 1999, Çeviri:

Kosta Sarýoðlu.
Peter Eisenman'ýn kullandýðý anlamda tekillik ve acayiplik, ayný zamanda bir seferlik

olma hali.

Lebbeus Woods, Centricity, 1987

Peter Coole, Batýya Çýkýþ: Berlin, 1988

Sant’Elia, Kademeli Bina, 1914Chiattone, Modern bir metropol
için yapýlar, 1914

Sant’Elia, Elektrik Santrali, 1914

Gerald, Exline, Geleceðin Þehri,
1983

Sant’Elia, Bir Anýtsal Yapý, 1915
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Evin içinde otomatik keseli bir banyo bulunmaktaydý.
Yemek odasý tanýdýðý çeþitli emirlere cevaben kendi
içerisinde sýcak yemekler hazýrlamaktaydý. Tüm iletiþim
görüntülüydü. Odalar yayýlan ruh hallerini algýlayarak
arzu edilen her ne ise onu yaratacak þekilde telepatik
idiler. Merdiven yoktu. Ýnsanlar bir hava tüneline
giriyordu ve bir esinti onlarý emip bir sonraki kata
býrakýyordu. Ayakkabý baðlayýcý, diþ temizleyici, saç
tarayýcý, resim yapýcý, emiþli mektup tüpleri bu sýra dýþý
yaratýðýn uzuvlarýydý. Evin kendisi içindekilere eþ, anne
ve bakýcý oluyordu.
John Atkins, 1958
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Melton tuhaf bir adamdý, öðretim üyesi olduðu ODTÜ'ye neredeyse her gün
deðiþik þekilde giderdi, bir gün metro ile giderse diðer gün bisikleti ile, bir
bakarsýnýz öbür gün þortuyla koþarak, ertesi günde otobüsle gidiyor.Bazý
günler de Volvo'suyla gider... Tuhaflýðý bundan ibaret deðildi, kimliðini
derslerine taþýmazdý, yani öðrenciler onu “ne baba adam otobüsle geliyor” ya
da “ne kral adam Volvo'yla geliyor” diye sevmezlerdi. Soru soran ve soru
sorduran adam olduðu için severlerdi; dersleri tartýþtýrarak geçerdi,
öðrenciler tartýþarak kendileri oluþtururlardý dersleri. Týpký okula geliþinde
olduðu gibi o günkü dersin konusu da ruh haline göre belirlenirdi. Sýnýfa
girince orda durur, bir müddet onlara bakardý, bazen çok uzun bakardý, bazen
tek tek bakar, bazen sýnýfýn ötelerine bir yere bakardý. Sonra yavaþça
baþlardý ama hemen ya bir soru bulur ya da bir soru sordururdu, böylece
konu geliþir tartýþmalar olurdu... Öðrenciler bunun için severlerdi onu...
Melton bilindik bilineli böyle idi, ilerlemiþ yaþýna raðmen hala bazen koþarak
geliyor oluþu diðer öðretim üyesi arkadaþlarýný bazen endiþelendirirdi ama o
hemen onlara daha 60 yýl önce “ODTÜ sýnav sonuçlarý belli oldu” dendiðinde
nasýl okula koþarak geliverdiðini anlatýr güler geçerdi...

Her okula geliþinde deðiþik bir þekilde geldiði için her gün de deðiþik
hikayeler anlatýrdý okulda, çünkü koþarken baþka, otobüste oturup
pencereden bakarken baþka, Volvo'suyla gelirken baþka, ya da metroda
insanlarý gözlerken baþka alemleri yaþardý, düþünürdü Melton…

Aslýnda, en sevdiði, yürüyerek geldiði günlerdi, eðer öðleden sonra dersi
varsa o sabah kahvaltý etmeden çýkardý evden, çünkü on dakika geçmeden
meclis tünellerine ulaþýrdý, ve iþte bu tünellere, orda geçirdiði zamana
bayýlýrdý, ta ODTÜ'ye dek gidebiliyordu burdan… Bunlar Ankara'nýn pekçok
bulvarlarý boyunca vardý, iþin garibi baþlangýçlarý tasarlanmamýþtý bile, o
zamanki belediye baþkaný daha eskiden kaldýrýmlar için yapýlan þeyi alt-üst
geçitler için yapýyordu yani para transferini. Daha sonralarý kurulan þehir
meclislerinde Melton oyunu hep bunlarýn hepsinin de üstlerinin kapatýlmasý,
þehrin yine bir metropolde olmasý gerektiði gibi bulvar ve meydanlara
kavuþmasý için kullanmýþtý ve öyle de olmuþtu. Bu dev mekanlarýn üstleri
kapatýlmýþ ve altta kalan hacim deðiþik faaliyetlere tahsis edilmiþti, dikiþ
makinesi gibi devamlý yapýldýðý için bunlarý birbirine baðlamak da sorun
olmamýþtý. Sadece alt geçitler deðil, oy avcýlýðý için yapýlan bir çok diðer
þeyler gibi pek çok cami de dönüþtürülmüþtü... müzikhollere, 3 boyutlu
sinema salonlarýna, modern sanat müzelerine, dev akvaryumlara , buz hokeyi
sahalarýna velodrom vb. bir çok sportif alanlara, kafe ve sanat
merkezlerine... Çok büyük ve önemli camilerin külliye misali çok amaçlý, çok
kültürlü kullanýmý yanýsýra, hiç kullanýlmayan pek çok cami de cem evi
olmuþtu, birçoðu da dini müzik holleri, Mevlevihane. Gerek akustik uyumu,
gerek yuvarlak plan kullanýmý toplaþýlmýþ faaliyetler için çok uygundu...
Mesela; Genelkurmayýn ordaki altgeçit tüneli, Türkiye Harp Tarihi müzesi ve
Harp Okullarý halkla paylaþýmlý spor okulu olmuþtu, askerliðe meraklý gençler
oraya gidip ders programýnda askerlerle spor yaparlardý, askeri tarihten

25. yüzyýlda Buck Rogers roketi, 1934

yararlanmak isteyenler de hem kütüphaneden hem diðer kayýtlardan
yararlanmak için oraya giderlerdi...

Böylece Melton ilk tünele meclisin ordan bir girdi mi herbirinde birçok
deðiþikliði tada tada okula dek gidebiliyordu... Bu en sevdiði günlerde
yaptýðý idi...

Ýlk oylamalarda tünellerin dönüþtürülmesi kararlarý çýkmaya baþladýðýnda da
Melton çok mutlu olmuþtu, öyle ya þehir insanlar içindi taþýtlar için deðil,
insanlarýn devamlýlýk oluþturan mekanlara ihtiyacý vardý, týpký yukarda
bulvarlar boyunca devam eden yeþil ve park akslarý gibi þimdi bulvarlarýn da
altýnda kültürel faaliyetler aksý vardý...

Yapýlmýþ herþeye elbet karþý deðildi Melton, kültürel farklýlýklarýn çokluðu
onu mutlu ederdi, sadece baðnazlýk, buna dayanamazdý..."öteki" kavramýyla
hiçbir derdi yoktu, ne Keçiören'in kimlik arayan evleri, ne Demirel'in darlýk
ekonomisi dönemi "zarif" müteahhit apartmanlarý, ne Özal döneminin
"buldumcuk" binalarý, ne de gecekondular... Hepsi çok þey anlatýyordu kendi
dönemleri ile ilgili, dolayýsý ile kýymetli idiler... ama iþte inadýna yapýlmýþ olan
bazý yapýlar yok mu? Onlarý inat için yapýlmýþ olmaktan kurtarmýþtý netice
itibariyle ona seviniyordu...

Ýlk girdiði tünel Ankara Oteli önünde meclis tüneli idi, aþaðý iner inmez
trafiðin gürültüsünden kurtulup sakinliðe kavuþtu, milletvekillerinden bazýlarý
ile hep karþýlaþýrdý, nitekim bir kýsmý da arkadaþý idi, hala vazgeçmediði
tereyaðýnda kýzarmýþ yumurtasý ve doðranmýþ çið sebzeli kahvaltýsýný
yaparken bazen gelecek üzerine konuþurlardý... Sebze ve yumurtanýn üstüne
fazla bir þey yemedi, çünkü bunun daha sonrasý vardý, koþtu geldi
Genelkurmay kavþaðýna... Salonlardan birinde "halkla karýþýk spor" vardý,
oraya karýþtý, yarým saatini orda geçirdi, bir güzel terledi... kendini duþa atýp
terlerinden kurtuldu... Genelkurmaydan öte bahçeli tüneline dek aðýr
tempoyla yürüdü, orada dev akvaryumun kenarýna oturup artýk bir koca
bardak greyfurt suyu içebilirdi... Balýklarý seyrederken yine daldý gitti... Bir
çocuðun sesi ile kendine geldi "Bu balýk sinek avlar mý?" baktý, tükürüp sinek
avlayan balýklardan birini gösteriyordu "evet" dedi gülümseyerek... Çocuk
ona dersini hatýrlatmýþtý, saatine baktý, daha vakti vardý… Kiralýk dolabýna
gidip bir göz attý, e iyi, burada bir pantolon ve gömleði vardý, üstelik
temizliði de yapýlmýþtý sipariþ formunu doldurduðu için; çünkü milli
kütüphane tünelinden belki de ana binaya geçmesi gerekecekti. Saat 12'ye
yaklaþtýðýnda öðlen yemeðini okul kafeteryasýnda yerim diye düþündü, bu
da gençliðinden kalma bir alýþkanlýk idi, çoðu kere orda yiyordu yemeðini,
ders verdiði gençleri yemek yerken izlemek tuhaf bir keyif veriyordu...

Melton 13.40 ta "Disiplinlerarasý" dersi için sýnýfýn kapýsýný açtýðýnda yine
kendini yorulmuþ ama çok keyifli hissediyordu, içeri girdi, yüze yakýn öðrenci
yüzlerinde meraklý bir gülümsemeyle onu bekliyordu, onlarý daha fazla
merakta býrakmadý... "Karanlýðý tarif edebilmek için ýþýktan bahsetmeliyiz"
diyip çocuklarýn gözlerindeki ýþýltýya baktý bir müddet:-)

Dünyadan uzaklara doðru... “Things To Come,
William Cameron,1936

10.000 yýl sonra havai þehirler... 1929

Uzay savaþlarý... 1906Bir uzay giysisi, 1929 Büyük Þehir: Gezegenleri baðlayan köprü.
Bir baþka dünya 1844

Buffalo Þehri, 26. yüzyýlda bir Amerikan Þehri

Bu narin cam çatý dünyanýn kalýn
atmosferinin yerini almakta. Bunun
çok sayýda önemli iþlevi var. Kente,
yeryüzüne de ulaþan güneþ
radyasyonunun belirli bir kýsmýnýn
eriþmesine izin veriyor; ve dünya
atmosferinin engellediði kýsmýný
engelliyor, bunun elektrik enerjisine
dönüþtürülmesini saðlýyor ve düþen
meteorlardan koruyor…
Sergey Govhtchev, 1959

32

Görece yakýn bir
gelecekte seyahat
edenlerin yeryüzü
seyahati yerine, hava
taþýmacýlýðýný tercih
edeceklerini düþünmek
sadece olasý deðil,
tamamen doðaldýr. Hava
istasyonlarý ve iniþ
noktalarý günümüz
kentlerine resimsi ve
beklenmedik bir görüntü
vereceklerdir.

Alberto Santos-Dumont, 1905



Gelecek 50 yýllýk

bir süre içinde,

Türkiye'de

mimarlýðýnýn

geliþme çizgisi

nasýl olabilir?

Gelecek 50 yýllýk bir süre içinde, Türkiye'de mimarlýðýnýn
geliþme çizgisi nasýl olabilir? Cumhuriyetin kuruluþundan
günümüze kadar olan geliþmeyi kýsa ve öz olarak
incelersek:

1923-1927 yýllarý arasýnda; Sanayi-i Nefise Mektebi Ali'si
GSA'da 2 tarz mimari öðretiþi vardý: Osmanlý ve
Rönesans.

Ýlk formel mimarlýk tahsilini Paris'te yapmýþ olan Vedat
Bey, Osmanlý üslubunu; Guiliano Mongeri ise Rönesans
üslubunu öðretiyorlardý. Bu yýllarda Batý'daki Modern
Mimarlýk henüz Türkiye'ye ulaþmamýþtýr.

Bu dönemdeki Neo-Klasik Osmanlý mimarlýðýndan birkaç
örnek; Ankara Palas Oteli, Vedat Tek,1926; Gazi Eðitim
Enstitüsü, Mimar Kemalettin, 1926; Etnografya Müzesi,
Arif Hikmet Koyunoðlu, 1925. Bu dönem I. Milli Mimarlýk
dönemi olarak adlandýrýlýr.

1927-1932 yýllarý arasýnda: Her konuda devrimci olan
Atatürk, NeoOsmanlý'nýn genç ve modern Türkiye için
geçerli olamayacaðýný anlamýþ ve batýdan yabancý
mimarlarý ülkemize davet etmiþti.

Clemens Holzmeister, söz konusu mimarlar arasýnda
önemli bir yer tutar. Orta Avrupa - Viyana Ekolü olarak da
adlandýrýlan Holzmeister'in mimarlýk grameri, Rasyonel-
Geometrik ve Klasik bir çizgidedir: Merkeziyetçilik
(Centrality); Eksencilik (Axiality); Simetri; Anýtsallýk
(Monumentality ) ve Statik (Duraðan) formlar.

Birkaç örnek: Milli Savunma Bakanlýðý, 1928-30;
Bakanlýklar Sitesi, Clemens Holzmeister; Kýzýlay Binasý,
Robert Orley (Avusturya) 1929 (Artýk Kýzýlay Binasý
olmayýp yerine rant binasý yapýldýðýna göre, Kýzýlay
Meydaný'nýn adýnýn da deðiþtirilmesi uygun olacaktýr!);
Devlet Konservatuarý, Ernst Egli (1928), Ankara.

1930-1940 yýllarý arasýnda, Ernst Egli, gerek GSA'daki
hocalýðý, gerekse yaptýðý binalarla, batýdaki çaðdaþ
Modern mimarlýðý Türkiye'ye getirenlerin baþýnda yer alýr;
artýk mimarlarýmýz Avrupa'daki geliþmeleri izlemeye
baþlamýþlardýr.

Ankara'da yapýlacak olan Sergievi binasý için açýlan
uluslararasý mimarlýk yarýþmasýnda Þevki Balmumcu'ya
birincilik ödülü verilir.

W. M. Dudok'un ve De Stijl kuramlarýnýn etkisinin
görüldüðü bu eser, Modern Mimarimizin ilk önemli
yapýsýdýr. (Sonradan bu bina, Paul Bonatz tarafýndan
yapýlan deðiþikliklerle bozularak Opera binasý haline
getirildi.)

1930-1940 dönemi, baþta Seyfi Arkan, Sedat Hakký
Eldem, Rüknettin Güney, Zeki Sayar v.d. mimarlarýmýzýn

Modern gramerde baþarýlý eserler verdikleri yýllarý
kapsar.

1940-1950 dönemi, ne yazýk ki geriye, tekrar Neo-
Klasik mimariye dönüþün yaþandýðý yýllardýr. S.H. Eldem
bu dönemi (II Milli mimari dönemini) “Taþ Devri” olarak
adlandýrýr. 2. Dünya Harbi ve diðer çeþitli sebeplerden
dolayý bu olumsuz dönem yaþanmýþtýr.

Birkaç örnek: Anýtkabir, Emin Onat-Orhan Arda 1942-
1953; Edebiyat Fakültesi, E. Onat - S. H. Eldem,1944;
Ýstanbul Radyo Evi, Ýsmail Utkular, Doðan Erginbaþ,
1945.

1950 160 yýllarý, Modern Mimarlýðýn tekrar ülkemize
getirdiði dönemdir. Ýstanbul, Hilton Otelinin Pürizm
ilkeleriyle baþlangýcýný yaptýðý hareket, olumlu bir
geliþme gösterdi.; artýk Batýdaki akýmlar aynen
ülkemizde de uygulanýyordu.

Birkaç örnek: Ýstanbul Belediye Binasý, Nevzat Erol,
1952; Büyükada Anadolu Kulübü, Abdurrahman Hancý -
Turgut Cansever, 1953 1957, Büyük Ankara Oteli,
Marc Saugey - Yüksel Okan, 1960; Ankara Kýzýlay
Ýþhaný Enver Tokay Ýlhan Tayman, 1959, v.d.

Ancak, ABD'li mimar Philip Johnson'ýn ve Charles
Jencks'in öncülüðünü yaptýklarý olumsuz “Post
Modern” modasý ortaya çýkýncaya kadar mimarlýðýmýz
geliþmekteydi! (1978)

S.H. Eldem, Bülent Özer v.d. düþünürlerimizin
uyarýlarýna raðmen bu olumsuz moda, Türk mimarlarý
arasýnda da taraftar buldu. (Adlarý bilinmemektedir.)

Bu moda da, arkasýnda birçok kitch ve baþarýsýz yapý
býrakarak çabuk geçti; sonra da “Dekonstrüktivizm”
geldi ve artýk ondan da pek söz edilmiyor. (Bu konuda
“Türkiye Cumhuriyeti Mimarlýðýnýn 75 yýlý” adlý yazýma
baþvurulabilir. Kaynak: “75 Yýlda Türkiye'de
Planlama/Kentleþme Koruma Politikalarý ve Mimarlýk”
Mimarlar Odasý Yayýný, 2000 sayfa. 97 112)

Yukarýda kýsaca incelediðimiz gibi, Türkiye'deki
mimarlýk Batýdaki mimarlýðýn izleyicisi durumunda
olmuþtur; buna Japonya da dahildir. Zaten Türk
mimarlarý AB'ye, 1930'lardan beri katýlmýþ durumdadýr.
Fakat þunu hatýrda tutmak gerekir: Etkilenmeye evet;
taklit ve kopyalamaya hayýr! Þu halde, gelecek 50 yýl
içinde de batýda oluþacak mimarlýk izlenmeye
çalýþýlacak. Oradaki geliþmeler nasýl oluþuyor? Bir
yandan yeni teknikler, yeni malzemeler ve metodlarla,
teoriler geliþtirilirken, diðer yandan da doðanýn
potansiyelini kullanmak çabasý var.

Güneþ enerjisinden, rüzgardan, yaðmurdan yararlanma;
atýk malzemeleri tekrar kullanma; iklimin özelliklerini
pozitif enerjiye döndürme; doðayý yapý içine alarak
onunla birlikte yaþama; doðanýn olumlu ve olumsuz
yönlerini dikkate alarak 'Biyo-Klimatik', akýllý binalar
tasarlamak; terör ve benzeri tehlikelere karþý önlemler
almak suretiyle ekolojik “Sürdürülebilir” (sustainable)
mimarlýk yapmak önem kazanýyor.

Diðer bir tutum ise; deðiþik, görülmemiþ, özgün formlar
yaratmak yönündeki çabalar, arayýþlar.
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1962 yýlýnda. Siegfried Giedion þunlarý yazmýþtý:

Evet, Giedion'un bu öngörüleri, ABD doðumlu,
öz'den yoksun, “cephecilik”le sözde güzellik arayan
“Post Modern” playboy mimarisiyle kendini
gösterdi ve kýsa zamanda yok oldu.

Le Corbusier'nin, Ronchamp'la ortaya koyduðu
heykelin mimari ölçekteki yorumu, giderek Jorn
Utzon'un Sydney Operasýnda; Eero Saarinen'in
TWA Terminali'nde v.d. birçok yapýlarda olduðu gibi
mimarlýk panoramasýnda yer bulmuþtur.

Bu eðilim, XXI. Yüzyýlda da giderek ivme kazanmýþ
olup, Frank Gehry'de olduðu gibi, mimarlýk ilginç
kaotik soyut heykeller halinde ifade edilmektedir.
(Bu konuda geniþ bir araþtýrmam için bkz. Mimarlýk
ve Heykel, Yapý, No. 273/2004, s. 43 48)

Zaha Hadid de, parçalanmýþ geometrisi, soyut
dinamik ilginç ve özgün formlarý, mekanlardaki
akýþkan hareketliliðiyle ön planda yer alýyor.

Kýsaca ifade edersek, özgün ve ilginç formlarla,
soyut heykelsi yapýlara yöneliþ!

Artýk, ilginçlikle güzellik özdeþleþmiþ durumda!

Ülkemizde de çok ender olmakla beraber bunlara
özenen mimarlar çýkabilir; evet, Batý'da geliþen bu
türden avangard çýlgýn mimarlýðýn karikatürlerini
ülkemizde de görebileceðiz.

Yazýmý, 5 yýl önceki bir araþtýrmamdan aldýðým
aþaðýdaki paragrafla bitirmek istiyorum:
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"Bir tür playboy mimarlýðý modasý vardýr:
Mimarlýðý playboy'larýn hayata baktýklarý gibi ele
alan; bir heyecandan diðerine sýçrayan ve her
þeyden çabucak sýkýlan bir mimari!... Bu
modanýn kýsa zamanda terkedileceðinden
þüphem yok; fakat ABD'nin bütün dünyaya olan
geniþ etkileri yüzünden tehlikeli olabilecektir!”

“XXI.
Yüzyýlda, sözde bölgeselcilik gelenekselcilik
baðlamýnda yine kolaycýlýða kaçýlýp; eski
Bodrum, Muðla, Urfa vb. evleri tekrar edilip
onlara “ödüller” verilecek; niteliði çok düþük
camilerin yapýmý sürecek ve depremlerden sonra
da çok sayýda yapay deðil, gerçek
“Dekonstrüktif” mimarlýk örnekleri görülecek.
Serbest Pazar ekonomisi uygulanan kapitalist
toplumumuzda sonradan görmeler için çok
pahalý, gösteriþli , iddialý, abartýlý ve rüküþ
konutlarýn yapýmý sürecek ve 50 yýldan beri
geliþen islami akým daha da ivme kazanýp onlara
uygun “Ýslam mimarisi” geliþecek. Gecekondular
varoþlarda yaþamýný sürdürecek. Fakat az sayýda
da olsa çaðdaþ, modern, yaratýcý ve baþarýlý
mimarlýk örnekleri de panoramada yerini alýp
mutluluk kaynaðý olacak”

3

4

1

2

3

4

Enis Kortan, Türkiye Cumhuriyeti Mimarlýðýn 75 yýlý

Siegfried Giedion, Space, Time and Architecture, Cambridge,
Harward University Pres, 1962, p.xxxii.
Enis Kortan, Mimarlýk ve Heykel, Yapý, No.273 2004,
Enis Kortan, Yeni Yüzyýlda Mimarlýk, Yapý, No.222 2000,

75 Yýlda Türkiye'de Planlama / Kentleþme Koruma Politikalarý
ve Mimarlýk, Mimarlar Odasý Yayýný, 2000, s.97-112

s. 43 48.
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 38.Dönem çalýþma
akslarý kapsamýnda Þubeye baðlý Temsilcilikler ve Oda
temsilcilikleri ile birlikte deneyimlerin paylaþýlmasý
doðrudan iliþkilenilmesi hedefiyle;
4-5 Aralýk 2004 tarihinde 1.Bölge Toplantýsýný
Safranbolu'da gerçekleþtirdi. Karabük Temsilciliðimizin
ev sahipliði yaptýðý bölge toplantýsýna, Malatya
Temsilciliði, Sivas Temsilciliði, Zonguldak Temsilciliði,
Kýrýkkale Temsilciliði, Kastamonu Temsilciliði, Bolu
Temsilciliði, Kýrþehir Temsilciliði,Çaycuma Temsilciliði,
Karabük Temsilciliði'nden yönetim kurulu üyeleri, üyeler
ve Devrek Oda Temsilcisi,Tosya Oda Temsilcisi,
Erzincan Oda Temsilcisi katýldý.

3 Aralýk 2004: Sabah saat 9.00 sýralarýnda Ankara'dan
Ali Ulusoy, Tezcan Karakuþ Candan, Songül Üzgün,
Yeþim Uysal ,Rabia Çiðdem Çavdar, Gülsu Ulukavak
Harputlugil'den oluþan bölge toplantýsý ön hazýrlýk ve
Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlýk
Öðrencileri ile buluþma heyeti olarak Safranbolu yoluna
koyulduk. ÖSYM sýnavlarýnda Mimarlýk Bölümü'nü
tercih eden öðrencilerle buluþma fikri ÖSYM sonuçlarý
açýklanýnca aklýmýza gelen bir fikirdi. Daha ilk mesleðe
attýklarý adýmla merhaba demeliydik öðrencilere, Oda ile
öðrenci arasýnda ilk temasý kurmalýydýk. 3 Aralýk'ta

Bölge Toplantýsý günlüðü

Þube olarak baþlattýðýmýz kitap kampanyasýnýn ilk
kitaplarýný baðýþlýyoruz. Kitaplarýn gerisi bir sonraki gün
gelecek üyelerimiz tarafýndan getirilecek. Fakülte oldukça
etkileyici, yüksek tavanlar, ahþap merdivenler, eski
yerleþime nazýr yerleþimi ile öðrencilerin ne kadar þanslý
olduðunu ifade ettiriyor her birimize… Merdivenleri,
gözlerimiz etrafý inceleyerek çýkýyoruz. Bina Kimlikleri
Sergisi koridorlarda karþýlýyor bizi. Ýkinci katta atölyelerde
mimarlýk öðrencileri bekliyor. Heyecanlarý gözlerinden
okunuyor. “Neden oradayýz, Mimarlar Odasý nedir,
Öðrenciler için, kent için ne anlam ifade eder?”
sohbetlerinden sonra, öncesinden hazýrladýðýmýz, Þubenin
yayýnlarýnýn ve mimarlýða dair hayallerini ifade edecekleri
eskiz kalemlerinin bulunduðu hediye paketlerini sýrayla
daðýtýyoruz. Mimarlýk öðrencilerinin 15 yýldýr Oda'da
yaptýklarý çalýþmalara iliþkin sunumumuzu yaparak
çalýþmalarýmýzýn ortaklaþtýrýlmasý dileðiyle üniversiteden
ayrýlýyoruz.

Akçasu Mahallesi'nde Kýzýltan Bey'in konaðý'na misafir
oluyoruz. Havuzlu mekanda, karþýlamanýn sýcaklýðýyla,
serinliyoruz. Konakta hala yaþayanlar var.Safranbolu'da
restorasyon geçirmeden en yi korunan bina özelliði ise
geçmiþe ve geleneklere verilen deðerini yansýtýyor. Sýcak
çaylarýmýzý sobanýn etrafýnda yudumluyor ve konaktan
ayrýlýyoruz.

4 Aralýk 2004: Salon hazýrlýklarý bir önceki günden
tamamlanmýþtý. Saat 10.00'a doðru yavaþ yavaþ
Temsilciliklerimiz ve Oda temsilcilerimiz gelmeye
baþladý.10.30 da baþlamasýný hedeflediðimiz Toplantý
11.00'de baþlayabildi. Ankara Þube'nin 9 aylýk
çalýþmalarýnýn bilgilendirmesi ve arkasýndan Temsilcilik ve
Oda temsilcilerinin bölgelerinde gerçekleþtirdiði
etkinliklerle ilgili bilgilendirme sunumlarý yapýldýktan sonra
1.Oturum tamamlanmýþ oldu. Karabük Valisi Cemalettin
Sevim ve Safranbolu Kaymakamý Ýzzettin Küçük
toplantýnýn birinci oturumunun tamamýna katýlýrken,bazý
temsilciliklerimizin kent ile ilgili umutsuzluklarýna yönelik,
cesaret verici konuþmalarýyla bizi heyecanlandýrdýlar…

Bölge toplantýsý ikinci oturumu, mesleki denetim
uygulamalarý, yasal süreçlere iliþkin bilgilendirme, soru
cevaplar üzerine geliþti. RTV, Kanal 78 temsilcileri, bölge
toplantýsýnýn bütün süreçlerini ilgiyle izlediler, Safranbolu
ve Karabük halkýna çalýþmalarýmýzý duyurdular.

Ýkinci oturumda, ODTÜ öðretim görevlisi Emre Madran
tarafýndan, son çýkan yasal düzenlemelerde koruma
politikalarý üzerine yapýlan bilgilendirme ilgiyle izlendi…
Safranbolulu bir bürokrat olan Aytekin Kuþ'un hazýrladýðý
Safranbolu slayt gösterisi ise toplantýnýn son etkinliði idi.

Bilgilendirmeler, yapýlacak etkinliklere iliþkin niyetlerle
birlikte, tüm temsilciliklerin her türlü uygulamayý eþdeðer
düzeyde yapabilmesi için Þube'nin çalýþma yapmasý
önerisiyle bölge toplantýsý sonlanýrken, bir sonraki bölge
toplantýsý için hem Malatya Temsilciliði, hem de
Kastamonu Temsilciliði ev sahipliði yapma isteklerini dile
getirdiler.

Saatler 19.00’u gösteriyordu. Zamanýn nasýl akýp gittiðini
anlayamamýþtýk bile, toplantý tamamlanmýþtý. Þimdi artýk bir

SAFRANBOLU BÖLGE TOPLANTISI

“MÝMARLIÐIN TOPLUMSALLAÞTIRILMASI, KENTÝN ÝÇSELLEÞTÝRÝLMESÝ,

ORTAMIN KOLLEKTÝFLEÞTÝRÝLMESÝ, ÖRGÜTÜN ÝÞLEVSELLEÞTÝRÝLMESÝ”

Tezcan Karakuþ Candan
tcandan@mimarlarodasi.org.tr

gerçekleþecek öðrenci buluþmasý için Safranbolu'da 52
öðrenci bizi bekliyordu. Yanýmýzda onlar için
hazýrladýðýmýz bülten, oda yayýnlarý ve eskiz kaleminden
oluþan hediye paketleri ve kütüphaneleri için
baþlattýðýmýz kitap kampanyasýnýn bir bölümü vardý.

Keyifli yolculuðumuzun bir bölümü Karabük temsilcimiz,
Mehtap Hanýmla telefon görüþmeleriyle, geçti yola
çýktýk, Karabük'ten geçiyoruz, Safranbolu'ya 10 dakika
kaldý. Geldik, oteldeyiz, BRTV bizimle görüþmek istiyor.
Bölge toplantýsý boyunca bize eþlik edeceklermiþ.

Ve Safranbolu'dayýz, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve
Tasarým Fakültesi Mimarlýk Bölümü araþtýrma görevlisi
Timuçin Harputlugil Ýle öðleden sonra öðrenci
buluþmasýný koordine ediyoruz… Saat 14.00 te
fakültede, sonra Akçasu Mahallesi'nde, Kýzýltan
Ulukavak'ýn misafiri olacaðýz. Akþam yemeðinde
Üniversite bizi aðýrlayacak. Kýzýltan Bey Eski Safranbolu
Belediye Baþkaný, þimdi Ankara'da yaþýyor. Mimarlar
Safranbolu'da toplanacaklar diye kalkmýþ gelmiþ orda
olmalýyým düþüncesiyle… Hala böyle duyarlýlýklarýn
varlýðý belki de bizi ayakta tutan… heyecanlandýran.

Saat 14.00 Mehtap Haným ve BRTV ile birlikte þimdi
Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi olan eski Zührevi
Hastalýklar Hastanesindeyiz. Önce, Aylar öncesinden
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ÇAYCUMA TEMSÝLCÝLÝÐÝ
Çaycuma'da Demokrasi Platformu üyesiler, Eðitimsen, ADD, Eðitim
Gönüllüleri Vakfý, Özürlüler Derneði gibi sivil toplum örgütleri ile
çalýþmalar yürütüyorlar. Çaycuma Belediyesi, Milli Emlak
Müdürlüðü,Turizm Müdürlüðü ile iþbirliði içerisindeler.Kente dair
dokümantasyon toplama ve planlama çalýþmalarý gerçekleþtiriyorlar.
Temsilcilik bünyesinde imar komisyonu çalýþmalarýna devam ediyor.

Kente dair çalýþmalarýný Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Elektrik
Mühendisleri Odasý, Harita Müh.Odasý, Makine Müh.Odasý ve
Jeoloji Mühendisleri Odasý ile birlikte gerçekleþtiriyorlar.
“Cumhuriyet Kenti Karabük” baþlýðý altýnda Karabük halkýna slayt
sunumu organize ettiler. Kentte yapýlan imar tadilatlarý ile ilgili görüþ
ve itirazlarda bulunuyorlar. “Cumhuriyet Kenti Karabük” ve
“Korumanýn Baþkenti Safranbolu” ile ilgili önerilerini UIA 2005
Ýstanbul Kongre'sine taþýmak için çalýþmalar yürütüyorlar. Türkiye'nin
ilk aðýr sanayi kenti olan Karabük'ün ve Safranbolu'nun birbirlerine
olumlu katkýlarýný ve olumsuz etkilerini belgelemeyi hedefleyerek,
kent tarihini birinci elden belgelendirmeyi ve yayýn haline
dönüþtürmeyi planlýyorlar.

KARABÜK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

BARTIN TEMSÝLCÝLÝÐÝ

ÇORUM TEMSÝLCÝLÝÐÝ

DÜZCE TEMSÝLCÝLÝÐÝ

Bartýn'da “Çocuk ve Mimarlýk” çalýþmalarý için ilk görüþmeleri
tamamladýlar. UIA2005 Ýstanbul Kongresi'ne etkin katýlým için
çalýþmalarý devam ediyor. “Bina Kimlikleri” konusunda Belediye ile
ortak çalýþma aksý oluþturmayý hedefliyorlar. Bartýn Amasra yolu
üzerinde bulunan Kuþ Kayasý anýtý ile ilgili Ýtalyanlarla birlikte ortak
proje çalýþmasý için ortam yaratmaya çalýþýyorlar. Belediye ile kente
dair ortak çalýþmalar için protokol hazýrlýðý içerisindeler. Bartýn'dan
taþýnacak terminal binasý için Belediye'ye farklý önerilerini ileterek
kentlilerle birlikte arama toplantýlarý organize etmeyi, bu alanda
atölye çalýþmalarý da yaparak, alanýn düzenlenmesi için mimari proje
yarýþmasý açýlmasýný programlýyorlar. Bartýn Belediyesi,Uluslararasý
Rekabet Araþtýrmalarý Kurumu, Kültür Turizm Müdürlüðü, Yýldýz
Teknik Üniversitesi ile iliþkilerini sürdürüyorlar. Temsilcilikte,Çocuk
ve Mimarlýk, Bina Kimlikleri ve UIA Komisyonu oluþum aþamasýnda.

Tarihi doku araþtýrmasý,TMMOB'ye baðlý Ýl Koordinasyon Kurulunun
oluþturulmasý, belediyenin imar uygulamalarý konusunda çalýþmalarý
bulunuyor. Çevre Vakfý ile birlikte kentin hava kirliliði, çevre ve
temizlik düzenlemeleri konusunda çalýþmalarý devam ediyor. Proje
ve TUS Denetimi için, Çorum Belediyesi, ilçe belediyeler, ve
Bayýndýrlýk Müdürlüðü ile iliþki içerisindeler. Temsilcilik bünyesinde
“Yapý Ruhsatý Olan Bitmiþ Binalarýn Tespiti Komisyonu”, “Bina Alým
Komisyonu”, “SÝT Alanlarý ve Eski Eserler Komisyonu” çalýþmalarýna
devam etmekte.

Düzce'deki Düzce Ýl Kurultayý'na katýlýyorlar, Düzce Ýl Divan Heyeti
üyesiler, Emek Platformu etkinliklerinde görev alýyorlar. Ulaþýlabilir
Yaþam Derneði'ne teknik destek veriyorlar, yazýlý ve görsel basýn
programlarýna katýlýyorlar. Temsilcilik çalýþmalarýna merkez ve yerel
yöneticilerin katýlýmýný saðlýyorlar. Temsilcilikte “Düzce Ýli Ýmar
Komisyonu” ve “Düzce Ýli Divan Heyeti Komisyonu” çalýþmalarýna
devam etmektedir.

MALATYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

KASTAMONU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

ELAZIÐ TEMSÝLCÝLÝÐÝ

KDZ EREÐLÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ

BOLU TEMSÝLCÝLÝÐÝ

ZONGULDAK TEMSÝLCÝLÝÐÝ

NEVÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

KIRÞEHÝR TEMSÝLCÝLÝÐÝ

SIVAS TEMSÝLCÝLÝÐÝ

Malatya Belediye Baþkaný ile her ay Oda'da periyodik toplantýlar
gerçekleþtiriyorlar. Kente dair sorunlarý belediye ile birlikte çözmeye
çalýþýyorlar.

Belediye, Valilik, Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürlüðü, Ýþçi ve Memur
Sendikalarý ile iletiþim içerisindeler. Kastamonu'da Mimarlar Odasý için
tarihi bir konak satýn aldýlar. Konaðýn restorasyon sürecine iliþkin
çalýþmalar yürütüyorlar.

Sivil toplum örgütlerinin toplantýlarýna katýlýyorlar, kentin mimarlýk
açýsýndan problemlerini yerel yönetimlerle çözmeye çalýþýyorlar. Ýl ve
ilçelerdeki geçmiþ dönem Cumhuriyet dönemi ve günümüz önemli
yapýlarýna iliþkin arþiv çalýþmalarý yaparak sergi hazýrlýyorlar. Temsilcilik
bünyesinde “Mesleki Denetim Komisyonu”, “Kültür ve Tabiat Varlýklarý
Koruma Komisyonu”, “Ýmar ve Þehircilik Komisyonu”, “Basýn ve
Halkla Ýliþkiler Komisyonu” çalýþmalarýný sürdürmektedir.

Sivil toplum örgütleri ile iletiþim içerisindeler, yerel yönetimin kent
hizmetlerini takip ediyorlar öneri ve eleþtirilerde bulunuyorlar. Ürün
tanýtýmý üzerine çalýþmalar yapýyorlar.

Bolu kent sorunlarý ile ilgili sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimle
iþbirliði içerisindeler. Bolu Belediyesi ile birlikte, Bolu Merkez Atatürk
Orman Parký'nýn Kültür Park olarak düzenlemesi konusunda atölye
çalýþmalarý yapýyorlar. Bolu Merkez'de bulunan 10 adet çeþmenin
röleve ve restorasyonu ile ilgili atölye çalýþmalarý yürütüyorlar. Hasar
tespiti konusunda Kandilli Rasathanesi ve Ýnþaat Mühendisleri Odasý
ile birlikte ortak çalýþýyorlar. Temsilcilik bünyesinde “Proje Denetim
Komisyonu”, “Hasar Tespit Komisyonu”, “Yayýn Komisyonu”
faaliyetlerini sürdürüyor.

Sivil toplum örgütleriyle iliþkiler yürütüyorlar, Zonguldak kent geçiþi
ilgili proje hazýrlýklarýna temsilcilik olarak görüþ bildiriyorlar. Maden
Mühendisleri Odasý ile birlikte, Atatürk'ün Zonguldak'a ayak bastýðý
yerde yapýlacak anýt için çalýþma yapýyorlar. Zonguldak Valiliði ile
birlikte sýðýnak projeleri konusunda ortak çalýþmalar yürütüyorlar.

Belediye ile birlikte imar mevzuatlarý konusunda çalýþmalar
gerçekleþtiriyorlar.

Yerel yönetimlerle iliþkileri var. Belediye ile protokol çalýþmalarý
sürdürüyorlar.

TMMOB'ye baðlý odalarla belediyelerle ve Valilik ile iliþkileri
yürütüyorlar. Emsal uygulamalarý, kentteki kavþak çalýþmalarý,
Yüceyurt Mahallesi kentsel dönüþüm projesi ile ilgili çalýþmalarý devam
ediyor.Köy Garajý ve Basýn Sitesinin yerine fikir projeleri üretilmesi için
üyelerle çalýþma yapýyorlar. Teknik geziler yapmayý, Mimarlar Ormanýný
aðaçlandýrmayý, mimarlarýn dayanýþmasý için etkinlik organize etmeyi
hedefliyorlar.

KIRIKKALE ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

SARIKAYA ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

YOZGAT ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

TUNCELÝ ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

TOSYA ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

ÇANKIRI ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

ERZÝNCAN ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

DEVREK ODA TEMSÝLCÝLÝÐÝ

Temsilcilik olabilmek için çalýþmalar tamamlandý. Kurucu
yönetim kurulu atandý. Seçimli toplantý hazýrlýklarý yapýyorlar.
Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile yakýn iliþkiler
kurarak önerilerde bulunuyorlar. Kýrýkkale Kent Konseyinde
trafik akýþýný düzenleyecek öneriler sunuyorlar, Çarpýk
yapýlaþmanýn önüne geçebilmek için denetim mekanizmasýný
hayata geçirmeye çalýþýyorlar. Kýzýlýrmak Yeþil Vadi projesini
gündeme getirmeyi hedefliyorlar.

Yerel yönetimlerle düzenli görüþmeler yapýyorlar. Roma
dönemine ait tarihi hamam kalýntýlarýnýn üzerine beton
dökülerek kapatýlmasý ve bina yapýlmasýna karþý tarihi dokunun
tekrar günýþýðýna çýkartýlmasý konusunda Ýl Kültür
Müdürlüðü'yle görüþerek çalýþma yürütüyorlar. Belediye ile
tarihi dokunun korunmasý için görüþmeler yapýyorlar.

Sivil toplum örgütleriyle ve yerel yönetimlerle uyumlu iliþkiler
içerisindeler.
Tarihi eserlerin tespiti ve iyileþtirmeleri konusunda çalýþma
yapmayý hedefliyorlar.Kente dair ilgili kurumlarýn talepleri
doðrultusunda, Tarihi Büyük Çapanoðlu Camii Çevre
Düzenlemesi ,Tarihi Þeyh Necdi Mescidi'nin restorasyonu ve
aðaç dikimi konusunda çalýþmalarda bulunuyorlar.

Belediyelerle kentin imarýna iliþkin çalýþmalar yürütüyorlar,
Munzur Vadisine iliþkin çalýþmalarý bulunuyor. Kentin 5 yýllýk
imar programýný hazýrlamayý hedefliyorlar.

Tosya Belediye Baþkaný, Tosya Kaymakamlýðý ve Kastamonu
Temsilciliði ile düzenli iliþkiler sürdürüyorlar. Ýlçenin tarihi ve
kültürel varlýklarý ile ilgili derleme çalýþmasý olarak “Ýpekyolunda
Bir Serinlik Tosya” ve ilçenin mimari geçmiþi ile ilgili derleme
olarak “Mimarlýk Kent Rehberi” hazýrladýlar. Belediyenin imar
planý revizyonlarýný yakýndan takip ediyorlar. Kültür ve Tabiat
Varlýklarý Koruma Kurulunca tespit edilen 47 adet sivil mimarlýk
örneði yapýyla 10 adet Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne ait cami ve
hamamýn “Bina Kimlikleri”ni hazýrlayýp fotoðraflarýný çekerek
imar planýna iþlenmesini saðladýlar.

Çankýrý Kent Konseyi'nin kurucu baþkanlýðýný yürütüyorlar. Kent
Konseyi'nde oluþturduklarý Kentsel Tasarým komisyonunda
çalýþmalar yapýyorlar.

Temsilcilik olmak için çalýþmalar yürütüyor.

Ticaret Odasý, Esnaf Odasý, çeþitli dernek ve sendikalarla
iletiþim içerisindeler. Belediyelere fahri danýþmanlýk yapýyorlar.
Ýlçe Trafik Komisyonu toplantýlarýnda temsil ediliyorlar. Çevre,
trafik, ulaþým konusunda sorunlarýn çözümü için çalýþmalar
yapýyorlar.

Derleyen:Tezcan Karakuþ Candan
tcandan@mimarlarodasi.org.tr

TEMSÝLCÝLÝKLER’den HABERLER
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AÝDAT BORÇLARINI ve BÜRO TESCÝL YENÝLEME

ÜCRETLERÝNÝ 2004 YILI ÜZERÝNDEN ÖDEMEK

ÝÇÝN SON TARÝH 31 OCAK

2005 YILI ÖDENTÝLERÝ ve BELGE HARÇLARI

BELÝRLENDÝ

2004 Yýlý ve geçmiþ yýllara ait aidat borçlarýnýzý 2004 yýlý aidatý olan

78.000.000.-TL üzerinden ödemek için son tarih 31 Ocak 2005 olarak

belirlendi.

Aidat borçlarýnýzý Oda’ya uðrayarak nakit olarak ödeyebileceðiniz gibi

kredi kartýnýzdan talimat vererek de ödeyebilirsiniz. Ayrýca, sicil numarasý

bilgisiyle Türkiye Ýþ Bankasý Meþrutiyet Þubesi 602054 numaralý hesaba,

Posta çeki aracýlýðýyla, yine sicil numarasý bilgisiyle beraber 163724

numaralý hesaba ödeme yapabilirsiniz. Özel bir durumunuz varsa Oda’ya

gelerek yetkili kiþilerle þahsen görüþebilirsiniz.

SMH Büro Tescil Belgesi yenileme ücreti ve yenilendiði yýla ait üye yýllýk

ödentisi Yönetmeliðe uygun olarak Ocak 2005 ayý içerisinde tahsil

edilecektir. 1 Þubat 2005 tarihinden sonra yapýlacak yenileme

baþvurularýnda SMH Büro Tescil Belgesi ilk baþvuru ücreti tahsil

edilecektir.

1 Þubat 2005 gününden itibaren geçmiþ yýllara ait

borçlarýn 2005 yýlý aidatý olarak belirlenen 84.000.000.-TL

üzerinden hesap edilerek tahsil edileceðini göz önünde

bulundurarak lütfen 31 Ocak’tan önce aidat borçlarýnýzý

ödeyin. 3-31 Ocak tarihleri arasýnda Oda muhasebesi

üye aidat tahsilatý için cumartesi günleri saat 10:00 ile

17:00 arasý, hafta içi 18:00 ile 20:00 arasý açýk olacak.

Merkez Yönetim Kurulunun 16 Aralýk 2004 tarihli ve 39/13-3 sayýlý kararý

ile 1 Ocak 2005 - 31 Aralýk 2005 tarihleri arasýnda geçerli olacak ödenti

ve belge harçlarý aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir.

Ýlk kayýt ödentisi: 30.000.000.-TL (30.-YTL)

Yýllýk üyelik ödentisi: (7.000.0000 x 12) 84.000.000.-TL (84.-YTL)

Yabancý uyruklu geçici üye ilk kayýt ödentisi: 350.000.000.-TL (350.-YTL)

Yabancý uyruklu geçici üye yýllýk ödentisi: 300.000.000.-TL (300.-YTL)

SMH Büro Tescil Belgesi baþvuru ücreti: 80.000.000.-TL (80.-YTL)

SMH Büro Tescil Belgesi yýllýk yenileme ücreti: 30.000.000.-TL (30.-YTL)

Kimlik kartý yenileme ücreti: 15.000.000.-TL (15.-YTL)

Yüklenicilik karnesi belgesi ilk baþvuru ücreti: 120.000.000.-TL (120.-YTL)

Yüklenicilik karnesi belgesi yenileme ücreti: 60.000.000.-TL (60.-YTL)

Ticari amaçlý üye tanýtma belgesi ücreti: 7.500.000.-TL (7.50-YTL)

Diðer üye tanýtma belgeleri ücreti: ücretsiz

SM / SMB Mühürü bedeli: 40.000.000.-TL (40.-YTL)



2005 yýlý Kamulaþtýrma ve Þube tarafýndan yapýlacak görevlendirmelere ait Bilirkiþi listelerini
belirlemek üzere Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen Bilirkiþi
Seçici Kurulu'nun benimsediði deðerlendirme kriterleri aþaðýda listelenmiþtir.

1. Geçmiþ dönemlerde bilirkiþilik yapmýþ olanlarýn, hazýrladýklarý raporlarýn bir kopyasýný düzenli
olarak teslim etmiþ olmalarý,
2. Geçmiþ dönemlerde bilirkiþilik yapmýþ olanlarýn, % 5 Oda paylarýný düzenli olarak ödemiþ
olmalarý,
3. Baþvuru sahiplerinin, Mimarlar Odasý'nca düzenlenen Bilirkiþi Eðitim Seminerleri'ne katýlmýþ
olmasý (2004 yýlýnda seminer düzenlenmemiþ olduðu için, tüm baþvuru sahiplerinden
düzenlenecek ilk seminere katýlacaklarýna dair taahhütname alýnmýþtýr),
4. Baþvuru sahiplerinin teslim etmiþ olduklarý özgeçmiþlerde yer alan mesleki deneyimleri,
5. Bu kriterler dýþýnda, TMMOB Bilirkiþilik Yönetmeliði'nde yer alan hükümlere aykýrýlýk olmamasý,
6. Baþvuru sahiplerinin mevcut Þube ya da Temsilcilik yönetim kurullarýnda görevli bulunmamalarý,

Bu kriterler ve kurul üyelerinin deðerlendirmeleri sonucunda;

Ankara için aþaðýdaki üyelerimizin 2005 yýlý
Kamulaþtýrma Bilirkiþi listesinde yer almasýna karar
verilmiþtir.

Afet BARAN (14914)
Aslý ERÞAN KUTLU (28923)
Candan KAYIÞ (13058)
Cemile MURATOÐLU SAKINCI (17231)
Fatih YALÇIN (13893)
Fatma BAÞARAN (19773)
Figen OBÜS (2316)
Gülderen ZEGEREK (20553)
Gülfer ERDOÐAN ARIKOÐLU (9582)
Gülseren ORAY (11866)
Gülþah DER (29822)
Günay ÞENDUR (11984)
Harun GÜNER (13727)
Hikmet AKGÜN BÜYÜKTAÞKIN (6596)
Huriye Hülya KILIÇ (16823)
Leman ARDOÐAN (9079)
Mehmet KARATAÞ (11275)
Mehmet Nuri ARIKOÐLU (4064)
Mürüvvet ATAMAN (13013)
Nur ÇÝFTLÝK (13621)
Raziye ÞAHAN (13105)
Selçuk ÖZGEN (3295)
Selma SÖKMEN (19545)
Serpil ECEVÝT ÇAKIROÐLU (6369)
Songül KAMA (19400)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Aþaðýdaki üyelerimizin Kamulaþtýrma Bilirkiþi listesi
ile birlikte görevlendirilmek üzere Þube tarafýndan
yapýlacak görevlendirmelere ait Bilirkiþilik Listesinde
yer almasýna karar verilmiþtir.

Alev UYAR (19995)
Ayþegül ÖLÇEK (9269)
Erkan SAYIN (19312)
Ýsmet HÜSEYÝNOÐLU (2759)
Mediha ÖLMEZ GÜLTEK (16312)
Mehmet Nuri OKUTANSOY (12562)
Öztekin ÇÖKELEZ (31027)
Saliha Iþýk NURAL (2853)
Taner KUTLU (25984)
Ümit GENÇAY (30374)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Þubemize baðlý temsilciliklerden yapýlan baþvurularýn
deðerlendirilmesi sonucunda ise aþaðýda isimleri yer
alan üyelerimizin Kamulaþtýrma Bilirkiþiliði listesinde
yer almalarýna karar verilmiþtir.

Rýfat ÖZOCAKÇIOÐLU (13553)

Ayþe CANCANOÐLU (9925)
Ý. Hakký ÖZEL (4286)

Ayten ERKILINÇ AYDOÐDU (25317)

Zeki UZUNÇELEBÝ (6055)

Erol GARÝPOÐLU (9559)
Erol GENÇ (20117)
Hüsamettin ACUNGÝL (11391)

Ahmet DEMÝRPOLAT (27004)
Sayim ALAGÖZ (15861)
Tayfur ELMAS (25481)

BOLU

ÇORUM

ELAZIÐ

KARABÜK

SÝVAS

MALATYA

KASTAMONU Hakan Çetin (24483)
Mustafa Þenel (10202 )

2005 YILI Kamulaþtýrma ve Þube Tarafýndan Yapýlacak
Görevlendirmelere Ait

BÝLÝRKÝÞÝLÝK LÝSTELERÝ BELÝRLENDÝ

duyuru ... duyuru ... duyuru ... duyuru ...

"Ankara'nýn Ýlk Planý / 1924-25 Lörcher
Planý"nýn yazarý Ali Cengizkan, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti 2004 Sedat Simavi Sosyal
Bilimler Ödülü'nü kazandý. Kasým 2004'ün son
haftasýnda belli olan sonuçlar sonrasý ödüller 11
Aralýk 2004 günü Kadir Has Üniversitesi'nde
düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

“Cumhuriyetin erken döneminde en zor ekonomik
ve kültürel koþullar altýnda bile planlý
þehirleþmeye ne kadar önem verildiðini
göstermesi, Lörcher Planý'nýn ilgili çevrelerce
bilinmesine karþýn genel olarak doktrinde
yeterince iþlenmemiþ olmasýndan doðan boþluðu
doldurmasý, konuya iliþkin belgelerin eserde
ayrýntýyla incelenmiþ olmasý ve bu yönüyle
Cumhuriyetin erken dönemine iliþkin olarak tarihi
gerçekleri ortaya çýkarmasý.”

Zafer Atay, Prof. Dr. Toktamýþ Ateþ, Prof. Dr. Taner
Berksoy, Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz,
Gülseren Güver, Prof. Dr. Emre Kongar (Baþkan),
Prof. Dr. Ýoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Ahmet Mumcu
ve Prof. Dr. Mümtaz Soysal'dan oluþan seçici
kurulun ödülü vermesindeki gerekçe;

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) bu yýl 28'incisini, 11
Aralýk 1953'te yaþamýný yitiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
kurucu baþkanlarýndan Sedat Simavi anýsýna düzenlediði "Sedat
Simavi Ödülleri"ni kazananlardan Vatan Gazetesi'nden Emine
Algan "Yazýk Bu Milletin Parasýna" baþlýklý haberiyle Gazetecilik
Ödülü'nü, ayný gazeteden Tülay Acar'ý da "Emine Haným'a 10
Ýhale" baþlýklý haberiyle övgüye deðer bulundu. Radyo Ödülü,
BBC ve NTV Radyo'da yayýnlanan "Ýki Kere Yabancý" adlý radyo
programýyla Ayça Abakan Duffrene'in olurken, Ahmet Þefik
Yeþiltepe ve Özgünay Ünal da NTV Radyo'da yayýnlanan "Babil
Kulesi" adlý radyo programýyla övgüye layýk görüldü. Televizyon
Ödülü'nü "Sesimi Duy" adlý programla Nuran Seyhan Bayer
kazandý. Savaþ Karakaþ ve Mehmet Akif Aydýn'ýn "Dumlupýnar
Belgeseli" ve Adnan Gerger'in "Emniyeti bastýlar, adam kaçýrdýlar"
haberi ise övgüye deðer bulundu. Edebiyat Ödülü'nü "Amerika
1954" romanýyla Demir Özlü, Sosyal Bilimler Ödülü'nü "Ankara'nýn
Ýlk Planý 1924-25 Lörcher Planý" baþlýklý eseriyle Doç. Dr. Ali
Cengizkan kazanýrken, "Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci" adlý
eseriyle Dr. Atilla Özsever, "Didar-ý Hürriyet" adlý eseriyle Dr.
Sacit Kutlu da övgüye layýk görüldü. Görsel Sanatlar Ödülü'nü
Koþuyolu Sanat Galerisi'ndeki resim sergisiyle Alp Tamer Ulukýlýç,
Spor Ödülü'nü 3. kez olimpiyat þampiyonu olmasý nedeniyle
halterci Halil Mutlu kazandý. Olimpiyat þampiyonu halterci Tamer
Saðýr da övgüye layýk bulundu.

1978 yýlýnda bitirdiði ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk
Bölümü'nde, Yüksek Lisans'ýný "The Socio-Physical Dimensions of
Neighbourliness" baþlýklý tezi ile Ocak 1981'de tamamladý.
Doktorasý, Ocak 2000 tarihli ve "Discursive Formations in Turkish
Residential Architecture: Ankara, 1948-1962" adýný taþýyor. 1994-
1998 arasýnda ayný kurumda Bölüm Baþkaný olarak görev yaptý;
bugün yine ayný bölümde Doçent olarak görev yapmakta; ODTÜ

Ali Cengizkan

Mimarlýk Fakültesi Dergisi Editörü. Konut Tasarýmý; Konut
Araþtýrmalarý; Erken Mimarlýk ve Kent Tarihçiliði baþta olmak
üzere uzmanlýk alanlarýnda çok sayýda makale ve bildirisi var.

Modernin Saati: 20. Yüzyýlda Modernleþme ve Demokratikleþme
Pratiðinde Mimarlar, Kamusal Mekan ve Konut Mimarlýðý, Önsöz:
Uður Tanyeli, Mimarlar Derneði 1927 ve Boyut Yayýncýlýk; Eylül
2002, Ýstanbul.
Ankara'nýn Ýlk Planý 1924-25 Lörcher Planý: Kentsel Mekan
Özellikleri, 1932 Jansen Planý'na ve Bugüne Katkýlarý, Etki ve
Kalýntýlarý, Ankara Enstitüsü Vakfý ve Arkadaþ Yayýnevi, Haziran
2004, Ankara.
Çaða Yerleþmek 1: Mübadele Konut ve Yerleþimleri: Savaþ
Yýkýmýnýn, Ýç Göçün ve Mübadelenin Doðurduðu Konut Sorunu Ýçin
"Ýktisadi Hâne" Programý, "Numûne Köyler" ve "Emval-i
Metruke"nin Deðerlendirilmesi Ýçin Adýmlar, ODTÜ Mimarlýk
Fakültesi ve Arkadaþ Yayýnevi, Ekim 2004, Ankara.
Koçzâde Ahmet Vehbi Bey ve Bir Ýnþaatýn Öyküsü: Ankara Hukuk
Mektebi, Koç Vakfý Yayýnlarý, Eylül 2004, Ýstanbul.
80 Yýlda Devr-i Türkiye: 80 Kare Ankara, Koç Vakfý Yayýnlarý, Eylül
2004, Ýstanbul.

Teknoloji ve Mimarlýk /Technologie und Architektur, Bayar Çimen
ve Hasan Coþkun ile, Alman Kültür Merkezi Ankara ve Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi Yayýnlarý, Ankara, Mayýs 2001
Sanatçý Tanýklýðý / Kent-Yaþam-Kültür : Artists on the City / City-
Life- Culture, Habitat'a Doðru -Towards Habitat; Edebiyatçýlar
Derneði Yayýnlarý, Haziran 1996;

Piaget Jean (1984) Genetik Epistomoloji, Birey ve Toplum
Yayýnlarý, Ankara.
Colquhoun, Alan (1990) Mimari Eleþtiri Yazýlarý, Þevki Vanlý
Mimarlýk Vakfý Yayýnlarý, Ankara.
Gülyaz M.E. ve Ý.Ölmez (1992) Cappadocia, Ýngilizceye çeviren A.
Cengizkan, Dünya Kitap, 1992, Ýstanbul.
Benjamiz, Walter (2001) Fotoðrafýn Kýsa Tarihçesi, YGS Yayýnlarý,
Ýstanbul.

1977'de yayýmlamaya baþladýðý þiirlerini Senlere (1980; 1981
Akademi Kitabevi Baþarý Ödülü) kitabýndan baþlayarak Çocuk
Ömrümüz (1982; 1982 Toprak Þiir Ödülü çerçevesinde Hasan
Hüseyin Özel Ödülü), Yunan Dosyasý (1983; 1983 Abdi Ýpekçi
Barýþ ve Dostluk Ödülü), Yürüyüþler ve Duruþlar (1984), Baðýmlý
Þiir (1986; 1983 ODTÜ Edebiyat Kulübü Özel Ödülü), Ankara
Ankara Güzel Ankara (1987), Sürek Avýnda Dünya (1994; 1985
Ceyhun Atuf Kansu Þiir Ödülü) ve Öðle Suyu (1997) kitaplarýnda
topladý. Son kitabý Þairin Nergisi (2000).
Þiir üzerine denemelerini Þiir ve Yaþam (1996) kitabýnda biraraya
getirdi.
Robert Lowell, Nicolas Guillen ve Ho Chi Minh'ten birer, Octavio
Paz'dan üç þiir kitabý çevirdi. Kendi þiirleri pek çok dile çevrildi.
Pek çok çevirisi ve yazýsý ise dergilerde ve yurtiçi-yurtdýþý
sempozyumlarda yeraldý.
1977-1979 yýllarýnda Türkiye Yazýlarý dergisinin yazý kurulunda,
1981-1984 yýllarý arasýnda da Yarýn dergisi yazý kurulunda etkin
görevler aldý. 1992 yýlýnda Edebiyatçýlar Derneði'nin 14 kurucu
üyesinden birisi oldu ve 1998 yýlý Temmuz ayýna kadar bu
kurumdaki etkin görevlerini sürdürdü: Derneðin pek çok kitap
yayýnlamasýnda, edebiyatýmýzda seçkin ve öncü yazarlarýn
katkýlarýný gündeme getiren etkinlikleri kurgulamasýnda ve
kurumlaþarak, öncü bir sanat kuruluþu olmasý doðrultusunda emek
verdi.

Kitaplarý:

Derlediði Kitaplar

Çevirileri

Þiir

Sedat Simavi 2004 Yýlý

“Sosyal Bilimler Ödülü”

Ali Cengizkan'a Verildi
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1 2
3



Çözüm Getirmeyen Vadi Yarýþmasý

Kongre Vadisi'nin, “MimarlýkLARýn Pazaryeri”ni
oluþturacak þekilde düzenlenmesi için açýlan
tasarým yarýþmasýnda birinci seçilen proje,
önemli “sorunlar” taþýyor.

Bilindiði gibi, projenin baþlýca özelliði, hem
Kongre Vadisi'nde (yaklaþýk 20 adet), hem de
kongre etkinliklerinin gerçekleþtirileceði çeþitli
kentsel alanlarda (yaklaþýk 60 adet) “kule
vinç”lerin kullanýlmasýdýr. Vinçlerin kule ve
kollarý üzerine aydýnlatma elemanlarý, tekstil
kaplama bayrak, flama gibi çeþitli görsel efekt
malzemesi, pano, ekran vb. asýlmasý
tasarlanmýþtýr. Vinçlerin, zemine oturma alanlarý
ve yakýn çevresinde ise çeþitli etkinliklerin
düzenlenmesi, taþýma/kaldýrma iþlevlerinin de
sürdürülmesi proje önerisidir.

Ne var ki;
- Genelde kentlerimizi, özelde ise Ýstanbul'u
“yüksek yapýlarýn þantiye alaný” olarak
algýlanmasýna neden olabilecek bu projenin, bu
gibi “uygunsuz” yapýlaþmaya karþý
çekincelerimizle çeliþen çaðrýþýmlarý kaygý
yaratmaktadýr.

-Kongre vadisinde ve kentin deðiþik
alanlarýndaki etkinliklerde binlerce kiþinin
altýnda gezineceði düþünüldüðünde, temelde bir
“þantiye makinesi” olan “vinç”in bu amaçla
kullanýlmasý endiþe yaratmaktadýr. Kaldý ki bu
durum, tüm salýným alaný (dairesel çapý) içinde
yasal olarak da olanaksýzdýr.

-Vinçlerin konuþlanabilmesi için proje gereði
oluþturulacak büyük boyutlu “betonarme
kaidelerin” inþaat yapým zorluðu, inþaat süresi,
ayný kaidelerin kongre etkinliklerinden sonra ne
olacaðý ve maliyeti de tartýþma konusudur.

Mimarlar Odasý Genel Baþkaný
Oktay Ekinci’nin UIA Alan Yarýþmasý
Üzerine Görüþleri

TMMOB Mimarlar Odasý Baþkaný Oktay Ekinci’nin UIA
deðerlendirmesi olarak tüm birimlere yolladýðý 14 Aralýk 2004
tarihli metinden alýnmýþtýr.

Hasan Kývýrcýk

Hasan Özbay

Aktan Acar

Bu deðerlendirmenin yapýlmasýyla aslýnda hem genel
olarak yarýþma süreçlerine bu yönetimin bakýþýnýn
tartýþýlmaya açýlmasý hem de öncelikle "amacýna
uymayan seçimi" yapmýþ olan jürinin öncelikle
kendilerini ve yaptýklarý ortaya koymalarý gibi
tartýþma açýlmalýdýr.

Genel Baþkanýn kiþisel düþüncelerinin (ki birinci
projeyle ilgili olarak böyle bir deðerlendirme içinde
olabilir ve keþke 'yoðun iþlerinin' arasýnda yarýþma
kolokyumuna gelseydi ve bu düþüncelerini orada da
belirtseydi...) bu biçimde ortaya konmasý aslýnda çok
mu yenidir? Konu merceðin altýna girince elbette
farkediliyor ve büyüyor. Herkes adýna örgüt
platformlarýnda kiþisel düþüncelerini açýklamasý,
hatta çoðu insaný inandýrmasý ve memnun etmesi
Genel Baþkanýn 'kiþisel özelliði' deðil midir?
Ýlk kez karþýlaþmadýðýmýz ama bu defa jüriyi ve
yarýþmacýlardan oluþan ortamý hayli hýrpalayan,
içinde "yapamadýnýz" vurgusu ve azarlama figürleri
taþýyan bu deðerlendirmeye kanýmca daha çok
sayýda cevap verilmelidir.

Daha da hazini (korkunç bile denebilir) Sayýn
Ekinci'nin OLUMSUZLUKLAR olarak eleþtirip
þikayet ettiði þeylerin aslýnda bu güne kadar
kendilerinin yapamadýklarýnýn/yaptýrtmadýklarýnýn bir
listesi olmasý; yarýþmayý ve sonucunu (ve listenin
diðer maddelerini) þapkadaki diðer tavþanlarýn
çýkýþýna alet etmesidir.

Ýki yýl önce Melih Gökçek Ankara Büyükþehir
Belediye Binasý yarýþmasýný "ben böyle
istememiþtim" diyerek iptal etmiþti. Ekinci
baþkanýmýzýn da Gökçek ile ayný çizgiye geldiðini
görmek enteresan. Aslýnda þaþýrtýcý da deðil.
Þapkada bakalým ne tavþanlar var?

Mimarlar Odasý Genel Baþkaný
Oktay Ekinci’nin Görüþleri
Üzerine Görüþler

Yarýþmadaki “Amaç” Elde Edilemedi

MYK kararý olmaksýzýn
düzenlenen

takip
edilmemesi

Projenin, çok önemli bir eksikliði ise “vadide
gerçekleþecek sergiler ve sunumlar için
tasarlanmasý gereken açýk alan düzenlemesi
(yerleþim planý) paftasý”nýn teslim edilmemiþ
olmasý. Oysa yarýþmanýn temel amacý buydu.
Birinci seçilecek projedeki “stand” ve “gösteri”
alanlarýnýn dünyaya tanýtýmý ve pazarlanmasý
gerekiyordu…

Bu mekanlarýn tahsisinden elde edilecek gelirler
ISEVV'le yapýlan sözleþme gereði kongre
hazýrlýklarýnýn giderlerini karþýlayacak
kaynaklardan biriydi; ancak hala
gerçekleþemiyor.

Öte yandan,
bu yarýþmada, ödüllerin

verilmesinde de sorun yaþanýyor. Bunun için
gerekli kaynaðýn Kültür ve Turizm
Bakanlýðý'ndan saðlanmasýna dair söz
alýnmasýna ve yarýþmanýn bakanlýk web
sitesinde yayýnlanmasýna raðmen, ilk
baþvurunun bakanlýkça “Baþbakanlýk Tanýtma
Fonuna” havale edilmesi ve ardýndan da “

” üzerine dosyanýn iþlemden
çýkartýldýðý tespit edilmiþtir.
Bu geliþme üzerine duruma derhal müdahale
edilmiþ ve Türkiye Kongrelerine de destek
vermekte olan Kültür ve Turizm Bakanýyla
yeniden özel bir görüþme yapýlarak, 60.000
USD tutan ödüller için kaynaðýn bulunmasý sözü
alýnmýþtýr.

Aslý özbay

UIA için açýlmýþ bu yarýþma -ki bence birinci olan
Iyi bir seçimdi- yetkinliði su götürmez bir jüri
Marifetiyle ve aylarca Oda kanalýyla duyurularak
yapýldý. Çok sayýda katýlýma sahne oldu. Tartýþma
yarattý vs. Buraya kadar her þey çok iyi.

Þimdi bunu uygulamak için yapýlmasý gereken ne
varsa yapýlacakken, nasýl olur da Oda Baþkaný bu
süreci ve sonucunu þikayet edebilir.

Yarýþmalar bu denli sahipsizleþtiði için, sorgulanýr
jürilerle açýlan kötü yarýþmalar sonuçlarýyla
tartýþýlýrken, bu durumu deðiþtirip süreci kontrol
altýna almasý gereken oda, hem de kendi
yarýþmasýyla ilgili böyle davranabilir mi?

Bu yarýþmanýn açýlmasý, sonuçlandýrýlmasý için emek
vermiþ deðerli kadrolarýný, kongreye bu kadar az bir
zaman kala küstürme riskini göze alabilir mi?

Yarýþmaya katýlmýþ yüzlerce genç mimarýn, bunu
duyarlarsa düþüneceklerine ne demeli... Bilim
Komitesi üyesi ve yapý merkezi þirketi sahibi Köksal
Anadol, vinçlerin tümüne sponsorluk yapabileceðini
herkesin huzurunda söylemiþ. Yani kentteki odak
noktayý oluþturmasý hedeflenen temel malzeme için
sponsor kendiliðinden ortaya çýkmýþ. Ayrýca ödül
sahibi genç ekip, tüm gayretiyle hazýrlýklarýný
sürdürmekteymiþ. Uygulamayý bu denli
kolaylaþtýran bir süreç nasýl durdurulabilir, bu genç
insanlarla sözleþme imzalanmamasýný mimarlar
odasý geçmiþine ve geleceðine nasýl açýklar, bunca
yarýþmacýnýn ödül paralarýnýn verilmesi konusunda
nasýl ýsrarlý olunmaz, baþkan nasýl kendini jüri yerine
koyar ve uygulamasý gereken sonucu þikayet
ederek sýyýrtmaya çalýþabilir?... Mimarlar Odasý
bunu yapabilir mi? Mimarlar Odasý merkezinde bu
saçmalýðý fark ederek durdurmaya çalýþacak
saðduyulu hiç kimse kalmadý mý?!...

Bu konu "bardaðý taþýran damla" anlamýna geliyor.
Konunun etraflýca deðerlendirilmesine devam
edebilmek için ben üzerime düþeni yapacaðým.
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“Oda MYK Baþkaný” sýfatý ve imzasýyla Oktay
Ekinci'nin 14 Aralýk tarihinde Mimarlar Odasý
Þubeleri ve ilgili birimlerine gönderdiði 'askeri tamim'
kokulu metin, Oda'nýn 50 yýllýk resmi 77 yýllýk fiili
tarihinin kýrýlma noktalarýndan birini oluþturacak denli
rencide edicidir. Sanýrým Ekinci'nin þahsýnýn da pek
farkýna varamadýðý geniþlikte bir kapsama eriþmiþ
bulunan UIA Kongre Vadisi Yarýþmasýna deðinen
metin, mimarlýk kültürünü artýk saklamadan karþýsýna
almýþ bir yönetimin hissiyatýyla yazýlmýþ görünüyor.
Geçerli sayýlabilecek sadece 'bir' mimarlýk düþüncesi
olabileceði ve bu tek 'geçerli' düþünceye sadece
MYK ve Baþkanýnýn sahip olabileceði yanýlsamasýyla
diðer bütün farklý 'mimarlýk kültür ve kavrayýþlarýný'
baþtan geçersiz olarak ilan ediyor bu metin.

Ekinci, UIA Kongre Vadisi Yarýþma birincisi Fatih
Erduman'ýn tasarýmýnýn 'geçersiz' mimari kültürlerden
biri olarak çöpe atýlacaðýný söylüyor açýk açýk.
Þüphesiz sorun herkes gibi Ekinci'nin de bir 'mimar'
olarak herhangi bir tasarýmý eleþtirmesinde deðil
eleþtiri görünümlü bu tahkirin Mimarlar Odasý
Baþkaný sýfatýyla ve kurumun görüþü olarak deklare
edilmesidir. Ekinci sahip olduðu düþük-profilli
mimarlýk hissiyatýnýn içine çekemediði hiçbir çabayý
algýlayamamakta ve bunu 'hissiyatýna' karþý bir tehdit
olarak addetmektedir. Son kertede, þahsa baðlý bir
kavrayýþý (virgül) oluþmasýnýn temel koþulu sayan
'mimarlýk' düþüncesi, tasarlama eylemiyle insanýn
kendisini ifade ve inþa etme praksisine dönüþür. Ýþte
bu 'dönüþme' içinde yaþadýðýmýz toplumsal hayatý
görünür, sýnanýr kýlabilme gücü halinde belirerek
sosyalize olur. Kiþinin sosyal olarak kendini inþa

edebilmesinin aracý olan bu gücü, Ekincinin
kendinden menkul 'caizdir... deðildir...' tavrýyla,
temsilci statüsünü kullanarak pasifize edebileceði
sanýlmamalýdýr.

Ekinci ve MYK'nýn, mimarlýk kültürünün oluþturucu;
uç ve baðýmsýz kurumu 'yarýþmalarý' hedef alýrken
Mimarlar Odasý'nýn ev sahibi olduðu bir 'yarýþmayý'
seçmesi raslantýsal deðildir. Bugün bu vakada
olduðu gibi mimarlarýn süre giden hayatla; 'mevcut
olanla' sorunlu iliþkilenme tarzýný sorgulayabilmenin,
düþüncenin kiþisel baðýmsýzlýkla edinilmiþ bir akla ait
olabileceðinin ve hayatýn bu baðýmsýzlýkla
kavranabileceðinin istisnai yol-yöntemlerinden biri
olan 'yarýþmalarý' ve yarýþmalardan sadece
yarýþmalardan saðlanabilecek kültürel-insani
deðerleri; kiþi-kiþi, adým-adým eriþilebilecek bir
'meþrulaþmanýn' ortam ve olanaðýný Ekinci ve
MYK'nýn basit bir tamimle yasaklamaya kalkýþmasý
nasýl açýklanabilir? Kendilerinin bir 'iþveren' deðil
seçilmiþ 'temsilciler' olduklarýný 'unutan' bu giriþim
bütün halleriyle artýk mimarlýk kültürünün tarihine,
hafýzasýna kaydedilmiþtir.

Mimarlar Odasý'nýn son yirmi yýlda, makro düzeydeki
seyrine bakýldýðýnda ilk farkedilen durum mimarlýðýn
düþünce kültürünün onu oluþturan alt kültürlerden
sadece biri olabilecek olan 'serbest büroculuk'
iktisadiyatýna indirgendiðidir. Mesleki faaliyetlerini
çok büyük ölçüde 'konut çizme' üzerine yaslamýþ bu
alt kültürün toplumsal gerçekliðini de 'konuttan'
türetiyor olmasý doðaldýr. Ne var ki 'konut' denilen
þey; aynen mühendislik ürünleri gibi iktisadi üretim
süreçlerine gömülü bir doðadýr. Ve bu gömülülük
'tasarým' gibi aklý dýþarýda kurma eylemliliðine izin
vermez. Oysa “ürün” olarak “konut”, bu gömülülük
halinden dýþarý çýkamaz Yani konut çizmek,
“tasarlamanýn” olmazsa olmaz alaný deðildir.
Tasarlama eylemi ya da mimarlýk düþüncesi,
rasyonel süreçler yaratacak 'doðru' girdiler yan yana
getirildiðinde karþýnýzda ürünün de belirebildiði bir
'nesneleþtirme 'süreci deðildir. Sonuçlarýný teminat

Ekinci vakasýnýn kökleri nerede saklý?

Mimarlar Odasý bugün makro

ölçekteki kurumsallýðýný gerici bir

baðlamda kurabilmekte ve Genel

Merkez yönetiminin düþük profilli

kültürü bu baðlamla

örtüþmektedir...

Kenan Güvenç altýna alamayacaðýmýz ama ancak aklýn kiþisel
temaslar alanýndan uyandýrýlabilecek açýk-uçlu insani
eylemlilik olarak 'tasarlama' eylemi bir 'deðerler'
kümesi oluþturur. Oluþturulan 'deðer', temsiliyet gücü
oranýnda yerleþiklik kazanýr ve içine doðduðu ortamýn
maddileþerek þekle gelmesine neden olur. Bir
referansa yani 'kýyas' içeriðine dönüþür...

Mimarlýk da 'tasarlayarak' edinilebilen evrensel
'referanslar' kültürüdür ve bu yüzden çok-merkezli,
çok-yüzlü karmaþýk kültürel geometrisiyle
varolabilir... 'Konut' ait olduðu alan itibariyle bu
geometrinin zorunlu bir öðesi deðildir ve Türkiye
Mimarlýðý salt 'konuta' yaslý olduðundan yaþarlýðý için
gereken 'referans' deðerleri edinememekle
oluþturamamakla malüldür. Bu malüliyet,
mimarlýðýmýzýn toplum indinde kendini olmazsa olmaz
konuma getirememesi olarak yani 'meþruiyetsizlikle'
sosyal alanda yankýlanmaktadýr. Mimarlýðýmýzýn
sosyalize olduðu alanýn 'konut' olmaktan çýkarýlýp
toplumsal hayatýmýzý mikro düzeyde örgütleyen, bu
yüzden kiþi/toplum baðlarýný bir yordam olarak
önerebilen kamusal (public) alanda gövdelenebilmesi
'meþruiyet' krizini sonlandýrabilecektir. Serbest
Büroculuðun mimarlýða bakýþýndaki 'makro' yaklaþým,
mimarlýk kültürü içindeki köksüzlüðünü hissetmesinin
korkusu tarafýndan beslenmekte ve bu alt-kültür,
insani varoluþunu sadece hayatta-kalma çabasýna
indirgemektedir. Mimarlýk düþüncesini bir 'deðer'
haline getiren durum, onun kendisini hayatta- kalma
çabasýna deðil, hayatta olma dikkatine
baðlamasýndadýr. Sonuçlarýný teminat altýna
alamadýðý sürece mimarlýðýn tasarlama eylemi; riskler
alanýndan kendini bulan rastlantýlarýn ortaya
çýkmasýnýn önünü açar. Yaratýcý insani eylem bu
kertede rastlantýnýn önünü açacak aklýn
edinilmesinden baþka bir þey deðildir ve ancak
tasarlayan kiþinin zihni risk altýndayken yaratýcý
eylem belirebilir. Risk altýnda olmayý korunaklý bir
toplumsal düzeneðe eriþtirme kurumsallýðý olarak,
yarýþmalarý etik bir gerçeklenme kabul ederek
benimsemek Mimarlar Odasý'nýn birincil
sorumluluklarý arasýndadýr. Ekinci'nin, serbest bürocu
alt-kültürün içinde bulunduðu mimarýn
meþruiyetsizliðinin üreticisi tarihsel yanýlgýdan
süzdüðü niyetin sözcüsü olarak belirmesi ancak bu

Mimarlar Odasý Genel Baþkaný
Oktay Ekinci’nin Görüþleri
Üzerine

sorumluluðun reddi ile mümkün olabilmektedir. Bu
reddi yapmýþtýr ve Mimarlar Odasýnýn Merkez
Yönetimiyle birlikte Ekinci, Oda'nýn varlýk gerekçesini
de bu yüzden reddetmiþtir. MKY ve Baþkaný istifa
etmelidir.

Bir þeyin zorunlu koþulu olmadýðýnýz halde zorunlu
olduðunuzda ýsrar edip duruyorsanýz ve bütün bu
ýsrara raðmen toplumsal 'duyarlýlýk' sürüyorsa ne
varlýðýnýz üzerine bir hafýza oluþturabilir ne
sürdürebilirsiniz.

Ekinci ve MYK' nun mimarlýðýmýzýn meþruiyetsizlik
kaynaðý bir alt-kültürün yani serbest büroculuðun
mimarlýðý kabul alanýndaki 'gerici' içeriklere yalansý-
kök'ler vadeden 'korumacýlýk' ideolojisi serbest
bürocu kesimin düþüncesini, bugün kalýn bir 'kabuk'
olarak kaplamakta, giderek örgütlenmesi Mimarlar
Odasý'ný ve bizzat kendi iktisadi-kültürel varlýðýný içe-
dönük kapalý bir sisteme dönüþtürmektedir.

Ýþin bir de insani yönü var. Bu satýrlarýn yazarý
kaderin cilvesi olarak bahse konu UIA Kongre Vadisi
Yarýþmasýnda ekibiyle kazandýðý ödülü, ödül
töreninde Ekinci'nin elinden almýþtýr. Yani Ekinci,
bahsettiði 'MYK Kararý' olmadan çýkmýþ bir
yarýþmanýn ödül töreninde bulunmakta bir sakýnca
görmemiþtir. MYK Kararý olmamasý, yasal olmayan
bir süreçte yarýþmayý baþlattýysa Ekinci'nin ödül
töreninde iþi neydi? Yok bu yasal bir aykýrýlýk deðil de
temayüllere, oda geleneklerine aykýrý idiyse, Ekinci
ve MYK' nýn bu kusuru cürüm gibi sunmasýndaki
niyet nedir? Çok daha vahimi yaklaþýk 3.5 aydýr
kendi kurumsallýðýnýn garantisi altýndaki bir ana
iþlevin, bir yarýþmanýn ödüllerini 20 Aralýk 2004 tarihi
itibariyle hala ödemeyerek 'mesleðin saygýnlýðýna'
gölge düþüren, üyesinin tasarýmsal emeðinin
karþýlýðýný alýkoymasýndan bir kaygý duymayan,
mimarýn kendini ifade özgürlüðünün iktisadi ortamýný
yok sayan bir süreçten “önce ben söyledim, o halde
benim suçum yok” tavrýyla bir çýrpýda ve bütün
halleriyle kendini sorumsuz sayabilen bir Genel
Baþkan, gerçekte çalýþma arkadaþlarýný örgüte
þikayet ederek, Mimarlar Odasý gibi saygýn, köklü,
büyük bir sivil örgütlenmeyi yönetebilecek yetkinlik,
adab ve kültürden yoksun olduðunu ikrar etmiyor
mu?
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Ankara Þube’ye önyargýlarýný gerekçeleriyle belirten
“yazar” (sn. Boygar Özlen), “nedense” Ankaralý
öðrencilere suçlamalar yönlendirirken de bu
gerekçelerin arkasýna gizlenmiþtir. Aday Üyelik
Yönetmeliði’nin geliþim sürecinde elbette bazý
hatalar vardýr. Þöyle ki: Ýlk taslak Ankara Þube
tarafýndan öðrencilerin katýlýmý ile hazýrlanýp
Mersin’de tartýþýlmýþtýr. MYK'ya gönderilen bu taslak
orada büyük deðiþikliklere uðramýþ ve “nedense” bu
deðiþikliklerin gerekçeleri belirtilmemiþtir. Daha
sonra Ankara'da her okuldan iki öðrencinin
katýlýmýyla bir toplantý düzenlenmiþ ve “nedense” bu
toplantýda MSR tartýþýlmýþ ve yönetmelik üzerine
konuþulamamýþtýr.

Ürgüp’de ise Genel Kurul tarafýndan taslak üzerinde
çalýþmak üzere bir komisyon oluþturulmuþtur ki
“yazar” da bu komisyonun üyesidir. Orada bulunan
ve bazý þubelerle gelen (Ankara, Bursa, Adana,
Ýstanbul) öðrenciler de komisyonun tartýþmalarýna
katýlmýþtýr. Ve “nedense” “yazar”ýn baðlý olduðu
Ýzmir Þube’den hiçbir öðrenci gelmemiþtir
(getirilmemiþtir). Elbette öðrenciler yönetmelik
oluþturma üzerinde yeterince bilgiye sahip
deðillerdir ve bu tartýþma sürecinde bu konuda da
bilgilenmiþlerdir. “Yazar”ýn da belirtmiþ olduðu gibi
bazý hukuksal olarak uygun olmayan þeyler
tartýþýlmýþ ama “yazar”ýn bilmediði gibi bunlar orada
oluþturulan taslaða alýnmamýþ, bu istemlerin
gerçekleþemeyeceði anlaþýlmýþtýr.

Ürgüp’de kalýnan süre boyunca (komisyon
çalýþmalarýna katýlan) komisyon üyeleri ve öðrenciler
tamamiyle hemfikir olarak yeni bir yönetmelik metni
hazýrlamýþtýr. Bu nedenle 'þiddet kullanýmýna varan
gerginlik' iddiasý da hatalýdýr.

Aday yönetmelik taslaðý öðrencilerin bilgisi dýþýnda
Olaðanüstü Kurul gündemine alýnmýþtýr. Öðrenciler
ise þubeler tarafýndan yönetmelik üzerinde
tartýþabilsinler diye Ürgüp’e götürülmüþlerdir.

Kurul’da görüþülen diðer maddelerin önemleri ve
görüþülmelerinin uzamasý üzerine elbette bir
diyeceðimiz olamaz. Komisyon üyeleri ise bu
komisyona kendi iradeleriyle girmiþlerdir ve
komisyon çalýþmalarýna katýlmamak yine kendi
istemlerine baðlýdýr.
Anlayamadýklarýmýz ise:

2- Çalýþmalara katýlmayan ve geliþen durum
hakkýnda bilgilenmemiþ olan komisyon üyesi
“yazar”ýn yargýlarla yüklü yazýsýdýr.

- “Yazar” öðrencilerin komisyonda konuþmayýp
alkýþlarla salondan çýkýþýný militanca bir davranýþ
olarak deðerlendirmiþtir. Oysa bu sadece kurula
yöneltilmiþ ve o koþullarda uygun bulunmuþ
demokratik bir tepkiden ibarettir.

- “Yazar” Ankara Þube’den komisyon üyelerini,
öðrencileri kendi þube politikalarý üzerine
kullanmakla itham etmiþtir. Öðrenciler, komisyon
çalýþmalarý boyunca kendi istemlerini dile
getirmiþlerdir ve oluþan taslak üzerinde
hemfikirdirler. Ancak kendilerini, kurulda daha
önemli maddeler tartýþýlýrken, bu yönetmeliðe zaman
ayýran üyelere daha yakýn hissettiklerini de
belirtmek gerekir.

- “Yazar” yaþananlarýn öðrencileri Mimarlar
Odasý’ndan soðutacaðý iddiasýndadýr. Ancak bu da
tamamiyle yanlýþ bir deðerlendirmedir. Öncelikle
Ankara’daki öðrencilerin Mimarlar Odasý çatýsý
altýnda birþeyler yapabilmeleri için elbette bir
yönetmeliðe ihtiyaçlarý yoktur(en azýndan bugünki
yönetimle). Ve Genel Kurul’dan sonra da oldukça
yüksek katýlýmlý toplantýlar yapabilmekte, önermeler
üretebilmektedirler ve çalýþmaktadýrlar.

1- Oradaki iki günlük çalýþmadan, delegeler
bilgilendirilemeden ve komisyonun görüþü dahi
alýnmadan taslaðýn gündemden çýkarýlmýþ
olmasýdýr. Yaklaþýk 50 öðrenci neden Ürgüp’e
getirilmiþtir?

Yeterince bilgi sahibi olunmayan bir konuda yazý
yazmak insaný hatalara düþürebilir, yanlýþ
yorumlar yapmaya itebilir. Kiþi önce yazacaðý
konu hakkýnda bilgi sahibi olmalý, sorup
öðrenmeli daha sonra yazmalýdýr.

- “Yazar” komisyon çalýþmalarýna katýlmadýðý için
elbette oluþan ve yazýsýndan anlaþýldýðý üzere hiç
okumadýðý taslakla hemfikir deðildir. Üstelik Ankara
Þube’ye karþý mevcut önyargýlarýný öðrencilere de
yöneltmektedir.

- “Yazar”a uyarý-öneri:

Bu yazý 39. dönem genel kurulu ve
aday üyelik yönetmeliði üzerinedir.
Kasým Bülten’inde yazýsýný
okuduðumuz sayýn Boygar Özlen'e
cevaben ve mimarlar odasý
üyelerini bazý konularda
aydýnlatmak için yazýlmýþtýr.

yansýmalar...
Demet Yücel, Buket Bozacý, Esra Bakýrcý, Fatma Arkan
O.D.T.Ü. Mimarlýk Fakültesi

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin

dergisinde yayýnlanan sayýn

Boygar Özlen'in gerçekten

karmakarýþýk, anlaþýlamayan,

“anlamlandýramadýðýmýz” yazýsý

üzerine birkaç kelam etmek farz

oldu.

Farz oldu; Çünkü “Yazar” yazýsýnda doðrudan Genel
Kurul Denizli delegelerinin (kendince farz ettiði)
iradesi üzerine yorumlar yapýp, kendince kabul
ettiði-menkul-olay ve davranýþlarý, yine kendince,
“basit matematik hesaplarla” anlayarak yorumlar
çýkarma gayretine düþmüþtür. Ayný yazar o kadar
ince, hassas olarak Genel Kurul’u izlemiþ olacak ki
sadece Ankara delegasyonunun, þube baþkanýnýn ve
Denizli delegasyonunun Olaðanüstü Genel
Kurul’daki tavýrlarýný, önerilerini, konuþmalarýný
cýmbýzla çekip alabilmiþ ve yazýsýnýn ana konusu
yapabilmiþtir. Diðer þubeler ve delegeleri üzerine bir
yoruma rastlanmamasý sizce de garip deðil mi?

Yazarýn bir anlam, anlamlandýrma, anýmsama,
anlayýþ, anlayýþsýzlýk sorunu olduðu yazýsýnýn tamamý
okunduðunda açýkça ortaya çýkmaktadýr.
Yazar, yazýsýna taa seçimli Genel Kurul öncesi
yapýlan yönetim listeleri çalýþmalarýný, kulislerini
altlýk yapmaktadýr. Bu konudaki “bilgilerinin”
kulaktan dolma, kendisine “yan tutan kiþilerce”
anlatýldýðý kadar olduðu, o zamanki olaylarý bire bir
yaþamýþ bir kiþi olarak bu satýrlarýn yazarý tarafýndan
görülmektedir. Ankara Þubesi ve delegasyonuna
dair farklý, kategorik yaklaþýmlarda bulunup,
dýþarýdan birisi olarak bir þubeye ve delegelerine
yönelik haddini aþan yorumlarda bulunmasý ne
derece haklýlýk taþýr dersiniz? Ayný, Denizli üzerine
yaptýðý gibi... Yazýsýnýn son kýsmýnda da hýzýný
alamayýp, büyük bir aymazlýkla baþka bir þubenin
delegelerinin nasýl davranmasý gerektiðinin
reçetelerini yazmasýna , yol haritasýný çizmesine
þaþmýyor musunuz peki? Pes doðrusu!..

DERYANIN GÜNAHI NE?
Elbet yazýnýn muhataplarý kendi yanýtlarýný
verecektir. Ki “Yazar” da fena halde zaten bunu
arzuluyor- Yazýnýn tamamý ele alýndýðýnda ciddiye

alýnýr bir yaný olmadýðý, iler tutar yanýnýn olmadýðý,
gerçekten de belli hezeyanlara, faraziyelere
dayandýrýlarak yazýldýðý görülmektedir. Belli þubelerin
özgürce, “Aðabeylerinin etkisi altýnda kalmadan”,
þube olmanýn bilinciyle davranmalarý gerçekten de
sayýn Özlen tarafýndan anlaþýlamamýþ ve
“anlamlandýrýlamamýþtýr”. Þimdi siz gelin de burada
Mevlana'nýn þu dizelerini anýmsamayýn; “Alýr herkes
nasibini/ Kendi dünyasý kadar/ Eðer tasýn küçükse/
Deryanýn günahý ne?”

Burada, Denizli delegasyonunun ve þube baþkanýnýn
Kapadokya'daki iradesi ve davranýþlarý üzerine
açýklama yapacak deðiliz. Genel Kurul Ankara'yý da,
Denizli'yi de, Van'ý da, Diyarbakýr'ý vd. de çok iyi
anlamýþ ve anlamlandýrmýþtýr. Delegenin iradesi
tecelli etmiþtir. Bu irade üzerine haddini aþan
yorumlar yapmak, mimarlar topluluðunu kategorize
etmeye yönelik, ince hesaplar taþýyan yanlý ve art
niyetli deðerlendirmelerdir.

Denizli delegeleri; mimarlýk yapan, ekmeðini
mimarlýktan kazanan, mimarlýðý Anadolu kentlerinde
tanýtmaya, yaymaya, uygulamaya çalýþan özgür
meslektaþlarýmýzdýr. Oda kurumlarýna öbeklenmiþ,
oda üzerinden nemalanan, mesleðin
uygulamalarýndan habersiz, yasa ve
yönetmeliklerden, yerel yönetim uygulamalarýndan
habersiz, onun bunun terkisine binmiþ mimarlara
Denizli delegeleri arasýnda rastlayamazsýnýz! Denizli
delegeleri tüm mimar meslektaþlarýna, þubelerine,
þube yönetimlerine saygýlýdýr. Onlara telkinlerde,
talkýmlarda bulunmazlar! Onlar arasýnda yan
tutmazlar! “Büyük biraderleri” yoktur.

Polemiðe girmek istemeyen bir horoz olarak (Konya
Þube Baþkaný sevgili Abdullah'ýn kulaklarý çýnlýyordur
þimdi..) sayýn Boygar Özlen'in anlaþýlmaz ve
özlenmeyen yazýsýna, kendi isteði üzerine yanýt
vererek farzýmýzý eda ettik umarýz...

Sonuç olarak; Kimseye reçete yazýp yol gösterecek
deðiliz. Mimarlýk mesleði erbabý olarak hadlerimizi,
sýnýrlarýmýzý, saygý ve sevgi çerçevelerimizi aþmadan,
gerçekler, bilgiler, olgular, meþruiyet çerçevesinde
deðerlendirmeler ve yorumlara “Eyvallah!” deriz.
Ama yazarýn gerçekten yanlý ve birileri tarafýndan
“Tetiklenmiþ”, kurulmuþ hissi veren yazýsýnda biraz
izan da aradýk. Maalesef bulamadýk!...

Tüm mimar meslektaþlarýmýza gelecek yeni yýlda
saðlýk, mutluluk, dostluk ve barýþ ortamý içerisinde
mesleklerini icra edebilecekleri güzel bir dünya,
güzel bir ülke dileyerek saygý ve sevgilerimizi
sunuyoruz.

“ANLAMLANDIRILAMAYAN” VE ÖZLEN'MEYEN
“YANLI” YAZI ÜZERÝNE...
Süleyman Boz
Denizli Þube Baþkaný

olaðanüstü genel kurul’un ardýndan

ÖÐRENCÝLERDEN TEPKÝ!
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UIA Türkiye Kongrelerinin dördüncü ayaðý, “Göçü
Aðýrlayan Kentte Ýmar ve Mimarlýk” konulu kongre
Diyarbakýr ve Mardin'de gerçekleþtirildi. Sýrasýyla
Konya, Trabzon, Ýzmir'de yapýlan kongrelerin bundan
sonraki ayaðý Antakya. Daha sonra Ýzmit'e
uðrayacak olan “Türkiye Kongreleri” 27-28 Mayýs'ta
Ankara'da gerçekleþtirilecek.

17 Aralýk günü, uzun bir yolculuk sonrasý erken
saatlerde Diyarbakýr'a ulaþtýk. Þehre giriþte yoðun
bir yapýlaþma, inþasý devam eden binalar hemen
dikkat çekiyor, “Göçü Aðýrlayan Kent”te
bulunduðumuzu hatýrlatýyordu.

Kongrenin birinci günü, Diyarbakýr Büyükþehir
Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, ev sahibi þehirlerin
valileri, belediye baþkanlarý, MO Þube Baþkanlarý,
MO Baþkaný Oktay Ekinci'nin konuþmalarýyla açýldý.
Türkiye Kongreleri programýnda Diyarbakýr'a (ve
sonrasýnda Mardin'e) gelinmesinin memnuniyeti
karþýlýklý olarak ifade edildi. UIA'nýn önceki dönem
Baþkaný Vassilis Sgoutas'ýn “Göç ve Yoksulluk-Ortak
Kader” baþlýklý sunumu ve Aydan Erim
tercümanlýðýnda konuþmasý keyif vericiydi. Sgoutas
konuþmasýnýn sonunda, kongrede bulunmaktan çok
memnun olduðunu ifade etti. Salondaki katýlýmcýlarýn
da bu sempatik konuðun varlýðýndan ayný derecede
hoþnut olduðu alkýþlarýn yoðunluðundan
anlaþýlýyordu. Aydan Erim'in “Yoksulluk ve Barýnak”
konulu sunuþu ardýndan Prof.Dr. Nuran Gülersoy
“Kentler ve Mimarlýk” tematik sunuþunu
gerçekleþtirdi. Öðleden sonraki oturumda,
Van,Gaziantep,Diyarbakýr MO Þubeleri
temsilcilerince “Mimarlar Odasý Þubelerinin
Kentlerine Bakýþý” deðerlendirildi. Dicle
Üni.Mim.Müh.Fak. Dekaný Yrd.Doç.Dr. Kamuran
Sami'nin yönettiði son oturumda, Van, Gaziantep,

Diyarbakýr'ý temsilen konuþan mimarlar, “Göçü
Aðýrlayan Kentte Ýmar ve Mimarlýk” baþlýðýnda kendi
kentlerine ve göç problemlerine bakýþlarýný biz
katýlýmcýlara aktardýlar. Türkü-halaylar eþliðinde
yenen akþam yemeðiyle gün tamamlandý.

18 Aralýk sabahý Diyarbakýr Ýç kale ve Surlar gezisi
ardýndan Mardin'e hareket edildi. Mardin'deki ikinci
gün etkinlikleri, Mardin Belediye Baþkaný, MO
temsilcisi ve Mardin Valisi'nin yaptýklarý hoþ geldiniz
konuþmalarýyla baþladý. Vali Temel Koçaklar'ýn
konuþmasý sonrasýndaki “Mardin” sunuþu, ertesi
gün gezeceðimiz büyüleyici þehir hakkýnda ön
bilgilendirme niteliðindeydi. Kültür ve Turizm Bakaný
Erkan Mumcu ve Cumhurbaþkalýðý Genel Sekreteri
Kemal Nehrozoðlu, yoðun gündemleri nedeniyle
kongreye katýlamamýþlardý. Günün ikinci oturumunda
ev sahibi Belediye Baþkanlarý, Baþkan Oktay Ekinci
ve Vassilis Sgoutas, yine göç alan kentler üzerine
genel deðerlendirmeler yaptýlar. Oturumlardan
sonra, otobüslerle kýsa bir Mardin turu atýldý ve
þehrin gece manzarasý seyredildi.

19 Aralýk günü Mardin Kentsel Sit alaný gezisi
gerçekleþtirildi. Çok sayýda tarihi yapýyý (konut,
cami, kilise, manastýr, medrese, okul, müze, çeþme)
bir arada görebilmek ve Mezopotamya'yý böyle güzel
bir noktadan seyredebilmek oldukça keyifli ve
heyecan vericiydi. Halen devam eden restorasyon
çalýþmalarý yanýnda gündemde olan ve yapýlmasý
planlanan koruma çabalarýna tanýk olmak mutluluk
vericiyse de, kaçak yapýldýðý konusunda söylentiler
kulaktan kulaða dolaþan, böylesi güzel bir kentin
karþýsýnda çirkince yükselen bir otelde Mimarlar
Odasý'nýn bir kongresinin yapýlmasý da oldukça
düþündürücüydü.

UIA KONGRELERÝ “DÝYARBAKIR-MARDÝN”

Tuðrul Aktepe
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Görünen o ki, Avrupa Birliði süreci, iktidarýn temel rotasý
olacak. Aydýnlarýn, özellikle de meslekten gelen bir
toplumsal duyarlýlýkla hareket eden mimarlarýn öncelikli
gündemi, bu süreci mercek altýna almak deðilse, ne
olacaktýr?

Avrupa Birliði süreci, bu sayfalar da dahil olmak üzere çok
tartýþýldý. Mimarlýk mesleðinin de Türkiye'nin içinde
bulunduðu süreçte önemli deðiþiklikler yaþamasý
beklenebilir. Eðitim sisteminin ve mesleki düzenlemelerle
yönetmeliklerin dönüþtürülmesi, öncelikli gündemler. Gerek
eðitim, gerekse baþka ülkelerde odalara üyelik açýsýndan,
AB içinde de eklemlenme sürecindeki ülkelerde
deðiþiklikliklere gidilmesi söz konusu. Geniþleme
perspektifi, AB'de merkez ülkeleri bir çok baþlýkta önlemler
almaya itiyor. Avrupa Birliði'nde baþka bir ülkede çalýþmak
ve yaþamak kaðýt üzerinde göründüðü kadar kolay
olmayacaða benziyor. Mimarlýk açýsýndan ciddi bir dönüþüm
yine de söz konusu. Çünkü, Almanya, Fransa gibi merkez
ülkelerin tersine, Türkiye kendini dýþa açmakta. En çok da
yabancý sermayenin önündeki engellerin kaldýrýlmasý,
Türkiye'de eðitim görmüþ T.C. pasaportlu mimarlara ne
getirir bilinmez ama, çeþitli görevlerde yabancý mimar ve
mühendislere bu topraklarda daha sýk rastlamaya
baþlayacaðýmýzdan emin olabiliriz.

Avrupa'daki mimarlýk yaþantýsý ile daha iç içe olmak gibi bir
sonucun doðmasý ile muhtemelen, belediyeler ölçeðinden,
Devlet Planlama Teþkilatý’nýn fiili iþleyiþine kadar çok
sayýda deðiþiklik þimdiden belli bir aþamaya gelmiþ
bulunmakta. Ancak mimarlýk mesleðindeki temel sorunlarýn
çözümü için gereken kapsamlý müdahaleler ufukta
gözükmüyor.

Mimarlýk eðitiminde Batýlý okullarla uyumlu bir sisteme
geçilmesi dert edinilmiþken, eðitimin kendisine dair sorular
henüz masaya yatýrýlmýþ deðil. Yapý teknolojisi açýsýndan,
ithalatýn artmasý ve yabancý firmalarýn ülke içinde
etkinliklerinin artmasý gündemde iken, Türkiye'de sanayi
altyapýsýnýn güçlendirilmesi bütünüyle gündem dýþýdýr.
“Müteahhitliðin” yerini mimarlýðýn almasý için, yeni
kurullarýn kurulmasý bir çaba iken, yeterli olup olmadýðý
tartýþmalý, sorunun yüzeysel bir “demokratikleþme” ile
aþýlmayacaðý kesindir. Çarpýk kentleþme ve
gecekondulaþma ise, DPT'nin yeni iþleyiþi itibariyle henüz
ilgiye deðer olamamýþtýr.
Þu ana kadar mimarlýk dahil, diðer alanlarda AB sürecinde
bir geçiþ aþamasýný “umut”larla yaþadýk. Ýçinden geçtiðimiz
dönem, tüm bu sürecin somut etkilerini önümüze
serecektir. Tartýþmalarýn artýyor ve derinleþiyor olmasý
Türkiye'de mimarlýk için gerçek anlamýyla “umut” vericidir.

“Umut”lar Çeþit Çeþit

Hep birlikte bir geri sayým yaþadýk. 17 Aralýk'a doðru giden
süreçte, 17 Aralýk bir dönüm noktasý olarak önümüze kondu. Her
þeyden önce Türkiye 40 senelik bir “rüya”nýn, bazýlarýna göre en
tatlý, bazýlarýna göre en dehþet verici yerindeydi. Gerçekten de bir
kaç yýldýr iktidar, AB ile yattý AB ile kalktý. Gelinen noktada,
Avrupa Birliði siyaseti tüm siyasal ve toplumsal meselelere el
atmýþ durumda. Her þey AB ekseninde tartýþýlýyor. Kýbrýs'tan, Kürt
dinamiðine, ekonomik krizlerden, özelleþtirmelere Avrupa Biriliði
ile baðlantýlý olmayan hiç bir baþlýk kalmadý.

Eðer “baþarý” olarak görülmek istenen bile baþarýlamasaydý, böyle
bir kilitlenmen sonuçlarý aðýr olabilirdi...

Böyle bir kilitlenme, “milli” bir mesele olmalýydý, Türkiye'yi AB'nin
kapýsýna getirenler de “kahraman”. Stern dergisinin Türkiye'yi
Avrupa Birliði'nin kapýsýndan içeri girmek isteyen bir köpeðe
benzetmesi bir yana, basýnda aðýrlýklý olarak bir “zafer” havasý
esmektedir. Oysa ne müzakere tarihinin alýndýðý þartlar, iddia
edildiði gibi “diplomatik baþarý” oldu, ne de süreç Türkiye'nin
yolunu aydýnlatýyor.

17 Aralýk zirvesinin ana gündem maddesi Kýbrýs oldu. Uluslararasý
hukuða göre Kýbrýs'ý iþgal altýnda tutan Türkiye, artýk AB
topraklarýnda asker bulunduruyordu ve eninde sonunda Güney
Kýbrýs'ý tanýyacaktý... Bu þartýn, müzakerelerin baþlamasý için bir
þart olarak imzalanan protokole konulmamasý, sadece iktidar
temsilcilerinin Türkiye'de biraz olsun o kadar da teslimiyetçi, o
kadar da beceriksiz deðiliz diyebilmeleri içindi. Yoksa, Kýbrýs Rum
Kesimi'nin diplomatik manevralarla, masadan kalkma blöfleriyle
savuþturulduðu tartýþmalýdýr. Ne yazýk ki, Kýbrýs meselesi, AB
sürecinde tüm kararlarýn, çoðu zaman açýkça, bazen de çok belli
etmeden AB tarafýndan alýndýðý baþlýklardan yalnýzca birisidir.

4349
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ÞEYLER, Georges Perec, Frans zcaý 'dan Çeviren: Sevgi Tamgüç, Metis Yayýnlarý, 1988.

EDEBÝ MEKANLAR

Gözler önce yüksek, dar ve uzun koridordaki halý
döþemenin üzerinde kayacaktý. Duvarlar, akaðaçtan
yapýlma gömme dolaplardan oluþacak, dolap
kapaklarýnýn üstündeki bakýrlar ýþýldayacaktý. Birincisi
Epsom'da galip gelen Thunderbird'ü, ikincisi Ville-de-
Montereau çarklý gemisini, üçüncüsü Stephenson'un
bir lokomotifini canlandýran üç gravürü geçtikten
sonra, itmek için minicik bir hareketin yeteceði,
damarlý karaaðaçtan iri halkalarla tutturulmuþ deri bir
perdeye ulaþýlacaktý. O zaman halý döþemenin yerini,
soluk renkli üç halýnýn yer yer örttüðü sarýmsý parke
alacaklý.

Burasý, yedi metre uzunluðunda, üç metre
geniþliðinde bir oturma odasý olacaktý. Sol tarafta
yüklüðü andýran bir girintide kitaplarýn karmakarýþýk
yýðýldýðý, parlaklýðým yitirmiþ kuþkirazý aðacýndan
yapýlma iki kitaplýk arasýnda, yýpranmýþ siyah deriden
kocaman bir divan duracaktý. Eski çaðlarda
hazýrlanmýþ bir harita, divanýn üstündeki panoyu
boydan boya kaplayacaktý. Sehpanýn gerisinde, iri
baþlý üç bakýr çiviyle, deri perdeye simetrik olarak
duvara tutturulmuþ ipek seccadenin altýnda açýk
kahverengi kadife kaplý bir baþka divan birinci divana
dikey duracaktý. ikinci divaný geçtikten sonra üzerinde
biblolarýn, akiklerin, yumurta þeklinde taþlarýn, enfiye
kutularýnýn, þekerliklerin, yeþim küllüklerin, sedef
deniz kabuðunun, gümüþ bir cep saatinin, bir kesme
camýn, kristal bir piramidin, oval çerçeve içinde bir
minyatürün dizildiði üç raflý, yüksek ayaklý, koyu
kýrmýzý vernikli, ince bir mobilyaya ulaþýlacaktý. Daha
ötede, kapitone kaplý bir kapýdan sonra. Carrousel
Bayramý Büyük Geçit Töreni'ni canlandýran gravürün
altýnda, meneviþli dört çelik düðmesinden baþka yeri
fark edilmeyen, kapalý bir pikapla, plaklarýn ve küçük
kutularýn bulunduðu üst üste konmuþ raflar bir köþe
oluþturacaktý. Jouy tülü taklidi, kahverengili beyazlý
perdeleri olan pencereden birkaç aðaç, küçücük bir
park, bir yol aðzý görülecekti. Kaðýt kalem dolu
kapaklý çalýþma masasýnýn yaný sýra küçük, bambu bir
koltuk da bulunacaktý. Atina tipi bir sehpanýn üstünde

telefon, deri kaplý ajanda, not defteri duracaktý.
Baþka bir kapýnýn ötesinde de, maun çerçeveli boy
aynasýnýn altýnda yer alan ve üzerinde san güllerle
dolu, mavi bezemeli silindir bir vazo bulunan, kendi
çevresinde döner alçak, kare kitaplýktan sonra ekose
kumaþ kaplý iki bankýn arasýndaki dar bir masanýn
yanýndan deri perdeye ulaþýlacaktý.

Her yan kahverengi, toprak rengi, pas rengi, san
olacaktý; renkleri biraz atmýþ, tonlarýnýn dozu Özenle,
neredeyse tartýlarak ayarlanmýþ, ortada daha açýk
renkli birkaç lekenin, bir yastýðýn adeta cýrlak
kavuniçisinin, ciltlerin arasýnda yitip gitmiþ alacalý
birkaç kitabýn dikkati çekeceði bir dünya olacaktý
burasý. Gündüz dalga dalga giren ýþýk, güllere karþýn
yine de biraz hüzünlü kýlacaktý bu odayý. Akþam odasý
olacaktý burasý. Kýþýn, perdeler örtüldüðü zaman,
birkaç ýþýk noktasýyla kitaplýklarýn durduðu köþe,
müzik dolabý, yazý masasý, iki kanepe arasýndaki
sehpa, aynadaki belli belirsiz yansýmalar tüm
nesnelerin, cilalý tahtanýn, zengin ve aðýr ipeðin,
kesme kristalin, yumuþacýk derinin parlayacaðý gölgeli
büyük mekanlarla huzur dolu bir liman, bir mutluluk
ülkesi olacaktý.

Birinci kapý açýk renk halý döþeli bir odaya açýlacaktý.
Tüm zemini kocaman bir Ýngiliz yataðý kaplayacaktý.
Saðda, pencerenin iki yanýnda dar ve uzun iki etajerin
üstünde býkmadan usanmadan kezlerce ele alýnmýþ
birkaç kitap, albümler, oyun karttan, çömlekler,
kolyeler, ývýr zývýr bulunacaktý. Sol tarafta, meþe
aðacýndan yapýlma eski dolapla tahta, bakýr karýþýmý
ayaklý iki giysi askýsý, ince çizgili gri ipek döþemeli
alçak ve yayvan bir koltukla tuvalet masasýnýn
karþýsýnda duracaktý. Banyoya açýlan yan aralýk
kapýdan kalýn bornozlar, kuðu boyunlu bakýr musluklar,
istenilen yöne çevrilebilir büyük bir ayna, bir çift
Îngiliz traþ býçaðýyla yeþil deriden kýlýflarý, þiþeler,
kemik saplý fýrçalar, süngerler göze çarpacaktý.
Odanýn duvarlarý alaca renkli dokuma kaplý olacaktý;
yatak Ýskoç battaniyesiyle örtülü olacaktý. Üç yüzeyi
çepeçevre bakýr iþlemeli bir komodinin üzerinde çok
uçuk gri renkte ipek abajurlu gümüþ bir þamdan,
sarkaçlý, küçük, dikdörtgen bir saat, ayaklý kadeh
içinde bir gül ve komodinin alt kalýnda katlanmýþ
gazetelerle birkaç dergi bulunacaktý. Daha ilerde,
yataðýn ayakucunda, gerçek deriden yapýlma iri bir
puf duracaktý. Pencerelerdeki tül perdeler bakýr raylar
üzerinde kayacaktý; kalýn yünlü gri güneþlikler yan
yana örtülü duracaktý. Oda alacakaranlýkta da aydýnlýk
görünecekti. Gece için hazýrlanmýþ yataðýn üzerindeki
duvarda, Alsace tipi iki küçük apliðin ortasýnda asýlý
duran ve uçan bir kuþu gösteren dar, uzun,
olaðanüstü siyah beyaz fotoðraf, biraz yapmacýklý
yetkinliðiyle göze çarpacaktý.

1925 yýlýnda Sivas'ta doðan Duruer, orta öðretimini Ankara Atatürk
Lisesinde tamamladý. 1952 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi'nden mezun oldu. 1952-1981 yýllarý arasýnda
Karayollarý Genel Müdürlüðü'nde çalýþtý. Ayný dönemde Ankara
Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi'nde Þehircilik, Temel
Tasarým, Perspektif ve Serbest Resim konularýnda öðretim üyesi
olarak görev aldý. Karayolu, otoyol ve kavþak projeleri yapan
firmalara danýþmanlýk hizmeti verdi. Duruer'in mimarlýk dýþýnda resim,
özellikle suluboya resim üzerine çalýþmalarý ve kiþisel sergileri vardýr.

'Benim Aþklarým habersiz baþlar
Gece yaðan yaðmurlar gibidir.
Uyur bakarsýn bir sabah
Sokaklar ýslak

Benim aþklarým habersiz baþlar
Uzar rüyalarýma tel…tel…'

…..1952 Duruer

1925 - 2004 Hikmet Duruer

Hikmet Duruer’i 20 Kasým 2004’de kaybettik, ailesine,
yakýnlarýna ve tüm camiaya baþ saðlýðý dileriz.

MESLEK VE BÝR ÖMÜR



"ZEKA" SÖYLEÞÝSÝ YAPILDI

Oda'nýn çalýþma akslarýndan biri olan, mimarlýk
ortamýnýn, mesleðinin toplumsallaþtýrýlmasý,
zenginleþtirilmesi ve güncelleþmesini hedef alan
toplumla paylaþýlmasýný önemseyen, '

' projesinde yer alan, “gönüllü
mimarlarýn” talebi ve Leman Ardoðan'ýn
koordinasyonuyla gerçekleþen söyleþisine
Ankara Ticaret Borsasý Gn.Sekreteri Sayýn Sabri
Hemdil konuk konuþmacý olarak katýldý.
'Zeka' ile ilgili, bilimsel verilerin ve teorilerin
anlatýldýðý söyleþi, sohbet havasýnda geçti.
Tezcan Karakuþ Candan'ýn yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda da belirttiði gibi, bir ilk olma özelliði
de taþýyan söyleþiye katýlým yüksek oldu.
Ardýndan verilen bir ikramla söyleþi sona erdi.

1000 Mimar
1000 Okulda

ZEKA

ARCHIPRIX - TÜRKÝYE
Bitirme Projeleri Yarýþmasý Sonuçlandý

Türkiye'deki mimarlýk öðrencileri arasýnda
düzenlenen Archiprix-Türkiye bitirme projeleri
yarýþmasýnýn dokuzuncusu sonuçlandý.

Boran Ekinci, Ayþe Hasol Erktin, Tülin Hadi, Umut
Ýnan ve Þevki Vanlý'dan oluþan seçici kurul, 15
üniversiteden gelen 69 projeyi deðerlendirdi. Yapýlan
toplu tartýþma ve deðerlendirmelerden sonra jüri
ödül alan projeleri belirledi.

1. Ödül : Ali Çalýþkan (Uludað Üniversitesi)
2. Ödül : Güney Akgül (Ýstanbul Kültür Üniversitesi)
3. Ödül : Ebru Sevinçler (Uludað Üniversitesi)

1. Mansiyon Özge Özden (Gazi Üniversitesi)
2. Mansiyon: Öznur Erboða (Ýstanbul Teknik
Üniversitesi)
3. Mansiyon: Togay Özkaraduman (Yýldýz Teknik
Üniversitesi)

Teþvik Ödülleri:
Tahsin Erbil Ýnce (Gazi Üniversitesi)
Onat Öktem (Ortadoðu Teknik Üniversitesi)
Doðan Onur Araz (Osmangazi Üniversitesi)

AOÇ 'KURTARMA YASASI'
ÇIKIYOR

"EMANETE SAHÝP ÇIKALIM"
Kampanyasý Meyvelerini
Veriyor:

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin bu yýlýn Mayýs
ayýnda, 126.572 m 'lik AOÇ arazisinin Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüðü'ne devredilmesini
engellemek üzere baþlattýðý “

” kampanyasý ile konu kamu oyunun
gündemine taþýnmýþ ve satýþa izin veren yasanýn geri
çekilmesi, AOÇ Master Plan Yarýþmasý açýlmasý ve
AOÇ'un Alan Koruma / Geliþtirme Planýna
kavuþmasý önerileri tartýþmaya açýlmýþtý.

CHP'nin hazýrladýðý tasarý yasalaþýrsa, Atatürk Orman
Çiftliði arazilerinin satýþ ve devri yasaklanacak. Yasa
teklifine göre, bugüne kadar satýþý veya devri
gerçekleþmiþ gayrimenkuller dýþýndaki arazilerin
bundan böyle herhangi bir kurum ya da kuruluþa satýþý
yasaklanacak. Teklifin gerekçesinde, Atatürk'ün
1937'de Hazine'ye baðýþladýðý sýrada 55 bin dekar olan
arazi varlýðýnýn, bugün 33 bin dekara gerilediði, bunun
da önemli bölümünün fiilen iþgal altýnda kaldýðý
belirtildi.

AKP'li milletvekilleri arasýnda da talana karþý çýkanlar
bulunduðu biliniyor, bu yüzden teklifin yasalaþma
olasýlýðý çok yüksek görülüyor.
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EMANETE SAHÝP
ÇIKALIM

YENÝ YARIÞMA:
Konyaaltý Belediyesi Kent Meydaný

Teslim Tarihi: 31 Ocak 2005

Danýþman Jüri Üyeleri

Asýl Jüri Üyeleri

Yedek Jüri Üyeleri

Raportörler

Muhittin Böcek,
Osman Aydýn,
Prof.Dr.Yüksel Bingöl,
Rasim Avcý,
Zeynep Güneþ,

Bilal Ateþ, Ýsmail Turhan,
Recep Sönmez, Nimet Sýrcan,
Selçuk Sayan,

Emine Þaklar, Orhan Ermergen,
Derya Ortaçeþme,

Revza Pelen, Y. Alper Gökçay,

Konyaaltý Belediye Baþkaný
Mimarlar Odasý Antalya Þube Baþkaný

Akdeniz Ün.G.S.F Fak. Dekaný
Þehir Plancýlarý Odasý Antalya Þube Baþkaný

Peyzaj Mimarlarý Odasý Antalya Þb. Bþk.

Mimar, Jüri Baþkaný; Mimar;
Mimar; Þehir Plancýsý;

Peyzaj Mimarý

Mimar; Þehir Plancýsý;
Peyzaj Mimarý,

Mimar; Þehir Plancýsý

DÜNYA ÖZÜRLÜLER GÜNÜ

Türkiye Sakatlarý Koruma Vakfý'nýn,
3 Aralýk 2004 Dünya Özürlüler Günü
nedeniyle düzenlediði, “Avrupa Birliði
Eþiðinde Türkiye'de Engellilerin Sorunlarý
ve Çözüm Yollarý” konulu tartýþmalý
toplantý Türk-Ýþ toplantý salonunda yapýldý.

T.S.K.Vakfý Genel sekreteri Dr. Hüseyin Tekin
Sevil'in baþkanlýðýný yaptýðý oturuma konusmacý
olarak katýlan, Sadýk Side, Av. Turhan Ýçli, Prof. Dr
.Oktay Arpacýoðlu ile birlikte ' TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'ni temsilen mimar Özdal Kutlu
katýldý.

Genel olarak, yaþanmakta olan sorunlar ve
çözümler için, her þeyden önce zihniyetlerin
deðiþmesi gerektiðini vurgulayan Özdal Kutlu, öneri
olarak 'Mimari Engelliler Yasasý'nýn çýkmasý ve
gereken düzenlemelerle, her bireye, eþit bir ortam
saðlanmasý hakkýnda bir sunum yaptý.

SMM YÖNETMELÝÐÝ WEB’DE

20-21 Kasým 2004 tarihlerinde yapýlan 39. Dönem
Olaðanüstü Genel Kurul’da kabul edilerek yürürlüðe
giren

’ne Oda’mýzýn
internet

sitesinden ulaþabilirsiniz.

SERBEST MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝ
UYGULAMA, TESCÝL VE MESLEKÝ DENETÝM
YÖNETMELÝÐÝ
www.mimarlarodasiankara.org.tr

UIA 2005'e
Katýlmak Ýsteyenler!

3-7 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda düzenlencek
UIA 2005 Ýstanbul Kongresi'ne indirimli kayýt
avantajýndan yararlanmak isteyenler için son tarih
31 Aralýk 2004 olarak belirlenmiþti.

Ýstanbul 2005 Kongresi'ne kaydolan katýlýmcýlar ve
öðrenciler Açýlýþ Töreni ve "Hoþgeldiniz Partisi"ne,
bütün oturumlar, forumlar ve çalýþma gruplarýna
katýlabilecek, fuar ve sergilere ücretsiz girebilecek,
Bildiriler Kitabý ile diðer belgelerin yer aldýðý Kongre
çantasýný alacaklar.

Ýstanbul 2005 Kongresi'ne kaydolan refakatçiler:
Açýlýþ Töreni ve "Hoþgeldiniz Partisi" ile Kapanýþ
Oturumu'na katýlabilecek, fuar ve sergilere ücretsiz
girebilecek, herhangi bir ek ödemede bulunmadan 2
yarým-günlük þehir turu alabilecekler.

Kongre hakkýnda detaylý bilgi, katýlýmcý, öðrenci ve
refakatçi için kayýt ücretlerini kongre web sitesinden
öðrenebilirsiniz.

http://www.uia2005istanbul.org

Bu tarihten
sonra Kongre yaklaþtýkça kayýt ücretleri artacak.
Mayýs sonuna kadar 350$ olarak belirlenen katýlýmcý
ücreti, Haziran’dan itibaren 400$ olacak.

Kayýt yaptýranlar, kongreyle ilgili geliþmeler
konusunda, kiþiye özel e-posta iletileriyle sürekli ve
düzenli olarak bilgilendirilmeye baþlayacaklar.

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
þeklinde verilecektir. E-posta adresi alabilmek için
Þubemize baþvurmanýz ve talep formu ile ekli
sözleþmeyi doldurmanýz gerekmektedir.

isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr

ESKÝÞEHÝR TEPEBAÞI
BELEDÝYESÝ HÝZMET BÝNASI
PROJE YARIÞMASI SONUÇLANDI

1. Ödül:
2. Ödül:

3. Ödül:

1. Mansiyon:

2. Mansiyon:

3. Mansiyon:

Satýnalma:

Satýnalma:

Satýnalma:

Satýnalma:

Selim Velioðlu, Sunay Yusuf, Erce Funda
Özcan Uygur, Semra Uygur, Evren

Baþbuð; Yardýmcýlar Necati Seren, Umut Baþbuð,
Güliz Erkan, Melike Bilgin

Sinan Mert Þener, Elmira Ayþe Þener,
Tuðba Çimen; danýþman Hakan Tong

Süleyman Akkaþ, Ahmet
Çorapçýoðlu; Yardýmcý Ömer Selçuk Baz;
Danýþman Aziz Akýncýtürk

Emre Ergül; Yardýmcýlar Ziya Ýmren,
Mustafa Hançerli, Alp Kantarcý, Yener Akgün

Nur Çaðlar, Murat Sönmez, Nil Ece
Beken, Tahsin Erbil Ýnca; Danýþman Adnan Aksu,
Yardýmcý Mehmet Arýdoðan

Nimet Aydýn; Yardýmcýlar Burcu
Poyrazoðlu, Necdet Beker, Ali Düzdað, Evrim
Sunal, Gizem Turgut, Habibe Aduþ, Ümran Keskin,
Levent Ýnce

Kenan Güvenç, Kaan Özer, Ayþen
Çelen Öztürk, Nazmiye Öztürk; Yardýmcýlar Mert
Üçer, Serhat Ateþoðlu, Ýbrahim Mustafa, Ýsrafil
Konyalý, Þafak Çakmak, Tuðba Karakuþ, Özdeyiþ
Karakuþ, Miray Beðendi, Ömer Gök, Eþref
Dönertaþ, Yunus Özdemir, Ýdil Özer, Yaðmur Güvenç

Osman Güneþ Erden, Kadir
Somuncuoðlu; Yardýmcý Gürkan Aksu

Ediz, Levent Arýdað; yardýmcýlar Murat
Yüksel, Banu Bayrak, Serdar Eker

Kamu Ýþyerlerinde
Ýþyeri Temsilcilik Seçimleri

Devam Ediyor

TMMOB Mimarlar Odasý Ýþyeri Temsilcilikleri
koordinasyon komisyonu tarafýndan , 2 yýlýný dolduran
iþyerlerinde iþyeri temsilcilik seçimleri yenileniyor. 2
Aralýk 2004 Tarihinde Sekreter Üye Tezcan Karakuþ
Candan ve Ýþyeri Temsilcilikleri Koordinasyon
Komisyonu çalýþmalarýndan sorumlu sekreter
yardýmcýsý Yüksel Yeþim Uysal'ýn katýlýmýyla Çankaya
Belediyesi Ýmar Müdürlüðü'nde yapýlan iþyeri
temsilcilik seçimlerinde Ýþyeri temsilciliði'ne üyemiz,
Meryem Kaya ve Zübeyde Turan , 7 Aralýk 2004
tarihinde Ýller Bankasý Ýmar Planlama daire
Baþkanlýðý iþyeri Temsilcilik seçimlerinde Ýþyeri
Temsilciliði'ne, Hulusi Adýgüzel ve Ýbrahim Ethem
Yazýcý, PTT Baþ Müdürlüðünde gerçekleþen Ýþyeri
Temsilcilik seçimlerinde ise Ýþyeri Temsilciliði'ne,
Handan Çakmaklý ve Abdullah Çezik seçilmiþlerdir.

Erciyes Üniversitesi Yozgat

Mühendislik ve Mimarlýk

Fakültesi Mimarlýk Bölümü

Ýþyeri Temsilciliði Kuruldu

30 Kasým 2004 tarihinde Yozgat Mühendislik
Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü'nde görevli
öðretim elemanlarýyla yapýlan toplantý, Ankara Þube
Baþkaný Ali Ulusoy, Sekreter Üye Tezcan Karakuþ
Candan ve Sekreter Yardýmcýsý Y.Yeþim Uysal
katýlýmýyla gerçekleþti. Üniversite Oda arasýndaki
iletiþimin düzenli kurulmasý ve eðitimin dönüþümü
üzerine karþýlýklý görüþlerin ve iþbirliðinin dile
getirildiði toplantýda Ýþyeri Temsilciliði'ne, üyelerimiz
Yurdanur SEPKÝN ve Emel AKIN seçilmiþlerdir.
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MESLEKÝ DENETÝM
FÝYAT ARTIÞI MUAFÝYETÝ ÝÇÝN

2005 yýlý için yapý birim fiyatlarý yayýnlanma sürecinin
belirsizliði ve yýl sonu proje yoðunluðunuz göz
önünde bulundurulduðunda; 31. 01. 2005 tarihine
kadar resmi evraklarý ve sözleþme ile baþvurulmasý
halinde, bir sonraki fiyat artýþýna kadar 2004 yýlý yapý
birim fiyatlarý üzerinden mesleki denetim iþlemi
yapýlacaktýr.

Not: Bildirimde bulunacaðýnýz ada-parsel için, çap,
aplikasyon ve iþverenle yapýlan sözleþmenin (noter
onaylý vekaletname de olabilir) verilmesi
gerekmektedir.



Akþam Gazetesi, 1969
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arkikatür


