
Merhabalar,

Aðustos ayýnýn sonunda ve Eylül ayý boyunca dünya, Amerika Birleþik Devletleri'nde yaþanan bir felaketle sarsýldý. 3. Dünya
ülkelerinden gelmesine alýþýk olduðumuz bu durum bu kez dünya devinden geldi. Þüphesiz A.B.D. de zihinlerden hala
silinemeyen 17 Aðustos felaketi gibi hazýrlýksýz yakalanmýþtý kasýrgaya.

Kasýrganýn gittikçe þiddetlenmesi ile yetkililerin bir günde yaptýklarý duyurularla New Orleans nüfusunun %80'inini þehirden
ayrýlmayý baþarmýþtý. Geri kalan %20'lik yoksul zencilerden oluþan kesim saatte 300km'yi bulan kasýrganýn ortasýnda
terkedilmiþti.

Kasýrgadan kurtulmayý baþaran binlerce kiþi çatýsý kasýrgadan zarar görmüþ bir spor salonuna sýðýndýlar ve gelecek yardýmlarý
beklemeye baþladýlar. Yardýmlar istenildiði kadar çabuk bölgeye ulaþmadý ve daðýtým programý hemen oluþturulamadý.
Sonuçta bölgede talanlar baþladý. Çok geçmeden olaðanüstü hal ilan edildi ve “talaný önlemek” amacýyla vur emri (shoot to
kill) verildi.

Her yýl Ekim ayýnýn ilk Pazartesi tüm dünyada olarak kutlanmaktadýr. Dünya Konut günü ister beyaz ister
zenci, ister Avrupalý ister Asyalý, ister kadýn, ister erkek, her insanýn barýnma hakkýna sahip olmasý gerekliliði ilkesini
vurgulamak amacýyla Birleþmiþ Milletler tarafýndan kutlanmaya baþlayan bir gündür. Her insanýn minimum yaþam koþullarýný
saðlayan; rüzgâra, yaðmura, kara ve sýcaða dayanýklý, yaþam için gerekli olan güneþin alýndýðý, yeterli havalandýrmanýn
saðlandýðý, atýklarýn insan saðlýðýna zarar vermeden uzaklaþtýðý, rutubetten zarar görmediði barýnaklarda yaþamaya hakký
vardýr. Konut üretim süreçleri düþünüldüðünde ne kadar konut bu þartlarý saðlamaktadýr?

Dünya Konut Günü ve New Orleans birlikte düþünüldüðünde ise mimarlýðýn problem alaný olarak insan yaþamýnýn en temel
problemlerinden birini seçtiði görülmektedir. New Orleans biz mimarlara önemli dersler vermektedir. Uzmanlýðýmýzýn
mü e hhit - müþteri ekseninde sýkýþamayacak kadar önemli olduðunu ve insanýn varoluþundan günümüze kadar süren
barýnma serüveninin bir parçasý olduðunu görmekteyiz. Bu anlamda Bültenimizin bu sayýsýnýn dosya konusu

zihnimizde bazý soru iþaretleri uyanmasýna neden olacak.

Öte taraftan Mimarlýk mesleðinin her alanda geliþmesi ve halkýmýzýn da bilgilendirilerek yapý üretim ve kentsel dönüþüm
süreçlerinde etkin rol oynamasý gerekliliðinden yola çýkarak bu seneki Mimarlýk Haftamýzýn temasýný

olarak belirledik. Tüm Dünyada çeþitli etkinliklerle kutlanan Mimarlýk Haftasý tarihleri arasýnda
gerçekleþecek. Mimarlýk Haftasý kapsamýnda TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Mimarlar Derneði 1927 olarak son
aylarda sýkça problemli olarak nitelendirilen Güvenpark, Ulus Tarihi Kent Merkezi, Altýndað Bölgesi, Atatürk Kültür Merkezi
Alaný gibi þehir merkezindeki bölgeleri masaya yatýrmak istedik. Bu bölgelerde yaþanan problemlerin ortaya konarak,
yýkýlarak yeniden inþa etmenin yaný sýra alternatif çözüm yollarý olabilir mi? diye tartýþmak istedik. Bu bölgelere yönelik atölye
çalýþmalarýmýza devam etmekte. Atölye sonuçlarýný 'ta kapanýþ kokteyli öncesi
hep birlikte tartýþacaðýz.

Atölye Çalýþmalarýmýzýn yaný sýra pek çok sergimiz hafta boyunca kentin deðiþik mekanlarýnda sergilenecektir. Bina
Kimlikleri, Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk, Ulus-Suluhan-Modern Çarþý, Yaya Bölgeleri sergileri hafta boyunca kentin
deðiþik mekanlarýnda kentlilerle buluþacak. Öte taraftan 'de hep birlikte Finlandiya Mimarlýk Müzesi'nin hazýrladýðý,
Ahþaptan Mimarlýða (From Wood to Architecture) sergisinin açýlýþýný ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Finlandiya Büyükelçiliði'nin
katkýlarýyla ODTÜ Kültür-Kongre Merkezi Sergi Salonunda gerçekleþtireceðiz. Sergi 27 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir.
Halkýn katýlýmý temasýný öne çýkararak kurguladýðýmýz Mimarlýk Haftasý kapsamýnda Ankara Belediye Baþkanlarý ve Sivil
Toplum Örgütlerinin katýldýðý tüm üyelerimize açýk olarak

nda gerçekleþecek. Altýndað ve Mamak þenliklerimizin ardýndan hep birlikte
saat:18.00'da Kale'de Konserinde olacaðýz.

Diðer hatýrlatmalarýmýz Adým Adým Ankara gezilerimiz ve Elektronik Oda Projesi olacak. E-Oda projemiz tüm hýzýyla devam
etmekte. Her Çarþamba 18.30'da Mimarlar Odasý 5. katýnda düzenlenen bilgilendirme seminerlerinin tüm üyelerimize açýk
olduðunu bir kez daha hatýrlatmak isteriz.
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Bülteni
ayda bir yayýmlanmaktadýr.

Burada yer alan yazýlarýn içeriðinin sorumluluðu yazarýna aittir.
Kaynak gösterilmek koþuluyla alýntý yapýlabilir.
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Dosyada kullanýlan fotograflar Sendika.org arþivinden ve Ýbrahim Demirel’in yürütücülüðünde gerçekleþtirilen Kentsel Görüntüleme Atölyesi’nin
çalýþmalarýndan derlenmiþtir.

kent ve yoksulluk
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Sen yoksan bir eksiðiz!Sen yoksan bir eksiðiz!

Ücret yetersizliði ve dengesizliðini yaþayan,

mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn,

iþsiz mühendis, mimar ve þehir pancýlarýnýn,

giderek yoksullaþan ücretli çalýþan üyelerimizin,

emekli meslektaþlarýmýzýn

sorunlarýný ülke gündemine taþýmak için

insanca ve barýþ içinde yaþama taleplerimizi

bugüne dek söylediklerimizi

bir kez daha

HEP BÝRLÝKTE SÖYLEMEK ÝÇÝN

TMMOB MÝTÝNGÝ
8 EKÝM 2005 CUMARTESÝ / ANKARA

çalýþma alanlarý yok edilen kamuda çalýþan

dile getirmek için

TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
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Özelde Ankara ve Ýstanbul olmak üzere, bütün
büyük kentlerimizin yeni bir siyasi, idari ve hukuki
kýskaca sürüklendiðini savlamak, sanýrýz, kahince bir
davranýþ olmasa gerek. Yakýn zamanda Kentsel
Dönüþüm Yasasý baðlamýnda yerel yönetimlerin kýsýr
siyasasýna terk edilen kentlerimizin geleceði, bizim
daha önceki yazýlarýmýzda açmaya çalýþtýðýmýz sorun
alanlarýný örneklemesi açýsýndan önemli gibi duruyor:
Birincisi, kullaným deðeri ve artý-deðer arasýndaki
gerilim aracýlýðýyla, mülkiyet üzerinden rant edinimini
öncelikli gören kapitalist sistemin sürdürülebilir bir
mecraya sistemli bir biçimde itelenmesi; ikincisi ise,
tarihselliði yadsýnamaz bütün bu sürecin doðal bir
“geliþimmiþ”cesine söylemsel güç edinimi. Daha
önce de deðindiðimiz gibi, artý-deðeri cepheye süren
kapitalist, emeðin deðerini ölçülebilir dolayýsýyla
denetlenebilir bir sürecin parçasý olarak
deðerlendirir ve dolayýsýyla emek, alýnýp satýlan,
takas edilen ve pazarda sayýsallaþtýrýlabilen
iþaretlere indirgenir. Bu tür indirgemeci bir ekonomik
yapýlanmanýn meþruiyeti ise, bizi ikinci önemli soruna
yöneltir: Toplumsal devinimlere baðlý, sosyal güçler
aracýlýðýyla þekillendirilen ve her þeyden öte,
tarihselliði olan bütün bu geliþmeler, “hayat-ý
hakikat” olarak kamunun bilgisine sunulur. Burada
ayýrdýna varýlmasý gereken þeyin, tarihsel olanýn
doðal olana kaydýrýlmasý süresince, sosyal baðlamýn
ve kültürel ortamlarýn biçimlendirilmesi yönündeki
büyük siyasi istenç ve bu istenci iþlevsel kýlmaya
yönelik düzeneðin kendisidir. Kýsacasý, sýradan
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kentlinin bilgisi dahilinde olan, toprak ediniminden
elde edilen artý-deðerin meþruiyeti ve bunun doðal
bir oluþumun ürünü olduðudur.

Kente iliþkin büyük ölçekli tasarruflarý, salt
büyükþehir belediyelerinin yetkesine devreden
“Kentsel Dönüþüm Yasasý”ný bu açýdan okumak
olasýdýr: kentsel alanlarýn deðer edinimini denetleyen
akýlcý araç ve bu araçlarý iþletecek aktörlerin
noksanlýðý, kapitalist düzeneðin insafýna terk edilmiþ
bir deðer üretimine yol açacaktýr. Burada söz konusu
edilenin, sermayedarýn istenciyle biçimlenmiþ ve
mülkiyete dayalý bir artý-deðer edinimi olduðunun
bilinmesi gerekir. Üstelik, mülkiyet esaslý bir
düzeneðin meþruiyeti ise sorgusuz kabul
görmektedir. Bir diðer deyiþle, bütün bu süreç
içerisinde gerek yerel yönetici erk, gerekse bu
sürecin oluþumuna katkýda bulunan sosyal aktörler,
mülkiyet üzerinden edinilen artý-deðeri kazanýlmýþ bir
“hak” kabul ederek, bireysel mülkiyeti kutsayan bir
söylemi üretmekten geri kalmaz. Gerçekte, kamu
yararýndan çok bireysel mülkiyet hakkýný savunan
bütün bu söylemlerde, bir tür iktidar arayýþýnýn
izlerini yakalamak olasýdýr. Gerçekte Lefebvre'in de
deðindiði gibi, kapitalist düzenekte, iktidar ve
mevcut mülkiyet iliþkileri arasýnda açýk bir mücadele
söz konusudur: hiç þüphesiz ki, iktidarýn gücü
mülkiyet edinimiyle doðru orantýlý gibi
görünmektedir. 3

Ýþte bu noktada, mülkiyetin önemli bir vasfýna,
mekansallaþabilme gizilgücüne özellikle deðinmek
gerekir. Sol yazýn alanýnda üzerinde uzlaþýlan þey,
kapitalizmin hayatta kalabilmesi için gerekli
toplumsal üretim iliþkilerinin, sürekliliði olan bir
ortamda yeniden üretimi üzerinedir. Yeniden üretimin
ise mekan aracýlýðýyla olduðunu koþulsuz kabul
etmek gerekir. Lefebvre'in de ýsrarla tartýþtýðý gibi,
kapitalizm mekana yerleþerek ve mekaný üreterek
kendisini deðiþen koþullar altýnda sürdürülebilir kýlar.
Bu tür bir bakma biçimiyle yorumlandýðýnda, ailenin
yeniden üretimi (biyolojik) ve iþgücünün yeniden
üretimi kadar, üretimin toplumsal iliþkilerinin yeniden
üretiminin de önemli olduðunun teyit edilmesi bir
gerekliliktir. Kent, eninde sonunda, üretimin
toplumsal iliþkilerinin yeniden üretiminin yýðýlma
noktasýdýr. Dolayýsýyla kapitalist toplumsal
örgütlenme, kendisini yeniden üretecek bir
mekansallaþmayý göreve çaðýrýr ve kenti kapitalist
geliþmenin öznesi konumuna indirger.

Kapitalist toplumsal örgütlenmeyi sürdüren bir
siyasanýn, ne denli özgürleþtirici bir mekansallaþmayý
iþlevsel kýlacaðý burada sorgulanmalýdýr. Kentsel
dönüþüm adýna, soyut bir düzleme taþýnan deðer
edinimini, tasarlanan mülkiyet iliþkileri aracýlýðýyla
meþru kýlan bütün operasyonlarýn, eninde sonunda,
yukarýda betimlediðimiz kapitalizmin sürekliliðini
saðlayan manevralar olduðunun bilinmesi gerekir.
Dolayýsýyla burada, kentin, soyut mekan
tasavvurlarýnýn egemenliðinden kurtarýcý, bir baþka
siyasi mecraya itelenmesi söz konusu olmalýdýr. Bir
diðer deyiþle, hem yerel ve merkezi iktidarýn hem de
kapitalist üretim biçiminin “hegemonyasýný” kýrýcý
ütopyalara ve bu ütopyalarý gündelik hayata
indirgeyecek stratejilere gereksinim vardýr. Bunun
köktenci ve biraz da cesur bir beklenti olduðunu
burada belirtelim; ancak, Lefebvre'in özgün
söyleminin de, bu çerçevede anlam kazandýðýný
yineleyelim. Ona göre birincil ödev, mülkiyet
iliþkilerinin kapitalist düzeneðin
sürdürülebilirliðindeki etkin rolünün kavranmasý ve
gündelik hayatýn, mekanýn kökten dönüþümüyle
doðrudan ilintili olduðunun teyit edilmesidir. Ýþte tam
bu noktada mekanýn, merkeze yerleþik siyasi
iktidardan koparýlarak, denetim altýna alýnmasý
gerekir. Mekanýn denetimi öncelikle mülkiyet
iliþkilerinin denetimini zorunlu kýlar. Ancak burada
istenilen þey, salt mevcut durumun
betimlenmesinden öte, neyin olanaklý olduðunun
anlaþýlmasý olmalýdýr ve ileriye yönelik olasý tasarýlar
aracýlýðýyla, bütün mülkiyet iliþkilerinin, bir anlamda,
ters yüz edilmesi gerekir. Ters yüz edilme süresince,
farklý stratejilerin gündeme gelmesi kaçýnýlmazdýr.

Kentsel Dönüþüm Yasasý ve tasarýlarýna iliþkin
ütopya ve stratejilere devam edeceðiz; bununla
birlikte tam da bu noktada, hem eþitlikçi ve
özgürleþtirici, hem de ahlaki bir sorumlulukla karþý
karþýya kaldýðýmýzý özellikle belirtelim.

4

Kentsel Dönüþüm Yasasý baðlamýnda, gerçekte
gereksinim duyulan devrimci bir praksisin kendisi
olmalýdýr. Dolayýsýyla varlýkbilimsel açýklamalar
yerine, siyasetin merkezine yerleþmiþ
mekansallaþmalarý eylemsel kýlabilecek ütopya ve
stratejilere iliþkin arayýþlarýn, gündemimizi iþgal
etmesi gerekmektedir. Bu noktada anýmsatmak
gerekir ki, kapitalist egemenliði eleþtirerek, mekanýn
gerçek sahiplerince (kitleler)
kullanýlmasýný/uygunlaþtýrýlmasýný örgütleyen
devrimci praksisin nasýl olmasý yönündeki açýklama
ve öðütler, sol yazýn alanýnda çeþitlilik gösterir.
Ancak, yukarýda sözünü ettiðimiz baðlamýn sürekliliði
adýna, yolumuza Lefebvre'in öngörüsüyle devam
edelim: O'na göre, köktenci bir eylemin özgürleþtirici
olabilmesi için, sýnýfsal niteliðe haiz mekansal bir
bileþene gereksinim vardýr. Her ne kadar daha
sonraki yazýlarýnda, sýnýf bilinci ve çatýþmasýna
atfedilen köktenci eylem yerini, “uygunlaþtýrmaya”
(appropriation) býraksa da, burada sözü edilenin,
mekanýn kullaným deðeri ve artý-deðeri arasýndaki
gel-gitleri üzerine olduðu bilinmelidir. Bir diðer
deyiþle, kullaným deðeri ve soyutlaþtýrma (planlama
ve tasarým) sonrasý elde edilen artý-deðer arasýndaki
gerilim, mekanýn kullaným deðerinin yeniden
edinimiyle giderilebilecektir. Tarihsel bir çerçevede
bakýldýðýnda, yeniden edinimin çoðu zaman merkezi
otoritenin sorumluluðunda olduðu bilinmektedir.
Sovyetler Birliði örneðinde olduðu gibi, üretim
araçlarýnýn toplumsallaþtýrýlmasý, öznenin egemen
iliþkilerinin baskýsýndan kurtarýlabilmesi ve mekanýn
kullaným deðerinin yeniden edinimi için bir tür çýkýþ
noktasý olarak görülebilir; öte yandan bunun yeterli
olmadýðý ve kamusal olmakla birlikte insancý
sonuçlar üretmediði de deðerlendirilmektedir.
Dolayýsýyla Lefebvre'e göre, devrimci praksisin
(ütopyanýn) özünde, hem toplumsallýðý, kamuyu hem
de bireyi ön plana taþýyan insancý bir stratejinin yer
almasý gerekmektedir. Sanýrýz burada sözü edilen
insancý planlama/tasarýmýn baþarýsý, “gündelik
hayat” ve ona baðlý sosyal aktörlerin
anlaþýlabilirliðini de gerekli kýlmaktadýr.

Keskinok'un çevirisiyle, “Lefebvre'in mekan kuramý,
bir tasarý, bir kurtuluþ stratejisi önermektedir.” Öte
yandan burada sözü edilen strateji, sýnýfsal bir
açýklamayý tamamiyle reddetmemekle birlikte, sýnýf
mücadelesinin çok ötesindedir ve “gündelik hayatýn”
derinliklerine inerek, köktenci düþünmeyi ön koþul
olarak gören mekansal üretimin olasýlýklarýný
keþfetmeyi önerir. Bu noktada bir çok yazarýn,
özetlenen önermeye kuþkuyla baktýðý bilinmektedir:
özellikle gündelik hayatýn dinamiklerinden hareketle,
ne tür bir mekansallaþmayla karþýlaþacaðýmýzýn
bilinmezliði, sol düþün alanýndaki karþýtlýk ve
çatýþmalarýn da özünü oluþturmaktadýr. Sanýrýz,
mekanýn uygunlaþtýrma yoluyla ele geçirilmesi
(geçici yerleþmeler, noktasal isyanlar) ve kapitalist
üretimin mekansallaþmasýna karþý sürdürülen toplu
dirençler (gecekondu isyanlarý, yenileme ve imar
hareketlerine karþý örgütlenen, yasal veya deðil,

5

yoksullu un nedenselli i üzerine notlarð ð 1

6
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bireysel ve toplu duruþlar, çevreci baþkaldýrýlar, vb.)
üzerine son 20 yýldýr yürütülen çalýþmalar,
Lefebvre'in devrimci praksisin elemanlarýný
açýklarken boþ býraktýðý geniþ bir alaný doldurmaya
yöneliktir.

Köktenci bir el koyma veya direncin olasýlýklarý
baðlamýnda sürdürülen kuramsal keþiflerin önemli
olduðunu düþünüyoruz; öte yandan, yukarýda
Lefebvre'e dayanarak özetlemeye çalýþtýðýmýz iki
temel soruna geri dönerek, devrimci praksisin
niteliðini yeniden deðerlendirmeye almalýyýz.
Devrimci praksise göre birinci temel sorun, genel
geçer mülkiyet iliþkilerinin yarattýðý ve önlenemez
olduðu düþünülen “mekan fetiþizminin” kendisidir.
Bu konuda gerek siyasi otoritenin gerekse yerel
iradenin, mülkiyet üzerinden yürütülen tartýþmalarý,
toplumsal, kamusal deðeri olan bir mecraya taþýmasý
beklenmelidir. Bütün bunlara karþýn, Türkiye'de
cepheye sürülen tüm siyasi araç ve operasyonlarýn,
kamusallýk tanýmýna denk düþmeyecek bir niteliði
içerdiði görülmektedir. Bir diðer deyiþle,
beklentilerimizi boþa çýkarýrcasýna gündelik siyasi
oyunlar, geçici çözümler içeren paketler “ihtiva
ederek” gündemi biteviye iþgal etmektedir. Tüm bu
paketlerin içerisinde ise, doðal bir hak olduðu
savlanan bireysel mülkiyeti ön plana taþýyan siyasi
bir söylem söz konusudur ve bu söylem, topraðýn
sürekli el deðiþimini istemleyen bir biçimde ustalýkla
önümüze sürülmektedir. Örneklerin sayýsýný
arttýrmak olasýdýr, ancak en yakýn ve bildik olandan
baþlarsak, yakýn dönemde gündeme taþýnan bir
“Ýstanbul projesi”, anlatýmýmýzý kolaylaþtýrmak adýna,
adeta “biçilmiþ bir kaftan” gibi durmaktadýr:
Ýstanbul'un su havzasýna, meþru olmayan yollarla ve
kamu kaynaklarý kullanýlarak yapýlan, üstelik tüketim
kültürünü sonuna kadar sömüren bir tür kentsoylu
eðlencesinin açýlýþý sýrasýnda dillenen siyasi
otoritenin söylemi, Lefebvre'in bütün öngörülerini
doðrular biçimdedir. “10 liralýk arazinin yeni yapýlan
eðlence alanýyla 1000 liraya satýlacaðýný, 1 milyon
dolarlýk konutlarýn inþa edilmesiyle de, bölgenin
varsýllaþacaðýný” bir emlakçý kimliðiyle muþtulayan
siyasi otoritenin, kapitalizmin istemlediði mekan
fetiþizminin bekçiliðine soyunduðunu savlamak,
sanýrýz aþýrý kaçmayacaktýr. Siyasi otoritenin
üstlendiði bu tür bir söylemin, dolayýsýyla, benzer
beklentilerle birlikte diðer büyük kentlerimize
“sirayet” etmesi kaçýnýlmazdýr. Örneðin, Baþkent
Ankara'da birden fazla yürütülen (planlanan) Kentsel
Dönüþüm Projelerinin (Ulus Tarihi Kent Merkezi
Projesi dahil), mevcut çerçevede ne tür bir mekansal
praksis üreteceði, adeta kesinleþmiþ bir yargý gibidir:
gecekondu ve sözüm ona mimari niteliði olmayan
kimi yapýlarýn (Ulus Ýþhaný, vb.) yýkýlmasýyla elde
edilen yeni alýþveriþ alanlarýnýn (shopping malls)
deðeri, pazarýn denetimi, güvencesi altýndadýr ve
proje alanlarýndaki kullaným ve artý-deðer arasýndaki
gerilim, kent yoksulunu yalnýzlýða itelerken, yeni bir
tür varsýl kentsoylunun da türemesine yol açacaktýr.

Bu noktada, ikinci temel soruna da deðinmeliyiz:
Toplumsallýðý ön plana taþýyan ancak insancý bir
örgütlenmeyi istemleyen devrimci praksis nasýl
tasarlanmalý ve iþlevsel kýlýnmalýdýr? Sanýrýz burada
yapýlmasý gereken, mevcut siyasi tercihin tersine
çevrilerek, kamuyu temsil eden merkezi otoritenin
(devletin) yeniden güçlendirilmesi ve yerel
iradelerce yürütülen projelerin kamu yararýna
denetim altýna alýnmasýdýr. Mevcut düzenek
içerisinde, kapitalist üretim biçiminin özünü
oluþturan taþýnmaz mülkiyet iliþkilerinin kamu
yararýna yeniden tanýmlanmasý, gerekiyorsa
dönüþtürülmesi, merkezi otoritenin denetleyici
sorumluluðuna býrakýlmalýdýr. Ancak, yukarýda
deðindiðimiz ve Lefebvre'in de üstünde durduðu gibi,
Sovyetler Birliði benzeri yapýlanmalarda görülen
yanýlsamalarýn nasýl giderileceðinin de göz ardý
edilmemesi gerekir. Sanýrýz burada çözümleyici
süreç, gündelik hayatýn dinamiklerini planlama ve
tasarým sürecine alan; dolayýsýyla, kentsoylu
sermayedarýn kitlesel tüketime yönelik tasarýlarýný,
gündelik hayatýn içine ergimiþ sosyal aktörlerin
(sýradan insan) gereksinimleri, talepleri ve özlemleri
doðrultusunda kýrmaya çalýþan bir yapýlanmayla
olasý. Burada sözü edilen þey, sýradan insanýn
bireysel çýkýþ ve kitlesel örgütlenmeyle elde ettiði
söylemsel gücün dikkate alýnmasý ve kamu yararýna
bu “sözün” planlama ve tasarým sürecine “dahil”
edilmesidir. Tüm bunlara karþýn, bu “sözün”
karþýlýðýnýn salt “katýlýmcýlýða” denk düþtüðünü
savlamak, sanýrýz, Lefebvre'in öngörülerini hafife
almak olacaktýr. Çünkü salt katýlýmcýlýðýn kendisi
deðil, bu sürecin siyasi oluþumu devrimci bir
mekansal praksisin elde edinimini olasý ve meþru
kýlacaktýr. Kýsacasý, mülkiyet iliþkilerinden
kaynaklanan sorunlarýn, kapitalizmin araçlarýyla
çözüme ulaþtýrýlabilmesi boþ bir hayalden öte
deðildir ve yakýn gelecekte, yukarýda betimlediðimiz
yoksul-varsýl ayrýþmasýnýn keskinleþmesi
kaçýnýlmazdýr.

1 Arkitera'da yayýmlanan iki ayrý metnin derlenmesiyle elde
edilmiþtir, 2005.
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Ankara'da yürürlüðe giren, Esenboða Protokol Yolu Kentsel
Dönüþüm Projesi dahil, sayýsýz projenin yerel yönetimce uygulama
aþamasýna geldiði bir dönemde, Ankara 10. Ýdare Mahkemesi'nin,
Mamak Hatip Çayý Vadisi Kentsel Dönüþüm Projesi için verdiði
yürütmeyi durdurma kararý, bizi doðrulayacak nitelikte. Emsal
teþkil edebilecek bu kararýn, diðer projelere de sýçramasý an
meselesi.
Bu baðlamda Henri Lefebvre'in yeniden okunmasýnda yarar

vardýr: Lefebvre, H. (1991) , Blackwelll
Publishing, London-New York.
Mark Gottdiener'in yazýsýnýn bu baðlamda çok açýklayýcý

olduðunu düþünüyorum: bkz, Gottdiener, M. (2001) “Mekan
Kuramý Üzerine Tartýþma: Kentsel Praksise Doðru”.

, (Çev) Ç. Keskinok, ODTÜ Sosyal Bilimler Dergisi,
Ankara, s. 248-69.
Gottdiener, M. (2001) “Mekan Kuramý Üzerine Tartýþma:

Kentsel Praksise Doðru”. , (Çev) Ç.
Keskinok, ODTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, s. 263.
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Yoksulluk; gelir daðýlýmý adaletsizliði ve sosyal devlet kavramýnýn giderek anlamýný
yitirmesi nedenleriyle eðitim, saðlýk v.b. pek çok hizmetten yoksun kalan kitleler ile
birlikte Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Küreselleþme olarak ifade edilen yeni
dünya düzeni bir çok kesim tarafýndan yoksulluðun giderek yaygýnlaþmasý ve
yeniden tanýmlanmasý anlamýnda ele alýnmakta. Bu kesimlere göre yoksulluk bir
yandan yaþamsal yoksunluklara neden olurken, bir yandan da kentleri zengin ve
yoksul mahallelerin giderek birbirinden ayrýldýðý, kentsel hizmetler ve mekansal
standartlar açýsýndan farklýlaþan yerleþmelerden oluþan, eþitsizliðin yeniden
üretildiði yerler haline getiriyor.

Dosya boyunca yan sütunlarda yer alan derleme

kitabýnda yer alan kimi yazýlardan oluþmakta. Þehir Plancýlarý Odasý tarafýndan
önemle ele alýnan ve akademik bir ortamda yoðun biçimde tartýþýlmasý saðlanan bu
konunun Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin gündeminde ancak 3 yýl gecikme ile yer
almasý oldukça düþündürücü. Ancak, “yoksullaþma” durumunu kabul edilemez bulan
bir yaklaþýmýn mimarlýk ortamýnda da yüksek sesle ifade edilmeye baþlanmasý
açýsýndan da umut verici. Aþaðýdaki satýrlar “yaratma” eylemini yaþamý
güzelleþtirmek ile eþ anlamlý kýlan bizlere geleceðin yaratýlmasýnda ki
sorumluluklarýmýzý hatýrlatmakta...

2002 yýlýnda ÞPO tarafýndan
düzenlenen “Yoksulluk, Kent Yoksulluðu ve Planlama” konulu kolokyum

Nuray Bayraktar

“küreselle me, kent ve yoksulluk” üzerine...þ
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kalmaya devam ettiði bir türlü yoðun tarýma
(intansive-geniþletilmiþ tarýma) geçilemeyiþi, yani
tarýmda mekanizasyona belirli ölçülerde geçilebiliyor,
ama tarýmda bunun karþýlýðý olan mülkiyet düzeni
saðlanamadýðý için yoðun üretim yapýlamýyor ve
bunun getirileri alýnamýyor. Ana hatlarý ile geçersek,
köylülükte çözülme bir þekilde baþlýyor çünkü
kentlerde de bu esnada adý sanayileþme olan bir
montaj sanayisi baþlýyor. Yani senin olmayan
ürünlerin senin ülkende ucuz iþçilikle ithal ikamesi
lisanslarý dediðimiz izinlerle montajlarý yapýlmaya
baþlanýyor. Bununla ucuz iþ gücüne ihtiyaç doðuyor
aslýnda kentlerde eðitimsiz, dolayýsýyla az paraya
çok iþ çýkartabilecek nitelikteki populasyona ihtiyaç
duyuluyor. Aslýnda kýrdaki çözülmenin ana
dinamiklerini, omurgasýný teþkil eden toprak
reformunun yapýlamayýþýnýn sebeplerini belki biraz
da burada aramak lazým. Toprak reformunun
yapýlamayýþýnýn sebebi sadece bundan ibaret deðil,
nedir bunun arkasýndaki diðer sebepler: aðalýk-þýhlýk
ve onlarýn elinde tuttuðu dönümlerce dönümlerce
hektarlarca topraðýn hala onlarýn elinde kalmasýnýn
mevcut sistemin devamlýlýðý açýsýndan bir politik
etkileyici gücü var. Bir bu var, iki buradan baktýðýn
zaman toprak reformunu yapýp da köylüyü üretici
hale geçirirsen köylünün topraðýndan çözülmesi gibi
bir süreç var - yine týrnak içinde böyle bir süreç var
di mi yaþanýyor, bütün bizim gibi geri kalmýþ
ülkelerde benzer süreçler yaþanýyor bize özgü de
deðil ayrýca-. Bu sürecin yaþanmadýðý koþullarda
sanayileþme adýný verdikleri o dumansýz bacasýz
sanayi, montaj sanayinin ihtiyacý olan iþ gücü açýða
çýkmayacak. Böyle bir ikili dinamik var. Bir yaný kýrsal
politika zorlayýcýlýðý, diðeri kentsel sözde sanayicinin
ihtiyaç duyduðu ucuz iþ gücünün temini.

E. Soydemir-

E. Kurttaþ-

Þimdiye dek iki önemli konuyu geçmiþ
olduk.

Üçüncü olarak da kenti yönetenlerin
meseleye bakýþlarý var. Bu meseleye sanayici iþ
adamý rolündeki o figürü üstlenmiþ olanlar, ucuz iþ
gücü olarak bakýyor, peki bu ucuz iþ gücünün iþteki
istihdamý tamam da mekanda istihdamý nasýl olacak?
Mekandaki istihdamýna Türkçe bir çözüm bulunuyor:
gecekondu. Dolayýsýyla kentsel yoksulluðun mekan
organizasyonu bu sürecin yani 1950'lerde baþlayan
Amerikan yardýmlarý ile baþlayan adýna tarýmda
mekanizasyon tarýmda daha fazla üretim, tarýmda
daha fazla verim denilen politikalarla tarýmda
gübreleme, tarýmda traktör, tarýmda biçerdöver,
bunlarýn hepsinin karþýlýðý olan yardýmlar aktarýlýyor,
bütün bunlar yapýlýrken, bütün bunlar
gerçekleþtirilirken, kentlerde de montaj ve ithal
ikamesine dayalý üretim anlayýþýnýn ortaya çýkardýðý
bir nüfus ihtiyacý var; bir iþ gücü nüfus ihtiyacý var.
Peki bütün bunlara kentin yöneticileri veya kentteki
politikacýlar tek baþlarýna izin veremezlerdi veya göz
yumamazlardý, bunlarý davet de edemezlerdi. Ancak,
esasen ülkeyi yönetenler bu defa kentteki bu
iþgücünün yerleþeceði alanlardaki yer kapmaca

konumundaki o gün daha çok telaffuz dilen,
geliþmiþliðin önderi ABD'nin bugün bunun yanýnda
AB de vardýr, ama 1950'lere bakýldýðýnda sadece
ABD'nin ana kurgusunu yaptýðý bir akýmýn baþladýðýný
görüyoruz. Bu nedir, bizim türümüzdeki ülkelere
Truman Doktrininin bir türev politikasý olarak
Marshall yardýmlarýnýn, bizdeki ekonominin çeþitli
alanlarýna aktarýlmasý gibi bir genel politika var.
Bununla birlikte, tarýmda bir deðiþiklik, tarýmdaki
üretim biçiminin farklýlaþmasý, köylülüðün bundan
etkilenmesi baþlýyor, çok kaba hatlarýyla söylüyorum.
Köylülüðün bundan etkilenmesinin yaný sýra
tarýmdaki örgütlenme biçimlerinin deðiþmesi; buna
mukabil topraktaki mülkiyet biçiminin deðiþmemesi;
toprak reformunun yapýlmamasý, yaptýrýlmamasý... -
Her biri ayrý politikalara iþaret ediyor- Dolayýsýyla
toprak reformunun yapýlamadýðý, tarýmda mülkiyet
deseninin deðiþmediði bir köylülük mülkiyet
düzeninin üzerine ikame edilmeye çalýþýlan üretimin
neye dönüþtüðü, kimlerin kontrolünde kaldýðý ve

E. Soydemir-

E. Kurttaþ-

Merhabalar, Bülten'in Ekim ayý dosya
konusu olarak KENT ve YOKSULLUK temasý
belirlendi. Tema ile ilgili olarak sizin görüþlerinize ve
deneyimlerinize de yer vermek istedik. Mesele
elbetteki çok boyutlu, her bir baþlýðý derinlemesine
konuþacak kadar vaktimiz olamayacak ancak
kentlerin yaþadýðý dönüþüm ve konunun güncel
sonuçlarý ile iliþkilendirmek iþimizi kolaylaþtýracaktýr.
Bildiðiniz gibi kentsel dönüþüm baþlýðý altýnda
projeler üretiliyor ve zaten Mimarlýk Haftasý
Çalýþmalarýmýz da kentsel dönüþüm projelerine
odaklanmýþ durumda. Bu son süreç KENT ve
YOKSULLUK konusunu bugün en verimli
tartýþmalardan biri haline getiriyor.

Meselenin bugünkü sonuçlarýnýn
anlaþýlabilmesi için 1950'lerden baþlayarak bir
deðerlendirme yapmak gerekir. 1950'lerden
baþlayarak ikinci dünya savaþýnýn etkisinden sonra
bizim türümüzdeki ülkelere, geliþmiþ ülkelerin lideri

Küreselleþme bir olgudur... Küreselleþme
dünya halklarýna açlýðýn ve yoksulluðun
yaygýnlaþmasýndan ve derinleþmesinden,
savaþlardan baþka çok fazla bir þey
getirmemiþtir...

Türkiye'nin haneler itibariyle en zengin
yüzde 1'nin milli gelirden aldýðý pay
%17'dir(Ayda 13 bin dolarlýk bir gelir). En
yoksul %1'in aldýðý pay ise 10.000de 7'dir
(ayda 54 dolarlýk bir gelir).”

Küreselleþme Türkiye'de
yaþadýðýmýz o krizi, iþsizliði, yolsuzluðu,
planlama kavramýnýn bütünüyle terk edildiði,
bilimin ve teknolojinin gerekleri yerine rantýn
gereklerinin ön plana çýktýðý bir kentleþme
anlayýþýný, yerleþim politikasý anlayýþýný
gündeme getirmiþtir.
.

Ülkemizde hane halklarýnýn %20'si,
bireylerin ise %35'i yoksullukla karþý
karþýyadýr.

Büyük kentler zengin gettolarý ile
yoksul gettolarýnýn oluþturduðu bir çeliþki
yumaðý haline gelirken.... mekanlar
arasýndaki fark giderek açýlmaktadýr. .....

Yukarýdaki tablonun doðal bir sonucu ise
kentlerin merkezlerinin giderek çöküntü
alaný haline gelmesi ve ortak yaþamý
yansýtan sosyal, kültürel iþlevlerinden
arýnmasý olarak karþýmýza çýkmaktadýr.
Toplumun farklý sýnýf ve kesimlerinin kent
yaþamýnýn çeþitli evrelerinde bir araya
geldikleri kamusal etkinliklerin ve
mekanlarýn giderek yok olmasý beraberinde
yabancýlaþma ve benzeri olumsuz sonuçlarý
getirmektedir.

Yoksulluk ve yarattýðý sorunlarýn aðýrlaþmasýna
ve derinleþmesine paralel olarak, baþta büyük
kentlerimiz olmak üzere kentlerimiz bu sorunun
yoðunlaþtýðý ve somutlaþtýðý mekanlar olarak
karþýmýza çýkmaktadýr. Yaþanan yoksulluk ve
yarattýðý sorunlar, kentleri öncekinden çok
daha dramatik boyutlarda bir krizin içine
itmektedir.

Paralel bir sürecin devletin ve
yerel yönetimlerin sosyal iþlevlerini de
budadýðýný düþündüðümüzde kentlerin son bin
yýllýk “uygarlýðýn kamusal mekaný olma”
misyonunun bile tehlikeye girmesi söz
konusudur.”

Serdar Karaduman,
Dünya Þehircilik Günü BildirgesiDünya Þehircilik Günü Bildirgesi

Kaya Güvenç, TMMOB Baþkaný
Açýlýþ KonuþmasýAçýlýþ Konuþmasý

“....

“....

Söyleþen: Esin Soydemir >

KENT VE YOKSULLUK
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kuvvetleniyormuþ gibi görünen ama bir türlü üretime
dönüþmeyen yardýmlarýn, gübre yardýmý, makine
yardýmý, traktör yardýmý ve bütün bunlarýn bir takým
ellerde çar çur edilmesi ve bir artý deðere
dönüþmemesi. Aðalýk sisteminin çözülmeyiþinde bu
son derece önemlidir. Türkiye'nin bir dönem edebiyat
tarihine, þiiriyle, sanatýyla, romanýyla damgasýný
vurmuþtur, deðil mi? Hatýrlarsak aðalýðýn
çözülmediði, onun kontrolü altýndaki mülkiyet
deseninin deðiþmediði bir politik dönem olarak
neredeyse yetmiþlerin ikinci yarýsýna kadar sarkýyor.
Ondan sonra yetmiþlerin, özellikle 68 gençlik
hareketlerinden sonra iþçi hareketlerinden sonra,
yetmiþlerin sonuna, yani 80'lere kadar bu mekanlarýn
yoksulluk politikalarýnýn tartýþýldýðý ve eylemli hale
getirildiðini görüyoruz. Politik güçlerin büyük ölçüde
buralara yaslandýðýný buralarý oy deposu olarak, ama
þöyle ama böyle kullanmak istedikleri bir dönemi
geçiriyoruz. Fakat asýl buralarýn önem kazanmasý, o
güne kadar çýkarýlmýþ bütün imar aflarý yasalarýndan
daha enteresan olan bir imar affý yasasýyla mümkün
olmuþtur. O da 2981 sayýlý imar affý yasasýnýn, 1985
olmasý lazým, yanlýþ hatýrlamýyorsam, 85 Mart, Nisan
aylarý gibi olmasý lazým, o imar affý yasasýnýn
çýkmasýyla birlikte, bu nüfusun kontrolünde olan
alanlarýn yarattýðý rant deðeri konuþulur ve tartýþýlýr
olmuþtur. Bütün bunlarýn da reel ranta, yani
hakikaten elle dokunulabilir, tasarruf edilebilir,
menkul deðerlere dönüþtürülmesi ise, 90larla birlikte
olmuþtur. 90'lý yýllarla 2000 arasýnda kalan dönemde
de yoksul mahallelerinin hýzla bütün bu elli yýllýk
panoramada, hýzla zengin mahallelerine olabildiðince
benzeyen, benzeþme çabasý içinde olan, onlarla
entegre olmaya çabalayan veya entegre olabilen
bölgesel, lokal rant deðerleriyle uyumlu olarak -yani
Çankaya'nýn dibindeki mahallede biraz daha uyumlu
ama iþte ondan yedi kilometre açýktaki bir baþka
gecekondu bölgesinde az uyumlu, daha açýkta orta

yarýþýna, köþe kapmaca yarýþýna hiç ses
çýkarmýyorlardý. Hatta destek veriyorlardý, gizli,
potansiyel biçimde. Sýk sýk tekrarlanan imar aflarýyla
gecekondularý olabildiðince legalize etmeye
çalýþýyorlardý. Gecekondulara yer göstermekle veya
onlarýn bulduðu yere ilgisiz kalmakla yetinilmiyor. Ne
yapýlýyor: bunlara yol, su, elektrik kimi zaman, her
zaman deðil, daha az olmakla birlikte kanalizasyon
hizmetleri götürülüyor. Ve bu insanlarýn kentsel
yaþamýn ardýl bir parçasý olmasýna bir þekilde göz
yumuluyor. Bir zaman sonra ise, gecekondular
baþlangýçta masum hatta Türkiye'deki siyasi
mücadele saflaþmasýnda solda kalanlarýn belirgin
ölçüde desteðini alan yaklaþýmlarla beslenirken,
desteklenirken, onlara yönelik romantik bir bakýþ
açýsý ve belki solun örgütlenmesi bakýmýndan
yoksulluðun politikalarýnýn üretildiði mekan gibi,
yoksulluðun politikalarýnýn gözden geçirildiði,
irdelendiði, tartýþýldýðý ve oradan bir sýnýf
mücadelesinin yaratýlmak istendiði mekanlar gibi ele
alýndýðý için destek olunurken, bir süre sonra bu
bakýþ açýsýnýn bütününe esas teþkil eden masumiyet
yok olmaya baþlýyor ve özellikle 80'lerden sonra
gecekondular bu defa rant aracý olarak
deðerlendirilmeye baþlanýyor. Ardýndan
gecekondulara iliþkin imar aflarý öyle bir mertebeye
geliyor ki, yoksullarýn oluþturduðu mahallelerde arsa
deðerinin-toprak deðerinin artmasý diye bir þey
gündeme geliyor ve gecekonducu bu defa geliþen bu
rantýn ekonomik teoremini yazacak duruma geliyor.
Gecekonducu, rant uyanýþý içine giriyor ve bu defa
bir pazarlýk unsuru olarak, sektörde yerini alýyor.
Aslýnda kýsa bir konuþmanýn konusu olabilecek kadar
kýsa bir dönem deðil bu: 1950'lerle 2000'lerin
arasýnda geçen bu elli yýl. Bu mesele 50'lerden sonra
organize, sistematik bir biçimde gündeme gelmiþtir.
Topraktaki mülkiyet, kýrdaki üretim olanaklarýnýn
aslýnda zayýflýðý, kuvvetliymiþ gibi aktarýlan paralarla

uyumlu, azcýk daha açýkta henüz uyumsuz- mekansal
dönüþümler olduðunu görüyoruz. Peki bütün bu
mekansal dönüþümler aslýnda kentsel yoksulluðu
ortadan kaldýrmýþ mýdýr? Yoksulluk mekansal olarak
ortadan büyük ölçüde kalkmýyor, mekansal olarak
yer deðiþtiriyor aslýnda. Müteahhitler veya açýkgöz
bir kesim -onlara artýk bir ad vermek gerekirse- iþte
orta ve orta alt sýnýflarýn içerisinden çýkan bazý
uyanýklar gecekondularýn rant deðerini fark ettiði an
itibariyle gecekonducularýn ellerinden bu arazileri, bu
arsalarý topluyorlar. Sonra bunlar oradaki imar
rantlarýyla bunu mukayeseli bir þekilde deðer biçip
komisyonculara veya müteahhitlere bir þekilde
pazarlýyorlar veya bu iþi bizzat komisyoncular
yapýyor. Bu iþten dolayýsýyla bir oran vermek
gerekirse yüzde elli civarýnda gecekonducularýn
istifadesi olduysa, kabaca geriye kalan bir yüzde elli
de bu tür orta alt sýnýflarýn içinden çýkan uyanýklarýn
komisyonculuða soyunmalarý ve bunu orta sermayeli
müteahhitlere yine bölgesel deðerine ve önemine
göre, deyim yerindeyse peþkeþ çekmeleriyle ortaya
çýkan bir süreç yaþanýyor. Dalga dalga, kuþak kuþak,
halka halka bu deðerin merkeze doðru aktýðýný, rant
kulesinin bulunduðu merkeze doðru, ana ulaþým
akslarýnýn bulunduðu kesiþtiði merkezlere doðru bu
rant deðerlerinin, gecekondu alanlarýndaki rant
deðerlerinin maksimize olduðunu, doygunluða
ulaþtýðýný, açýldýkça bunun azalarak ama asla yok
olmayarak. Çünkü zaten sen büyükþehir kent
topraklarýnýn içerisinde þu kadar dönüm bu kadar
hektar bu kadar dað, tepe, düz vadi -fark etmiyor,
topografik eþiðin niteliði her ne olursa olsun- imar
affý yasasýndan bir kere istifade edebilir konuma
gelmiþsen bu her zaman kýrda býraktýðýn babanýn
artýk annenin belki dedenin geride býraktýðý
topraklarýn sana sunabileceðinden kat be kat fazla
maddi olanak saðlýyor. Dolayýsýyla bu rant deðerine
yoksullarýn eriþebildiði miktarlara paralel olarak
kendilerine kentte yeni mekanlar seçmiþlerdir. Ya
sýnýf atlamýþlardýr, atlayabilenler, o az önce
söylediðim kriterden yola çýkarak, hala ayakkabýlar
önünde çýkarýlýyor olmakla birlikte, mekansal sýnýf
atlamýþ olan bir grubu da yadsýmamak lazým. Bu
Ýzmir'de de, Adana'da da, Ýstanbul'da da, Ankara'da
da böyledir. Git Çankaya köþküne yürüyüþ mesafesi
içerisinde senin benim yani bizim ailelerimizin
oturamayacaðý deðerdeki mali deðerdeki bir dairede
gecekondulu ailenin yaþadýðýný az önce esprili olarak
söylediðim biçimde, ayakkabýlarýný kapýnýn önünde
çýkardýklarý, gecekondudaki yaþam alýþkanlýklarýnýn
lüks apartmanda devam ettirildiðini rahatlýkla
gözleyebiliriz. Ama bunu yapmayýp bu elde edilen
rant deðerini paraya transfer edip kentte yeni
mekan arayýþlarýna gidip -bunun ucu yeni gecekondu
arayýþýna kadar uzanýr, kimi zaman legal, ucuz
konutlara geçerler, Keçiören'e giderler, Sincan'a
giderler, Etimesgut'a giderler, Yenimahalle'nin
arkalarýna giderler… Böylesi zekice, kaygan ama
hesaplý bir düzlem üzerinde kaymaya baþlarlar.
Dolayýsýyla kentsel yoksulluða baktýðýmýz vakit iki
ucundan birden görmemiz gereken sahneyle karþý
karþýyayýz.

.....

Ýnsan Haklarý Bildirgelerine, antlaþmalarýna
imza atmýþ her devlet belli sorumluluklar
yüklenmiþ olmaktadýr.

Bu devletlerin:
1) Herkese kapasite olanaðý açmýþ
2) Bunlarý fýrsat eþitsizliðiyle malul

olmadan gerçekleþtirmiþ
3) Makro ekonomik dengelerini bozmuþ
4) Güçsüzlerin, acizlerin

gereksinmelerini karþýlamýþ olmalarý
gerekir.”

hiç bir insan yoksulluðu hak
etmemektedir. Onurlu yaþam en temel insan
hakkýdýr.

...1980'lerden sonrasýna hükmeden liberal
ekonomik düzen içinde, devletin düzenleyici
rolüne iþlerlik kazandýrmak bir yana, öteden beri
elinde tuttuðu kentsel hizmet alanlarý ve kamu
arazilerini de kaynak yaratmak amacý ile özel
sektöre devretme eðilimi doðmuþtur...

Ulaþým, saðlýk, eðitim, sosyal güvenlik gibi
toplumsal tüketim / yeniden üretim
alanlarýnýn piyasa koþullarýnýn
düzenleyiciliðine terk edilmesi / bu hizmet
alanlarýnýn, ticarileþmesine veya kaynak
yaratmaya yönelik vakýflaþmasýna neden
olmaktadýr. Bu dönüþüm hizmetlerin elde
edilebilirliði bakýmýndan kent yoksullarýný
dezavantajlý konuma getirmekte ve eþitsizlik
ortamýný beslemektedir.

Ýlhan Tekeli,
” Yoksulluðu Düþünme Biçimimiz Samimiyet Sýnavýný Geçebilir mi?”” Yoksulluðu Düþünme Biçimimiz Samimiyet Sýnavýný Geçebilir mi?”

“....

Fatma Ünsal,
”Toplumsal Barýþýn Korunmasý Baðlamýnda Kent Yoksulluðunun
Çaðdaþ Kentsel Dinamikler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi”
”Toplumsal Barýþýn Korunmasý Baðlamýnda Kent Yoksulluðunun
Çaðdaþ Kentsel Dinamikler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi”

“....
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Türkiye'de gerek sanayi üretiminde gerek hizmet
sektöründe gerekse bütün bunlarýn üstünde
yükseldiði kýrsal üretimin ana damarý olan tarýmsal
üretimde planlama olmadýðý için bütün bunlarý gelen
giden hükümetlerin bir programa baðlamamýþ
olmalarýndan dolayý ve tabi ki bunun dýþsal faktörleri
de var, -yani iþte ABD politikalarý var, Avrupa Birliði
politikalarý var, bizim buna karþý politikasýzlýklarýmýz
var- bütün bunlarý ayný potaya alýp ele aldýðýmýz
zaman, üretim alanlarýndaki açýða çýkan artýk kentte
dahi istihdam edilme olanaklarý kalmamýþ, ne mekan
ne iþ verilemeyen nüfusun terörle alakalanmasý var.
Kent terörüyle, kýr terörüyle ayrý ayrý iliþkilenmesi
gibi bir durum var. Asýl bu doksanlar itibariyle ortaya
çýkan kent politikalarý kapsamýnda ele alabileceðimiz
ana tema bu defa buna geliyor. Bu ana tema sadece
legal partilerin þu mahallede þu kadar etkin, þu
mahalleden bu kadar oy alýyor olmalarýyla þu kadar
gecekonduluyu veya eski gecekonduluyu alýp politize
ediyor olmasýyla falan açýklamanýn ötesine taþan bir
durum var artýk. Mahallelerin illegal politikalarý
destekler güç verir, güç alýr hale gelmiþ olmasýyla
ortaya çýkan bir durum var. Bunu bu defa Anadolu'da
yaygýnlaþtýrmak gerekiyor. Yani bu defa sadece o
montaj sanayinin, ithal ikameli sanayinin, tabi o da
kendi içinde zaman içinde geliþti, kendini üretebilen
sanayi türleri de Türkiye'de yapýlabildiði, varsýn cýlýz
olsun yapýlabildi. Yapýlmamasý zaten eþyanýn
tabiatýna aykýrýydý, yapýlacaktý, yapýldý. Ama bunlarýn
kapsayamadýðý bunlarýn ememediði bunlarýn
istihdam edemediði veya bunlarýn istihdam
politikalarýndaki bir takým yanlýþlýklar haksýzlýklar,
bunlarýn kurulduðu bunlarýn yer seçiminin yapýldýðý
yerlerle ilgili yanlýþlýklar haksýzlýklarýn her þeyin
gözden geçirildiði bir þeyde baktýðýmýz vakit,
düzlemde baktýðýmýz vakit, bu defa meseleyi sadece
Ankara ile Ýstanbul ile Ýzmir ile sýnýrlayamayýz. Bu
defa metropol kent diyebileceðimiz nüfusu bir
milyonun üzerinde olan baþka kentlerde ne tür
iliþkilerin yaþandýðýna ve niye yaþandýðýna bakmak
lazým. Bunlarýn örneklerini verelim, yakýndan uzaða
verelim: Bursa, Antalya, ondan sonra, Ýzmit,
Adapazarý, uzanalým Antalya'dan sonra Adana,
Mersin, Diyarbakýr, kýsmen Malatya. Buralarda ne
oldu da nüfus patlamasý yaþandý, ve niye oldu? Peki
bu da doksanlarla birlikte az önce söylediðim dýþsal
faktörlerle yani ABD ve AB politikalarýnýn türevleri
olabilecek her tür politik argümaný aklýmýza getirerek
konuþalým, içerdeki politikasýzlýklar, içerdeki
ilkesizlikler, içerdeki programsýzlýklar yan yana
geldiðinde ülkede doðu ve güneydoðu'da baþka bir
iradenin yeþermesine ortaya çýkmasýna uygun bir
bataklýk saðladý. ABD emperyalizminin ve AB
emperyalizminin ikisini asla birbirinden ayýrmadan
ele almak lazým, bu baþka bir tartýþma konusu, ama
her ikisinin iradi biçimde yönettiði, sahnelediði,
dilediði zaman geri çektiði, dilediði zaman öne
sürdüðü bir bataklýk hayatýna dönüþtürüldüðünü
görüyoruz. Bu da bu defa kent ve yoksulluk
kavramýnýn bir baþka açýlýmýdýr. Esasen günümüzde
bunun ciddi þekilde irdelenmesi lazým. Ben mesela

E. Soydemir-

E. Kurttaþ-

Durum sadece sýnýf atlamalarýndan
ibaret deðil aslýnda, ya da fiziksel deðiþimlerden.
Ýdeolojik olarak da bir dönüþüm hakim süreç
içerisinde.

Kent, aslýnda bu elli yýla sýðdýrdýðýmýz,
kabaca iþte elliler, yetmiþler dedik, bir yirmi yýl
koyduk, yetmiþle seksen arasýný bir baþka etaba
koyduk. -bunlarýn her birini gerek duyduðumuz vakit
ayrý konuþmamýz lazým- seksenle doksan, doksan
beþlere kadar olan dönemi ayrýca ayýrýyorum ben.
Ben çünkü þehir planlama perspektifinden
bakýyorum. Bir de bu doksan beþlerden günümüze
kadarki on yýllýk dönemde strüktürel deðiþimi ayrý bir
evre olarak alýyorum. Aslýnda bütün bunlarý, elli yýlýn
içerisindeki gördüðümüz fotoðraflarý toparladýðýmýz
zaman sanki süreç içerisinde, bu deðiþim ve
dönüþüm fiziki olarak özellikle pastanýn en tatlý
bölgelerinde, pasta zaten kýymetli, tatlý bir þeydir
ama, bir de onun hani karpuzun göbeði gibi albenili
yaný vardýr deðil mi, sanki orasý elde edilmiþ,
tamamlanmýþ gibi gözüküyor. Ama aslýnda
tamamlanmayan bir þeyle karþý karþýyayýz. O da þu:

bu anlamda doðu ve güneydoðudaki tarýmýn
çözülmesi meselesini bugün devletin ilk elden
kesinlikle ama öyle ama böyle ne yapýp yapýp ordaki
üretimin yeniden canlandýrýlmasý ülke çapýnda
yapýlmýþ özelleþtirmelerle orada kapatýlan, yok
edilen et ve süt kombinalarýnýn tekrar kooperatif
modelle köylüye üreticiye geri döndürülmesi
gerektiðine bir olmazsa olmaz olarak bakýyorum.
Mutlak surette bunun yapýlmasý lazým ve mutlak
surette buradaki üretimin, hayvancýlýðýn ve tarýmdaki
her türlü faaliyetin acilen reorganize edilip, acilen o
insanlarýn üretici hale geçmesi, onlarýn can
güvenliklerinin saðlanmasý, onlarýn mekan
sorunlarýnýn giderilmesi, yýkýlmýþsa onarýlmasý,
onarýlamýyorsa yeniden yapýlmasý ve ürünlerini
bizatihi o bölgede deðerlendirebilecekleri ciddi
sanayi tarýma dayalý sanayi yatýrýmlarýnýn yapýlmasý
gerektiðine inanýyorum. Bunlar yapýlmadýðý sürece
Türkiye'de kent ve yoksulluðun az önceki diðer
panoramadan, doksanlar sonrasýnda açýlýmýný
yaþadýðýmýz panoramada gördüðümüz sonuçlarý
gideremeyiz, kaldýramayýz. O yüzden bu meseleye
ellilerden bu yana getirdiðimiz tahlilleri tekrar etmek
yetmez. Doksanlardan sonraki tarýmda yenilen
ikinci, üçüncü, dördüncü, beþinci olabilir ama ana
etap olarak Marshall yardýmýnýn sonuçlarýndan ele
aldýðýmýz zaman, ona bir dersek, buradaki tarýmýn
her tür alt unsurunu kapsayacak þekilde çökertilmesi
ile ortaya çýkan bu ikinci etapta kent ve yoksulluðun
kent ve teröre, ülke ve teröre dönüþtüðünü
görüyoruz. Yani bunun adýný artýk hiçbir sol
politikayla açýklayamayýz, hiçbir emek sermaye
çeliþkisiyle de açýklayamayýz, hiçbir sendikal
mücadeleyle de açýklayamayýz. Bu tamamen
milliyetçilik bazýnda ve benim yorumlarýma göre,
emperyalizmin bizatihi kontrolündeki bir politik
çýkmaza, labirente dönüþmüþtür. Bu labirentten
çýkmanýn tek yolu kent ve yoksulluða damgasýný
vuran o tarýmdaki çökertme, yok etme sürecini iradi
olarak geriye göndermektir. Çünkü bunun getirdiði
mekansal sonuçlar, þeyden çok daha vahim,
ellilerde, yetmiþlerde, yetmiþ beþlerde, seksenlerde
ortaya çýkmýþ olan o yoksul mahallelerinden çok
daha insanlýk dýþý. Gecekondu aslýnda bir standart
yaþam biçimi sunuyor. Sýfýr noktasýna yakýn üç aþaðý
beþ yukarýsý var. Ama 90'larla birlikte hayvancýlýktaki
tarýmdaki kombinalardaki entegre tesislerdeki
yýkýmla birlikte, et entegre, süt entegre
tesislerindeki özelleþtirme politikalarýnýn sonucu olan
yýkýmla birlikte onlarýn oluþturduðu mahalleler
yaþanacak mahalleler deðil. Ve oradan çýkan
çocuklarýn oradan çýkan genç bedenlerin, beyinlerin
az önce söylediðimiz, birilerinin güdümündeki,
birilerinin yönlendirmesindeki politikanýn malzemesi
olmamasý mümkün deðil.

Kýsa zamanda bir dönemin
panoramasýný anlatmýþ oldunuz. Arka planýnýn
incelenmesi, görünür olanýn, gözlemlenebilenin
vurgulanmasý açýsýndan çok faydalý olduðunu
düþünüyorum. Teþekkür ederiz.

E. Soydemir-

......Yoksulluk yaþamýn gerektirdiði olanaklardan
yoksun olma durumunu ifade eden öznel bir
kavramdýr. Bir toplumun kabul edilebilir bir
asgari yaþam standardýný neyin oluþturduðu
konusundaki tercih ve beklentileri yoksulluk
kavramýnýn öznelliðini yansýtýr. Bununla birlikte

Dünya nüfusunun yaklaþýk yüzde ellisinin
kentlerde yaþadýðý göz önünde
bulundurulduðunda, yoksulluk sorununun
kentler açýsýndan ne denil önemli olduðu açýktýr.
.... Kentsel yoksulluk bütün ülkelerde ve
bölgelerde rastlanan bir olgudur. Bu durum,
aþýrý kalabalýk, mikroplu içme suyu ve kötü
saðlýk koþullarý, güvenilir olmayan barýnaklar,
suç iþleme ve baþka toplumsal sorunlar gibi
özel sorunlar yaratmaktadýr.”

“mutlak yoksulluk”, temel insani
gereksinmelerden, gýda maddeleri, temiz
içme suyu, saðlýk koruma, saðlýk, barýnak,
eðitim ve bilgilenme olanaklarýndan aþýrý
derece de yoksun olmak demektir
(Birleþmiþ Milletler, 1995), .......

Tanyel Özelçi Eceral,
“Kentsel Yoksulluk ve Su”“Kentsel Yoksulluk ve Su”

Türkiye'nin sosyal göstergeleri diðer orta gelir
düzeyindeki ülkelerden geridir. Birleþmiþ
Milletler insani geliþmiþlik indeksine göre, orta
insani geliþmiþlik düzeyine sahip ülkeler
arasýnda Türkiye 1995 yýlýnda 69. sýrada iken
1999 yýlýnda 86. sýraya düþmüþtür.
....
Mutlak Yoksulluk oraný kentlerde %4.6,
kýrsal alanda %11.8, Türkiye genelinde ise
yaklaþýk %8 olarak verilmektedir.”

Ý. Yýldýz Tokman,
“Yoksulluðun Yönetimi”Yoksulluðun Yönetimi”

“....

“....
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Göç, nüfus artýþý, yeni teknolojilerle iþgücü
gereksiniminin azalmasý, toplumsal ve
kültürel farklýlýklar, kentlerde yaþamaya
baþlayan ve kente adapte olamamýþ iþsiz
kent yoksullarýnýn gün geçtikçe artmasýna
neden olmaktadýr. Bunun sonucu olarak
toplumsal þiddet ve mekansal çöküþ
yaþanmaktadýr. Ekonomik büyümeye raðmen
kent yoksulluðunun 25 yýlda bir çok ülkede
yaygýnlaþtýðý, Türkiye'nin de bu sürecin
dýþýnda kalmadýðý saptanmaktadýr.

Günümüzde birçok ülke kentsel
sorunlarýn baþýnda kent yoksulluðunu ele
almaktadýr. Yoksulluk, kentlerde eþitsizliði ve
uçurumu gün geçtikçe artýrmaktadýr.”

Yeni kent
yoksullarý arasýnda sürekli iþsizlik oranýnýn
yüksek olduðu ve konjonktürdeki iyileþmelerden
etkilenmediði saptanmýþtýr (Güvenç, Þenyapýlý,
Tekeli). Bunun anlamý gün geçtikçe artan kent
yoksullarýnýn, þiddet, hastalýk ve sosyal patlama
tehditleri ile gündemde olmasýdýr. Bundan da
önemlisi, kentlerde dýþlanmýþ, açlýk ve hastalýkla
mücadele eden þanssýz bir kesimin var
olmasýdýr.

Seda H. Bostancý, Elit Korkmaz,
Kent Yoksulluðunun Azaltýlmasý Amacýyla Kentsel Dönüþüm Projeleri
ve Kuþtepe Örneði
Kent Yoksulluðunun Azaltýlmasý Amacýyla Kentsel Dönüþüm Projeleri
ve Kuþtepe Örneði

Yýldýrým Oral, Ertunç Goncagil,
Kent Yoksulluðunun Mekana Yansýmalarýnýn, Çok Parçalý Kentsel
Büyüme ve Bütünleþik Planlama Karþýlýðýnda Ýncelenmesi,
Ýzmir Örneði”

Kent Yoksulluðunun Mekana Yansýmalarýnýn, Çok Parçalý Kentsel
Büyüme ve Bütünleþik Planlama Karþýlýðýnda Ýncelenmesi,
Ýzmir Örneði”

Kentsel yerleþmeler büyüdükçe ve yayýldýkça,
gerek bireylerin kendileriyle ilgili
olarak(yapacaðý), gerekse kamu yönetiminin
tüm toplumsal gereksinimler için yapacaðý
harcamalarýn kiþi baþýna düþen miktarý artýþ
gösterecektir. Söz konusu toplam harcamalarýn
kapasitesi bir risk eþiði olarak kabul edilecek
olursa yerleþmelerin büyümelerinin bu eþik
içinde tutulmasýndan söz edilmesi de gerekli
olmaktadýr. Bu eþiklerin ötesine geçilmesi
durumunda ise kurumsal ve fiziksel yapýsý ile
formu olgunlaþmamýþ yerleþmelerin ortaya
çýkmalarý kaçýnýlmazdýr. Ülkemiz kentlerinde bu
eþiklerin ötesine geçildiði ve söz konusu
durumun mekandaki olumsuz sonuçlarýnýn
tümüyle ortaya çýktýðý gözlenebilmektedir.”

“....

“....

soktuklarý evleri yerle bir etti. Onlarýn yýkýmdan
sonra bir akrabasýnýn yanýna sýðýnacaðýný,
daðýlacaðýný, herkesin kendi baþýnýn çaresine
bakarak baþýný sokacak bir yer arayacaðýný
düþünülüyordu. Oysa onlar yerlerini yurtlarýný terk
etmediler. Çözümü beraber aramaya devam ettiler
ve hemen yýkýlan evlerinin karþýsýndaki otobüs
duraðýný iþgal ettiler. Sorunlarýný ve taleplerini bu
eylemle görünür kýldýlar: “Maaþlarýmýzla
ödeyebileceðimiz uygun kirasý olan insanca
yaþayabileceðimiz konutlar istiyoruz” dediler. Onlar
kentsel dönüþüm yasasý adý verilen saldýrýlarýn
bugüne kadar sesi fazla çýkmayan maðdurlarý
Güzeltepe'de “biz varýz” dediler.
Þimdi Güzeltepe ÝETT duraðý hem bu ailelerin evi,
hem de “Barýnma hakký mücadelesinde” yeni bir
durak. Önümüzdeki duraklar ne olacak, bunu kent
yoksullarýnýn barýnma hakký mücadelesi gösterecek.
Ancak Güzeltepeliler bu hakkýn fiili kullanýmýný
tartýþmaya baþladýlar bile. “Ayný Brezilya'daki
topraksýz köylüler gibi” diyorlar anlatýrken.

Cumartesi sabahý vardýðýmýz Güzeltepe ÝETT
duraðýnda bizi Rýza Amca ve Ýsmail karþýladý. Ýsmail o

Nurtepe'nin Güzeltepe Mahallesinde ÝETT son
duraðý… Burasý bir süredir sabahýn erken
saatlerinde evinden iþine yola çýkan emekçilerin ilk
duraðý deðil sadece. Durak ayný zamanda,
Ýstanbul'un bu yoksul mahallesinde yaþama
tutunmaya çalýþan 6 emekçi aileye çatý oluyor.
Onlarýn iþe giden otobüsü evlerinden kalkýyor.
Onlar mahallede Temmuz ayý içinde yýkýlan
gecekondularýn kiracýlarýydý. Belediye, yapýlan
antlaþmalar doðrultusunda mevcut gecekondu
sahipleriyle anlaþarak, onlara bir enkaz bedeli biçip
geri kalanýný da borçlandýrmak üzere adýna "Sosyal
Konut" dedikleri yerden konut verdi. Kiracýlar ise
tamamen açýkta kaldý. Onlar yýkýmdan önce seslerini
yükseltmeye baþlamýþ, belediyeye “bize uygun
fiyatta kiralýk yer göstermezseniz oturduðumuz
evleri terk etmeyeceðiz” demiþlerdi. Belediyenin ise
“mülksüzler” ile konuþacak bir þeyi yoktu.
Yýkýmlarda devletin kiracýyla pazarlýk yapmasý
“olacak þey” deðildi.
Ve pazarlýk yapýlmadý. 22 ve 28 Temmuz'da
barikatlarla karþýladýklarý yýkým ekipleri çevik kuvvet,
panzer ve gaz bombalarýnýn desteðiyle onlarýn baþýný

geceyi nöbette geçirmiþti. Röportaj için geldiðimizi
söylediðimizde Rýza Amca oðlu Turan'ý çaðýrdý
yanýmýza. “Gençten biri derdimizi daha iyi anlatýr”
dedi. Ve Ýsmail ve Turan ile sohbetimize baþladýk.

Yýkýlan kondularýn kiracýlarý olarak 9
gündür buradasýnýz. Ve bu yýkým nedeniyle maðdur
olduðunuzu oturduðunuz kiralarla baþka bir ev
bulamayacaðýnýzý söylüyorsunuz. Ne kadardý
kondularýnýzýn kiralarý?

60 milyon lirayla 100 milyon lira arasýnda
deðiþiyordu.

Herhalde bu koþullara baþka bir ev
bulma ihtimali yok

Yok yani, þimdi burada görmüþ olduðunuz
bölgede kiralýk evlerin hepsi dairedir. Her dairede
400 milyonun altýnda deðildir. Artý depozito, peþin
kira.. Bizim dar gelirli bölgelerdeki ev sahipleri de
kapitalizmi yeni tanýyýp, bir an önce sýnýf
atlayabilmek için çok fazla vahþi kapitalizmi
benimsiyorlar. 2 milyar depozit 1 milyar da peþin kira
istiyorlar. Ya arkadaþ depoziti niye alýyorsun, peþin
kirayý niye alýyorsun. Tamiratý var da tamiratýný
yapacaðým diyor. Yani þekil bu, burada ev tutma
olayý oldukça zorlaþtý. Ellerine geçen gelir belli..

Ne iþ yapýyor buradaki insanlar?

Ben Topkapý'da çalýþýyorum matbaada.

Bir arkadaþ konfeksiyonda çalýþýyor. Bir
arkadaþýmýz inþaat iþçisidir.

O üç gün çalýþýyor, beþ gün çalýþmýyor…. Bir
tanesi boyacý.

Benim birader þoför olarak çalýþýyor. Bir kiþi
Levent'te ofis boy olarak çalýþýyor. Hepimiz bu
civarda çalýþýyoruz. Sabit standart iþi olan da bu
civarda çalýþýyor, geçici iþleri olan da bu civarda.
Sabit iþi olanýn da maaþý belli 420 milyon.. 400
milyonu kiraya verdiði zaman 20 milyonla bir ay
boyunca bozdur bozdur harca. Ýþte biz burada bunu
anlatmaya çalýþýyoruz 9 gündür.

Güzeltepe'de Belediye ne yapmaya
çalýþýyor, siz ne istiyorsunuz?

Þimdi burada mimari açýdan yapýlmasý
gereken düzenlemeler gerçekten var, ama bu
yapýlan mimari düzenleme deðil. Onlar peþkeþ
çekiyorlar. Þimdi bizim buralarý yýktý komple alýþveriþ
merkezi yapacak. Bir vatandaþa ihale verecek.
Dolayýsýyla bu peþkeþ çekme. Buradaki niyete
bakmak lazým.(..) biz de Büyükþehir Belediyesine
gittik .Kabul edilmedik. Görüþmek istedik,
görüþmediler. Oysa anayasa'nýn 57. maddesi var.
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Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasýnda 57.
madde diye bir madde var. Bu madde insanlarýna
barýnma hakký saðlayan sosyal devlet maddesi.
Daha bir çok madde var. Eðitim var, saðlýk var.
Ancak çok üzücü bir olay ki Türkiye'de yaþayan
insanlar Anayasadaki haklarýný bilmiyorlar. Biz de
diyoruz ki: “Böyle bir madde, böyle bir hak var. Biz
bunu biliyoruz. Ve bu hakký yedirtmeyiz. Bu
hakkýmýzý da vermek durumundasýnýz”. Bu yüzden
buradayýz.

Aslýnda þu ana kadar gördüðümüz
gecekondu direniþlerinden farklý bir durum var.
Genelde her þey yýkýma kadar olur, yýkýmla beraber
biterdi. Ya devlet geri çekilir ve kazanýlýr ya da yýkým
gerçekleþir ve herkes bir yerlere daðýlýrdý. Herkes
baþýnýn çaresine bakmaya çalýþýrdý. Bu kez farklý bir
durum var. Yýkýmdan sonra mücadele somut bir
taleple devam ediyor. Yýkýmdan sonra da hep
beraber ortak bir çözüm bulmak için bir araya
gelinmiþ gördüðümüz kadarýyla. Bunu þu ana kadar
çok fazla görmedik. Bunu sanýrýz bilinçli tercih
ettiniz…

Evet bunu bilinçli tercih ettik. Biz bu iþe
baþladýðýmýz zaman hep beraber aldýðýmýz karar
þuydu: “Sonuna Kadar”. Ama bu arada iki kiracý
aileyi fire verdik. Bu arkadaþlar Ak Partide zeminli
olduðu için, belediyede üst düzey yetkili insanlardan
tanýdýklarý olduðunu söylediler. Ondan dolayý bizimle
beraber olmanýn kendilerine zarar vereceðini, bu
durumdan kaynaklý kendilerinin yer
alamayabileceklerini söylediler. Onlarýn da eþyalarý
þu anda sokakta. Onlar bizden ayrý görüntüsü verip
Ak Partili olarak maðdur olduklarýndan dolayý, “Aman
sayýn baþkaným, aman sayýn müdürüm. Bana bir el
atýn, çok kötü durumdayým, sokakta kaldým” diyorlar.
Biz de þunu söyledik: “Arkadaþ biz kazanýrsak zaten
siz de kazanacaksýnýz, sen kazanýrsan da bize
vermek mecburiyetindeler” Ama her türlü þekilde
ben yalvarmadan anayasal hakkýmý almýþ olacaðým.
Ama Türk milletine biçilen bir olay var son
zamanlarda: Dilencilik. Ben dilenci deðilim, anayasal
hakkýmý istiyorum. Þimdi þu Emlak Ýstimlak Müdürü
þey demiþ “onlara bir sene kira yardýmý” gibi bir þey
düþünüyorlar herhalde. Biz bunu kabul etmiyoruz.
Bizim burada isteðimiz belli. Anayasal bir hak ve
buna uymayan bir yönetim var.

Kiralýk ev istiyorsunuz ve bunun
uygun bir fiyatta olmasýný talep ediyorsunuz. Uygun
fiyatý biraz daha açýlýða kavuþtursak?

Hemen arkamýzdaki konutlar Belediyeye ait
sosyal konutlar. Burada çok sayýda boþ evler var.
Kendi memurlarý 75 milyona oturuyor. Burasý sosyal
konut. Aþaðýda kendi yandaþý durumu gerçekten
kötü, ancak yüksek olan insanlar da var. Onlar da 75
milyona oturuyor.
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anayasa'nýn 57. maddesine göre bizim barýnma
hakkýmýz var. Eðer bize barýnma hakký
saðlamýyorsanýz bu maddeyi ihlal etmiþ oluyorsunuz.
Biz bu maddenin uygulanmasý için ve insanlarýn
anayasanýn 57. maddesi gibi bir hakký olduðunu
devletimize hatýrlatmak için þu anda buradayýz.

Peki hiç buraya gelen ve taleplerinizi
öðrenmek için sizinle görüþen, haliniz nedir diye
soran yetkili var mý?

Hiçbir yetkili gelmedi.

Yalnýzca mahalle muhtarýný göndermiþler.
Onlarýn telefonuyla gelmiþ mahalle muhtarý.

Belediye mi aramýþ?

Evet. Belediye Emlak Ýstimlak Müdürü
Mahmut Bey aramýþ. Demiþ ki “Git þu ailelerin
isimlerini al.” Buraya kadar gelmezler onlar. Biz
Türkiye'nin gündemine oturduk, ancak daha yeni
uyandýlar. Bugün Türkiye'de her vatandaþ biliyor ki
otobüs duraklarýnda yaþayan aileler var. Barýnma
hakkýný kazanabilmek için mücadele veren aileler var.
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Bizim baþtan beri talebimiz bu.
Ödeyebileceðimiz bir kirayla, insanca yaþanacak ev
istiyoruz. Yýkýmda önce de oturduðumuz evleri
gösterdik. Televizyonlar geldi. Gel bak dedik, burada
insan yaþar mý? Bu evler nasýl evler. Benim ev iki
sefer Show TV'ye çýktý.

Eyüp'te 60 milyona ev mucizesi diye çýkmýþtý.
Basýn açýklamasý yapmýþtýk yýkýmdan önce. Orada da
çekim yaptýlar ayný evi. Bir oda bir yer. Ýnsanýn
yaþayabileceði normal standartarýn çok çok altýnda
bir yer. Ama sonuç itibariyle çoluðuyla çocuðuyla
orada yaþamak mecburiyetinde arkadaþ. Þu anda
orada da yaþayamýyor. 400 milyon kirayla yemek mi
yenir, kira mý ödenir, çocuklarýna mý bakýlýr. Ne
yapacak bu insan?

Zaten aldýðým para o. 400 milyon. Bunu yol
parasý var, yemeði var. Çoluðuma mý çocuðuma mý
bakýyým? Ev kirasý mý veriyim? Aslýnda çok af
edersin tavuklarýn kümesi ondan daha iyidir. 60
milyon çoktu bile. Ama ne yapalým. Þimdi o da yok.

- Geçtiðimiz günlerde Ali Kýrca
gecekonduda yaþayan bir çocuðu çýkardý
televizyona. Bu evler ev deðil. Hem içinde yaþayana,
hem þehre zarar dedi. Ama baban burada yaþamak
istiyor, sen babaný ikna et de apartmana taþýnsýnlar
dedi çocuðu. Sence niye baban istemiyor insanca
yaþanacak bir evi diye sordu küçücük kýza. Hatta
sen istemez miydin bahçeli, güzel bir apartman
dairesinde yaþamak dedi. Kýz utandý, mahçup oldu,
“isterim dedi”. Gerçekten size daire veriliyor da siz
kulübeyi mi tercih ediyorsunuz?

Bir buraya gelsin o zaman. Biz insanca
yaþanacak bir ev istiyoruz. Buraya gelsin Kýrca.
Bizim bu isteðimize yanýt versinler öyleyse. Niye
gelmiyor? Halimizi görsün. Biz Büyükþehir
Belediyesine gittik. Yetkilinin birisi bize laf söylüyor:
“Farz et diyor, oðlun Almanya'dan geldi kiraya
çýkacak” Senin orada tuzun kuru. Kaç milyar maaþ
alýyorsun. Sen herhalde verirsin oðlunun ev kirasýný.
Ben 400 milyonla nereden veriyim kirayý. Sen beni
insan sýfatýnda kabul edip karþýna bile almýyorsun.
Benim evim yýkýlýyor. Çoluk çocukla dýþarýda
kalýyorum. Çocuklarýmýz hasta oldu. Götüremiyoruz
hastaneye.

Herhangi bir sosyal güvenceniz yok
mu?

Yok.

Diðer aileler de bu durumda mý?

Sadece iki ailede var sigorta.
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S. Güven Bilsel, Erkan Polat,
Seda Çalýþýr, Ozan Hovardaoðlu,
“Kentsel Yoksulluk / Yoksunluðun Deðiþik Tanýmlarý ve Boyutlarý Üzerine”Kentsel Yoksulluk / Yoksunluðun Deðiþik Tanýmlarý ve Boyutlarý Üzerine”

Yoksulluk daha çok istenilen nitelikte ya da
düzeyde olmamayý tanýmlarken, yoksunluk
istenilen niteliðin ya da düzeyin 'yok' olmasý, ya
da olmamasý anlamýný taþýmaktadýr. Bu
karþýtlýklar içerisinde konunun öznesi olan
insanýn toplumsal bir varlýk olmasý nedeniyle,
bireysel 'yokluk'lar, 'toplumsal/kentsel bir
yoksulluk'la sonuçlanabilecek süreçleri de
tetiklemektedir

'Yoksunluk' gibi bir takým þeylerin yokluðunu
çekmek ya da 'yoksunmak' zorunda kalan kent ve
kentliler yetersizlikle savaþýmý doðal olarak farklý
boyutlarda ve düzeylerde yaþamaktadýrlar.

Bu tür yaþamsal gereksinimleri karþýlayan
donatýlar ve düzenlemelerden yoksun olan
kentlerde, artýk kentlilerin yoksul olmasýndan söz
edilmesinin çok büyük bir önemi kalmamaktadýr.”

. Sadece özdeksel olarak
tanýmlanamayacak bu süreçler, kentsel bütüne
kadar giden bir 'yoksulluk'u da tanýmlamaktadýr.

....
Gün geçtikçe yoksulluk ve yarattýðý sorunlar büyüklü
küçüklü tüm kentleri daha farklý zorluk içerisinde
tutsak etmekte; çeliþki yumaðý haline gelen
(kentleri) kentsel hizmetler, kentsel yaþam kalitesi
ve mekansal standartlar açýsýndan gitgide
yoksullaþtýrmaktadýr.

Berrin Kalay,
“Bir Baþka Yoksulluk: Kadýn Yoksulluðu Üzerine”“Bir Baþka Yoksulluk: Kadýn Yoksulluðu Üzerine”

Yoksulluk mutlak ve göreli yoksulluk temel
ekseninde tanýmlanýr.

....

Mutlak yoksulluk
kavramý; bir kiþinin ya da hanenin yaþamýný
sürdürebilmesi için gerekli olan asgari temel
ihtiyaçlarýn karþýlanmasýdýr. Baþka bir deyiþle
satýn alma gücü paritesine göre belirlenmiþ
kiþi baþýna 1 USD'lik günlük harcama
seviyesidir. Bu seviyenin altýnda kalanlar;
sabit bir ikameti olmayan, sosyal güvenlik
aðlarýnýn dýþýnda, toplumdan dýþlanmýþ (kiþiler
için) ise aþýrý yoksulluk kavramý
kullanýlmaktadýr. Ülke içindeki ortalama geliri
belli oran altýnda olanlar ise göreli yoksulluk
kavramý ile tanýmlanýr (World Bank, 1990).

Yoksulluk, küreselleþmeyle birlikte
tanýmlanamaz, ölçülemez bir hal aldý. Yine bu
doðrultuda “kentsel yeni yoksulluk”,
“dezavantajlý gruplar”, “sýnýfdýþý” (Güvenç,
2000; Kaygalak 2001; Bauman, 1999;
Mingione, 1996) kavramlarý yeni yoksulluk
kategorilerini açýklamaya dönük kavramlar
olarak ortaya çýktý.”

“....

“....
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Devlet þunu yapýyor. Git diyor, kiracýný çýkart
kardeþim. Eðer kiracýný çýkartmazsan, enkaz
bedelinden 4 milyar para keserim senden. Devlet
zaten beyni dönmüþ vatandaþý bizim üzerimize
sürüyordu. Bir tanesi içip içip geliyordu, hakaret
ediyordu. Devlet kiracý ile ev sahibini karþý karþýya
getirdi. Bir de kiracý olgusunu tanýmýyor ki adam.
Devletin gözünde kiracýnýn hiçbir hakký yok. Oysa
bana ne ev sahibine verdiði süreden? Benim bir
sene oturmam gerekiyordu, ben öyle anlaþma
yapmýþým. Ben adamýn evini kiralarken ne zaman
yýkýlacak diye araþtýrmýyorum ki.

Þimdi her yerde yýkým var ve size
diyecekler ki “bütün kiracýlar sizin gibi yaparsa” ne
olacak.

Brezilya'da ve Arjantin'deki gibi çadýr
kondular olacak. Bir kere zaten Ýstanbul'da kiralýk ev
sorunu var. Hem fahiþ fiyatlarla hem de ev yok...
Buraya ziyarete gelen arkadaþlardan bir tanesi var
her gün desteðe geliyor. 4-5 çocuðu var onun da. Ýki
aylýk kirasýný ödeyememiþ, ev sahibi kapýnýn önüne
atacak. Ne yapacak vatandaþ. Belediyeye gitmiþ,
muhtarlýktan acil yardým kaðýdý almýþ. Gitmiþ
belediyeye "Ben iki aydýr ev kiramý ödeyemiyorum.
Ev sahibi beni atacak. Sokakta kalacaðým. Bana ev
vereceksin” Herkesin bunu talep etmeye hakký var.

Biraz da yýkýmlardan bahsedelim.
Televizyonlar sizin hakkýnýzda pek iyi þeyler
söylemedi ve açýkça taraflý yayýnlar yapýldý.
Provokatörlerden, teröristlerden bahsedildi, yýkým
günü Güzeltepe'de neler oldu?

Ýlk yýkmak için geldiklerinde biz buraya
barikat koyduk. Gece gündüz yýkým bekliyoruz. Beþ
noktaya koyduk barikatlarý. Ama toplam otuz kiþi var
barikatlarýn arkasýnda. Sonra emniyet güçleri geldi.
Muhtarý çaðýrdým dedim ki muhtar sen polise söyle
gelmesin. Biz Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nden
bir yetkiliyle görüþmek istiyoruz. Emniyet
Müdürünün yanýtý þu: “Ýçinizde maskeli insanlar var,
yasadýþý örgüt üyesi provokatörler var. Sizin
ezilmiþliðinizi kullanarak sizi bizlere karþý kullanmaya
çalýþýyorlar. Bunlarýn oyunlarýna gelmeyin.” Maskeli
dediði de mahallenin çocuklarý. Adam maskeye laf
ediyor ama kendi beþ dakika sonra gaz bombasýný
attýðý zaman maske lazým oluyor. Tabii adam onun
þeyini yapmýyor. O maskeliler diyor, provokatör
diyor.

Benim ev yanýyordu. Evin içine gaz attýlar.
Çocuklar içerde. Bir tanesi de panzerin içinden
çýkardý kafayý, küfür ediyor.

Bakýn bu çocuk ikinci yýkýmda içerdeydi.
Çocuðun gözü gazdan etkilendi, yeni yeni açýlmaya
baþladý. Gözünü annesi sabahleyin eliyle açýyordu.

Turan-

Turan-

Turan-

Ýsmail-

Turan-

Sendika.org-

Sendika.org-

Peki burada baþlattýðýnýz mücadeleyi
nasýl sürdürmeyi düþünüyorsunuz?

Biz burada kalacaðýz. Hükümetin yetkilileri
þunu bilsinler. Biz anayasanýn 57. maddesinin
uygulanmasýný istiyoruz. Bundan dolayý buradayýz.
Bizim davamýz haklý bir davadýr. Biz þu anda sokakta
kalýyoruz, sokakta kalmaya devam edeceðiz. Kýþ da
olsa burada kalacak bu aileler.

Peki kendinize baþka bir ev yapmayý,
bir kondu inþa etmeyi düþünüyor musunuz?

Bizim gecekondu yapabilecek halimiz yok.
Yarýn gelip gene baþýmýza yýkacaklar. Ekonomik
olarak tekrar borçlanacaðýz. Böyle bir þeye gücümüz
yok.

Ancak burayý yapabildiniz yani…

Ancak bunu yapabildik. Bizim gecekondumuz
bu artýk. Biz gerekirse, buradaki aileler çoluk çocuk
yürüye yürüye Ankara'ya gitmeyi düþünebiliriz.
Buradaki komþularýmýza bu evlerimizi emanet ederiz,
Ankara'ya gideriz. Bu konunun dönem dönem
Avrupa basýnýnda da çýktýðýný biliyoruz. Dünyanýn
gündemine oturturuz biz bunu. 3. dünya ülkeleri
denen ülkelerde nasýl çiftçiler tarlalarý iþgal ediyor,
ekiyor biçiyor. Ondan sonra yeni bölgelerde tarla
iþgaline gidiyorsa burada bizler de bu konumlara
getirilmiþ vaziyette sayýyoruz kendimizi.

Yani barýnma hakkýný devlet size
vermiyorsa siz bunu fiili olarak mý uygulayacaksýnýz?

Tabii fiili olarak da kullanmanýn yollarýna
bakacaðýz. Ama ondan önce demokratik bütün
yollarý deneyeceðiz. Ankara yürüyüþünün ülke
gündemini çok fazla meþgul edecek bir olay
olacaðýný tahmin ediyorum. Çünkü sen barýnma
hakkýný vermiyorsun…

Peki bölgedeki diðer insanlarýn bu
direniþe yaklaþýmý nasýl?

Çevrede bazýlarý dedi ki ev sahibi direnmiyor
kiracý neden direniyor. Aslýnda burada ev sahibi
olanlarýn da alt katýnda üst katýnda oðlu, akrabasý
oturur. Yarýn yýkým olsa onlar kiracý olduðundan
açýkta kalacaklar. Bunu fark edenler bizimle beraber
olmaya baþlýyorlar.

Bizim ev sahipleri bize destek çýksaydý, bizle
kavga gürültü yapmasaydý, bir tahtanýn bir
pencerenin, bir kiremidin peþine
düþmeselerdi.durum farklý olurdu. Çoðunlukla
onlardan baský görünce kafamýzý kaldýramadýk.
Devletten önce onlarla uðraþtýk.

Sendika.org-
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Sendika.org-
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Sendika.org-

Buraya müdahale ederlerse ne
yapacaksýnýz?

Burayý kaldýrýrlarsa karþýya yýkýntýlarýn oraya
gideceðiz. Depolardaki eþyalarýmýzý alýp yeniden
kuracaðýz. Hem nereye götürecek. Kendi deposuna.
Ne kadar þey yapacak. Gerekirse betonun üzerinde
yatacaðýz. Çocuklarýmýza yorgan döþek olacaðýz.
Yapacak bir þey yok. Ama biz þunu biliyoruz ki
kesinlikle buradaki aileler birlikteyiz. Kesinlikle
anayasanýn 57. maddesinin uygulanmasý için
elimizden geleni yapacaðýz.

Peki size destek olmak isteyenler
neler yapabilir.

Ziyarete gelen arkadaþlar oluyor. Erzak
getiriyorlar. Yiyeceðe ihtiyaç duyuluyor.

Ýki akþamdan beri benim çocuðum ateþli. Ýlaç
yok..

Örneðin doktorlar, Tabip Odasý gelip bir
saðlýk taramasý yapabilir. Örneðin ben doktorlarýn iþ
býrakma eylemlerinde vardým. Okmeydaný Hastanesi
yakýn. Doktorlar eylem yapýyorsa mutlaka gittim.
Çünkü o eylem onlarýn deðil, onlarýn halk için yaptýðý
eylemlerdi. Onlar veya baþka kurumlar bize bir
þekilde ulaþýp destek verirse seviniriz.

O sýrada yanýmýza Baran geliyor. Belli ki o da
konuþmak istiyor. 8 yaþýndaymýþ ve bu sene okula
yazýlacak. Ancak 100 milyon kayýt parasý istemiþler.
Turan Eðitim-Sen'li öðretmenlerle bu sorunu
çözeceklerine inanýyor. Baran burayý sevmediðini ve
evini istediðini söylüyor. Yýkým günü babasý onu
halasýna göndermiþ baþýna bir iþ gelmesin diye. O
ise haber göndermiþ oralardan babasýna. Bunu
anlatýyor bize ve ne dediðini söylüyor: “Baba
korkmuyorum polislerden. Evlerimizi
yýktýrmayacaðýz. Sonuna kadar da devam edeceðiz.
Evlerimiz öyle dik duracak”

Güzeltepe'deki 6 emekçi ailenin belki evleri yýkýlmýþ
ama baþlarý dik. Onlar dilencilik yapmak birilerine
sýðýnmak, yalvarmak yakarmak deðil hak istiyorlar.
Barýnma hakkýndan bahsederek bir sorunu ve hakký
görünür kýlýyorlar. Güzeltepe ÝETT duraðý bu
mücadelede yeni ve önemli bir durak…

Sendika.org-

Sendika.org-
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Küresel kentlerin ortaya çýkmasý ile birlikte
kentin “merkezsizleþmesi”, kentlerin büyümesi
ile kentlerin istihdam çekiciliði baðlantýsýnýn
kalmamasý, eski kentliler denebilecek kentin üst
sýnýflarýnýn artýk periferilerde ikamet etmesi ve
klasik konut edinme tarzlarýnda belirgin
farklýlaþmalar ortaya çýkmasý, yeni sanayinin
artýk kalifiye olmayan büyük yýðýnlarýn emeðine
ihtiyaç duymamasý, büyüyen nüfusun
çoðunlukla büyüyen kentli yoksul tabaka
anlamýna geldiði ve kentin eski sahiplerince
yavaþ, yavaþ terk edilen eski merkezlerinin
artýk orta ve alt gelir sahibi toplum kesimlerince
doldurulmaya baþlanmasý sonuçta kentin yeni
dokusunun yeni baþtan deðiþtiði anlamýna
gelmektedir. Yeni dokunun parçalý olduðu,
kent içi kentler oluþtuðu, alt kentlerde
cemaatleþme eðilimleri geliþtiði gözlemleri
son yýllarýn temel tespitleri haline gelmiþtir.”

Abdullah Karatay,
“Ýstanbul'da Sokakta Çalýþan ve Yaþayan Çocuklar Sorunu
ve Devlet Tarafýndan Yürütülen Çalýþmalar”
“Ýstanbul'da Sokakta Çalýþan ve Yaþayan Çocuklar Sorunu
ve Devlet Tarafýndan Yürütülen Çalýþmalar”
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Mimarlar Odasý Ankara Þubesi “Yoksulluk konulu bir
yazý istiyoruz.” diye dileklerini ilettiler. Altýndað'dan
yola çýkarak yoksulluk yazmayý düþünürken; “ABD,
Üçüncü Dünya Kadar Yoksul “baþlýklý haber beni
dünya ülkelerine ve son Katrina kasýrgasýnýn ortaya
çýkardýðý, New Orleans kentindeki görüntülerin tüm
dünyada yarattýðý þoku anýmsadým. Ve kendi
yoksulluðumuza savruldum…

Yoksulluk mu yoksunluk mu? Ülkeleri yönetmeye
aday insanlarýn yoksunluklarý dünya da yaþanan
yoksulluðun nedeni deðil mi? Bencillikler,
ufuksuzluklar, görmemeler, hedefsizlikler,
projesizlikler ne derseniz deyin insanlarýn
mutsuzluklarýnýn nedeni sadece düþük gelir olamaz.
Eðitimsizlik, örgütsüzlük ve kiþiye yapýlamayan

yatýrýmsýzlýk, kent bilincinden yoksunluk ya da
kentsizlik deðil mi? Bir de ülkeleri yetersiz, bencil,
sevgisiz insanlarýn yönetmesidir.

Ýnsanlarýn her hangi bir alanda uzman olmamasý,
eðitim düzeyini yükseltmemesi, üretmemesi,
üretimin yaþamdaki gücünü görmemesi onu
kendiyle, çevresiyle, toplumla barýþýk kýlar mý? Böyle
bir insan vizyon sahibi olabilir mi? Vizyon sahibi
olamamak, kaliteden ve birikimden yoksun olmak
tüm yoksulluklarýn yaratýcýsý olmaz mý?

Baþkent merkezine üç kilometre uzaklýktaki ikinci
büyük ilçesi Altýndað yoksulluðun da baþkenti.
Aslýnda baþkent yoksulluðun da baþkenti. Kent
merkezine üç kilometre uzaklýktaki Türkiye

yoksulluk ve yoksunluk

varoþlarýnýn anasý Altýndað'da derin bir yoksulluk
yaþanmaktadýr. Kahveler iþsizlerle doludur.
Altýndað'dan eskiden dört bir koldan Ankara'ya
yayýlan iþçilerin, memurlarýn yerini giderek dört bir
koldan yayýlan iþsizler, sabýkalýlar, dilenciler,
gündelikçiler aldý denebilir.

Daha dün bir anne geldi liseli kýzýyla. Kýzýna
bankalarýn birinde staj istiyordu. Aradýðým bankalar,
ticaret liselileri stajyer aldýklarý için kendilerine
yardýmcý olamadým. Umutsuzluk içindeki kadýn bu
arada gündelikçi olarak çalýþma isteðini de iletti. Üç
çocuðuyla yeni baþlayan eðitim döneminde nasýl
çaresizlik içinde olduðunu anlattý. Anlattýklarý
yüreðimi daralttý. Vedalaþtýk. Onlar çýktýktan bir saat
sonra haber vermek istedim. Yarýn bir banka
müdürüne uðramalarýný söyleyecektim. Verdikleri ev
telefonunu aradým. Küçük kýzý çýktý, “Annem henüz
gelmedi” dedi. Yarým saat sonra aradým yine yok.
Çýkmadan son bir kez daha aramak istedim.
Aradýðým da eve dönmüþtü. Nefes nefese telefona
geldi. Konuþtuk. Kavaklýdere'den Altýndað'daki evine
yürüyerek dönmüþlerdi. Sanýrým 10 kilometre yolu
parasýzlýktan yürümüþlerdi. Annenin ve kýzýnýn
yaþama öfkeli bakýþlarý yaþadýklarý yoksulluðun
yansýmasýydý. Oysa, o güzel gözler, yoksullukla
tanýþmasa yaþama daha güzel bakabilirdi.

Tüm yoksul semtlerinde olduðu gibi yoksulluklar
ama evlerinde televizyon ve çatýlarýnda anten eksik
deðil. Televizyonun yarattýðý ortamla yaþadýklarý
yoksunluða karþýn dünya ile buluþuyorlar. Varsýl
yaþamlarý izlemek, öfkeli, sevgisiz ve þiddet yanlýsý
yapýyor. Kentlerde herkes gettolarýnda yaþasa da
kentin geliþmiþ dilimi yanýndaki yoksul dilim
öfkelerini büsbütün kabartýyor. Yerel yönetimlerin
yoksulluða çözümü insanlarý yalanlara baþvurmak
zorunda býrakýp erzak, kömür alma ve bir de
bayramlarda otobüslere bedava binme 'lüksü'
yaþatýyor olmasý da bir baþka çarpýklýk deðil de
nedir?

Oysa çaðdaþ ülkelerde yerel yönetimler iþ alanlarý
yaratarak, el emeklerinin deðerlendirilmesini
saðlayarak daha doðrusu onlarý çalýþtýrarak yaþama
katýyor. Ýþsizliði projelerle çözüyor. Ya da sosyal
fonlarda saðlýk sorunlarýný çözüyor. Sosyal haklarý
olan düþük bir ücretle yaþamýný sürdüren insanlarla
ülkesinin erincini saðlýyor… Bizde dilenci kültürünün
temellerini atýyoruz. Ramazandaki iftar yemekleri ve
daðýtýlan erzak yoksul yüzümüz ve utanarak,
acýyarak izliyoruz. Ýþte Altýndað'dan ve ülkemden
gün geçtikçe derinleþen insaný ürküten yoksulluk ve
nedeni yoksunluklarýný gideremeyen yöneticiler deðil
mi?

Özer Bostanoðlu,
“Küresel Kent Yoksulluðu ve Avrupa'daki Türkler”“Küresel Kent Yoksulluðu ve Avrupa'daki Türkler”

Küreselleþme akýmý, 'yapýsal uyum ve istikrar
programlarý' ve 'Washington uzlaþýsý'
çerçevesinde neredeyse tüm dünya
ülkelerinde gündeme getirilip uygulamaya
sokulmuþ bulunan 'esnekleþme' ve kamu
kuruluþlarýnýn 'özelleþ(tiril)mesi ve hatta,
(ulusaþýrý þirketlerle özel yerli, ulusal
þirketlerin 'evlenme' yoluyla birleþmeleri
neticesinde de) 'yabancýlaþ(týrýl)ma'sý
politikalarý, pek çok ülkede ulusal istihdam
yapýlarýný çözmüþ, birçok iþçinin iþten
çýkarýlmasýna ve muazzam sayýda düþük ve
orta gelirli insanýn (ve dolayýsýyla ailenin)
yoksullaþmasýna sebep olmuþtur. Ortaya
çýkan yoksulluk türü, kimilerince 'yeni
yoksulluk' olarak tanýmlanmaktadýr.

“....
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kentsel dönü ümü ya ayanlara sorduk...þ þ

Kiracý bir kadýn, çevrenin rahatsýz edici olduðunu;
civarda madde baðýmlýlarý olduðundan çocuklarýný
okula gönderirken tedirginlik yaþadýðýný söyledi.
Ayrýca geceleri devamlý tabanca sesleri duyduklarýný
ve güvensiz hissettiklerini belirtti. Duruma kendi
çözüm önerisini sorduk, gecekondularýn yerini
düzenli yapýlaþmanýn almasýyla sorunlarýn
azalacaðýna inanýyor. Konuþtuðumuz diðer insanlar
da ayný kanýda.

Sürecin baþýnda, gecekondularý yýkýlanlara Altýndað
Belediyesi lojman tahsis ederken, sonralarý kondu
sahiplerine yardým edilmemiþ. Konuþtuðumuz bir
diðer kiracý da, gecekondusu proje kapsamýnda
olmasýna raðmen kendisine lojman saðlanmadýðýný
ve kirada herhangi bir yardýmda bulunulmadýðýný
belirtti.

Dönüþümü yaþayanlar bunlardan bahsetti. peki
bizim için önemli noktalar neler?

Öncelikle, insanlar proje hakkýnda
bilgilendirilmemiþler. Kime sorsak cevap ayný.
Belediyeden adamlar gelmiþ, buraya apartman
yapýlacaðýný söylemiþler. Arazilerinin bedeli ve
üzerine ne kadar ödeyecekleri hesaplanmýþ. Yani;
yeni konutlara gelmeden önce nasýl bir yerde
yaþayacaklarýna dair fikirleri yokmuþ. Ayrýca þu ana
kadar insanlarýn sosyal hayatlarýna katkýda
bulunacak hiç bir deðiþikliðe ön ayak olunmamýþ.

Yeni konutlarda yaþayanlarýn sorunlarý ve bizim
aklýmýzda oluþan sorular bir dönüþümün zorunlu
olduðunu gösteriyor. Fakat bu dönüþümün sadece
gecekondulardan çýkýp konutlara yerleþmekle
saðlanamayacaðý açýk. Ýnsanlar oturduklarý yapýnýn
kalitesi konusunda olumlu bir deðiþim yaþamýþlar
ama bu kentsel dönüþümün yani bir sosyal deðiþimin
parçasý olamamýþ. Mevcut durum, gecekondulardan
oluþan bir dokunun ortasýnda yükselen on katlý
yapýlar, ödemeyi nasýl yapacaðýný düþünüp duran
insanlar ve deðiþmeyen sosyal problemlerden ibaret.

Deniz Üçer, Özgür Bayramoðlu, Nurþah Cabbar >

Biz mimarlýk öðrencileri; mimarlýk haftasý sebebiyle,
kentsel dönüþüm projesi kapsamýdaki Eski Altýndað
Bölgesi Aktaþ mahallesine gittik. Amacýmýz
insanlarla dönüþümü konuþmaktý.

Süreç çoktan baþlamýþ. Aktaþ - Atilla Projesi
dahilinde gecekondular yýkýlmýþ, yerine on katlý üç
adet apartman yapýlmýþ. Gecekondu sahipleri, ya
konutlara yerleþmiþ ya da farklý yerlere gitmek
zorunda kalmýþlar. Gidenler baþka yerlerde yine
gecekondulara yerleþmiþ.

Konutlara yerleþenler ödeme konusunda sýkýntýlý.
Kimisi vadeli ödeme planýnýn faizleri yüksek olduðu
için borç bulup peþin ödemiþ; þu an o borçlarý
ödemekle meþgul; kimisi faizleri ödemekle...

Sanayiden emekli yedek parçacý bir ev sahibiyle
konuþtuk. Dört yüz elli milyon TL maaþ aldýðýný, eve
altý yüz milyon TL taksit ödediðini söyledi. þartlar
aðýrlaþýnca eþi de çalýþmaya baþlamýþ ama sýkýntý
devam etmekte.

Gelir, eðitim, saðlýk, güvenlik ve yaþam
kalitesindeki yetersizlikler sonucunda,
kendine yetemeyen ve kentsel toplumsal
yapýya yabancýlaþan bir sýnýf doðmaktadýr.

Temel gereksinimlerini bile
karþýlamaktan yoksun sýnýflar, her türlü
sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel
hastalýðýn kaynaðý durumuna gelmektedirler.
Küreselleþmenin kontrole dilemeyen negatif
yanlarý da bu hastalýklarý artýrmakta, kamu
hizmetlerinin bile artýk yalnýzca satýn alma
gücü olanlara sunulmasý gibi bir sapmaya
gidilmektedir.

Türkiye'de de hem büyük kentlerde hem de
diðer kentlerde kentsel yoksulluða, kentsel
kopmanýn ve gettolaþmanýn her örneðine
rastlamak olanaklýdýr.

Bu kentlerde bile birçok
kimsenin mesleksiz, saðlýksýz, mutsuz, gergin
ve tüm kentsel sosyal yapýdan kopuk olduðu
gözlenebilmektedir.

Bu
durum, hem geliþmiþ ülkeler hem de geliþmekte
olan ülkeler için geçerlidir. Ancak, geliþmekte
olan ülkelerde durum çok daha trajik bir
boyuttadýr.

Oldukça sorunsuz
görünen, saðlýklý kentleþmenin yaþandýðý
düþünülen kentlerde bile bu durumla
karþýlaþýlabilmektedir.

M. Akif Çukurçayýr,
“Kentler ve Tutunamayanlar: Konya Örneði'nde Kentsel Yoksulluk”“Kentler ve Tutunamayanlar: Konya Örneði'nde Kentsel Yoksulluk”

Hayat Zengin Ünverdi,
Kent Yoksulluðunun Deðiþtirdiði Toplumsal ve Mekansal Ýliþkiler
Baðlamýnda Kimlik Yapýlanmalarý - Ýzmir Gecekondularý Örneði
Kent Yoksulluðunun Deðiþtirdiði Toplumsal ve Mekansal Ýliþkiler
Baðlamýnda Kimlik Yapýlanmalarý - Ýzmir Gecekondularý Örneði

Eski yoksullarýn umudu vardý, yenilerin
yok. Küreselleþme ve son 10-15 yýlda
güçlenen neo-liberal dalga öncesinde
yoksullarýn modern yaþama katýlma
umudu vardý. Köyden gelenler önce
enformel sektörde iþ buluyor, bir süre
sonra formel sektöre geçiyor, önce bir ev
sahibi oluyor, epey sonra da modern
yaþamýn parçasý oluyordu. Ancak artýk
yoksullarýn böyle bir umudu yok...”

“....

“....

24 25
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Diamond Hill'de 20. Yüzyýlýn baþlarýnda nüfuslarý
yaklaþýk 1.500 olan bir çok büyük köy vardý. Bu
köylerde yaþayanlarýn asýl uðraþý alaný tarýmdý. Bu
köylerde yetiþtirilen özellikle pirinç, odun, sebze ve
domuz gibi ürünler Hong Kong'un diðer bölgelerine
gönderiliyordu. Hükümet, sömürgeciliðin etkisiyle
bölgedeki topraklarýn bir kýsmý üzerinde Kai Tak
Havaalanýný inþa etti. 1950'lerde de tarýmsal alanlar
üzerinde gecekondular kurulmaya baþlandý. Devlet
1960'lara kadar kalkýnma doðrultusunda hiçbir çaba
harcamazken Çin'den gelen göçmenlerin kabul
edilmesine iliþkin güçlü talep Diamond Hill'in
kentleþmesine neden oldu. Gecekondular istihdam
alanlarýna yakýn yerleri tercih etti. Diamond Hill ve San
Po Kong'da sanayinin hýzla geliþmesi ile insanlar
bölgeye yöneldi ve 1968 yýlýnda en yüksek rakama,
55.000'e çýktý. Bölgede yaþayanlar 1980 yýlýndan
itibaren bölgeden tahliye edilme tehdidiyle karþý
karþýya kaldýlar. 1992 yýlýnda gecekondu bölgelerinin
bazýlarý modern ikametgah alanlarýnýn inþa edilebilmesi
için temizlendi. 2002'de bölgenin tamamý artýk
gecekondulardan temizlemiþti. Bölgedeki gecekondu
öyküsü böyle sona erdi.

Bu gecekondularýn yok oluþu mimarinin umut kýrýcý bir
öyküsüdür. Uzamsal konfigürasyonda yapýlarla baðlam,
esneklik ve yakýnlýk arasýndaki organik iliþki, herhangi
bir bireyin arzusu ile gerçekleþtirilmesi mümkün
olmayan mimari deneyimlerin duyarlýlýðýnýn ve
çeþitliliðin artmasý sonucunu doðurur. Gecekondu
sadece bir toplumsal olgu deðildir. Bir çok toplumda
gecekondu hýzlý sanayileþmenin kentsel modernliðine
yaptýðý baskýnýn neden olduðu tipik bir kentsel olgudur.
Bu araþtýrmanýn iki amacý var. Birincisi mimari bir miras
olarak gecekonduya dair biçimsel bir tartýþma ortamý
yaratmak. Gecekondunun mimarlýk açýsýndan önemi ne
yapý, ne biçim, ne de malzemedir. Ancak bu özellikler
tek tek bireylerin benzersiz yaþamlarýný ve etkinliklerini
yansýttýklarý gibi toplum için ifade ettikleri tarihsel
deðeri de yansýtýrlar. Bu durum bizi mirasýn tanýmý ve
korumanýn alamý üzerinde yeniden düþünmeye
yönlendirmektedir.

MÝRASI SORGULAMAK

miras olarak gecekondu

Gary WK Yeung* >Hong Kong Sanat Merkezi, Çin

: diamond hill gecekondu bölgesi ile
ilgili durum ara t rmas , hong kongþ ý ý

TAÝ HOM KÖYÜ'NÜN TARÝHÝ

Bu çalýþmanýn amacý Ankara'da yüksek alým gücüne
sahip yeni orta sýnýfýn yükselmesi ile eþ zamanlý
olarak yeni tipte bir varoþlaþmanýn ortaya çýkýþýný
incelemek ve deðerlendirmektir.

Ankara'daki varoþlaþma çeþitli toplumlarda görülen
modellerle bire bir çakýþmaktadýr. Varoþlaþmanýn
yaygýnlaþmasý dünyadaki politik ekonominin
süregelen etkileri altýnda cereyan etmektedir ve
metropol alanlarda bir toplumsal farklýlaþmaya yol
açmaktadýr. Bu farklýlaþmanýn süreklilik göstereceði
ileri sürülmektedir. Bu orta sýnýf özel, kapalý ve
izlenen istisnai ikametgah, çalýþma, dinlenme ve
tüketim alanlarý oluþturmuþtur. Bu alanlara literatürde
genellikle “dýþa kapalý topluluklar” (gated
communities-ç.) denmektedir ve bunlar
varoþlaþmanýn ayrýlmaz parçalarý olarak kabul edilir.

Bu yerleþimler esas olarak ikametgah olarak
kullanýlmaktadýrlar ve özel olarak yalýtýlmýþ alanlar
olarak planlanmaktadýrlar. Yörede yaþamayanlarýn
yerleþime girmesini engellemek amacýyla deðiþik
güvenlik tamponlarý oluþturulmaktadýr. Bu varoþlar
yeni bir yaþam tarzý anlayýþý sunmaktadýrlar. Bu yeni
yaþam tarzýnýn temelini toplu güvenlik ve kent
çekirdeðinin hastalýklarýndan uzakta kalmak
oluþturmaktadýr. Yeni orta sýnýf kendisini güvenlik
içine almaktadýr.

Ankara, Cumhuriyet'in yarattýðý modernleþmenin
modeli olan bir kenttir. Bu çalýþma ile yirminci yüzyýlýn
baþlarýnda geliþtirilen modernleþme projesinin
uzamsal özelikleri de ortaya çýkarýlmak istenmektedir.

Bahçeli Evler'in 1934 yýlýnda kurulmasý, planlama
ölçütleri bakýmýndan olduðu kadar bu semtte
yaþayanlarýn toplumun üst tabakalarýna mensup
kiþiler olmalarý bakýmýndan da sadece Ankara'da deðil
Türkiye'nin genelinde de varoþlarýn geniþlemesinin ilk
örneðidir. Özel arabalarýn kullanýmýnýn teþvik etmiþ
olduðu ikinci banliyöleþme geliþimini görmemiz için
1970'lere kadar beklemek gerekli. Bilinçli olarak bir
banliyö olarak planlanmýþ olan Or-An yerleþimi
projesi 1978'de hayata geçirildi. Or-An'ýn tasarým

ankara'da banliyöle meþ ve yeni bir hayat tarz n n yerle mesiý ý þ

ölçütünde Ebenezer Howard'ýn bahçe kent
yaklaþýmýnýn etkisi altýnda kalýnmýþtýr.

Kentin geliþimi arazi darlýðýna yol açýnca Çayyolu
Küme Evleri 1990'larda Ankara'da yaþayan orta ve
üst-orta sýnýfýn “globalleþme esinlenmesi”ni
karþýlayacak bir seçenek haline geldi. Varoþlaþma
Fordist kentleþme tarzýndan bir sapma olmakla
birlikte dýþa kapalý topluluklar varoþlaþmanýn
geçirdiði evrimin bir parçasýdýrlar. Bu topluluklar
Fordizm sonrasý dönemin varoþlaþma tarzýný
oluþtururlar. Bununla birlikte bu topluluklarýn iç
yapýlarý demokratik olmamalarýndan dolayý
eleþtirilecektir. Özel yerleþimlerdeki kendi kendini
yönetme (eðilimi-ç.) toplumsal farklýlýklarý artýrýr ve
böylece toplumsal uyumu tehlikeye sokar.

Kapýlarýný dýþarýya kapatmýþ oluþumlar varlýklarýný
sürdüreceklerdir ve özel varoþ kurucularý ve kent
planlayýcýlarý modernizm olgusunu dikkate alarak
geleneksel þekilde tasarlayýp planlama yaparlarken
bu olguyu dikkate alacaklardýr. Toplumsal eþitsizlik
kendisini uzamsal olarak açýða vurmuþ
bulunmaktadýr.

Oya Eriþen >Ankara-Türkiye

Altmýþlarýn baþlarýndan itibaren Mýsýr'da devlet
yoksullar ve düþük gelirliler için bir çok konut projesi
gerçekleþtirmek konusunda çok istekliydi.

“Ekonomi” asýl amaç olmakla birlikte baþarýlý bir
kentsel yaþam yaratmak fikri tamamen göz ardý
edildi.

Mýsýr halký -özellikle yoksular- toplumsal kent
yaþamýna özel ilgi gösterir. Baþkalarýyla birlikte
yaþamak, toplumsal etkileþim, özel kültürel
davranýþlar, Mýsýr kent yaþamýna iliþkin en önemli
stratejilerde dikkate alýnýr.

Son on yýl içinde bu projelerde yer alan kent
alanlarýnýn büyük bir kýsmý tamamen deðiþmiþtir. Bu
projelerde yer alan özelliði olmayan mimari, aþýnmýþ
kent alanlarý etkin bir kentsel yaþama ulaþma
ihtiyacýný karþýlayabilmek için -kullanýcýlarýn çabalarý
ile- yeniden canlandýrýlmýþtýr.

Kullanýcýlarýn rolleri aþaðýdaki gibi özetlenebilir:
1. Binalara yapýlan mimari eklemeler.
2. Mimari yükseltilerin deðiþtirilmesi.
3. Kitlelerde ve alanlarda yapýlan reformlar.
4. Kentsel alanlara yeni iþlevler katmak.
5. Toplumsal kent yaþamýný baþtan aþaðý
deðiþtirmek.

Bu çalýþma iki bölüm halinde hazýrlanmýþtýr:
Bölüm 1: Teorik bölüm. Bu bölümde üçüncü dünya
ülkelerinde düþük gelirli kesimler için “baþarýlý ve
etkin kent yaþamý” kavramý ele alýnmaktadýr.
Bölüm 2: Kahire'de 1960'lý yýllarda inþa edilen düþük
gelir gruplarýna yönelik konut projelerinden bazýlarý
incelenmektedir. Geçmiþ, bugün ve beklenen
gelecek tarihsel bakýmdan incelenmiþtir. Olumlu ve
olumsuz özellikler ele alýnmýþtýr.

Bu metnin amacý, yeni bin yýlda -özellikle üçüncü
dünya ülkelerinde yaþayan- düþük gelirli kitleler için
yapýlan konut projeleri tasarýmlarýnda yeni bir
farkýndalýk ve yeni bir vizyona gereksinme olduðunu
ortaya koymaktýr.

Rawia Mohamed Ezzeldin Hammouda >Kahire, Mýsýr

m s r'da alt gelir gruplar na yönelik
projelerde

ý ý ý
kentsel ya am n

canland r lmas nda kullan c n n rolü
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Bu metnin amacý, Ýstanbul'da bir deprem olasýlýðýna
karþý hazýrlýk süreci içinde gecekondu semtlerinin
kalitesini yükselterek yaþanabilir alanlar haline
getirmeye dönük bir modeli tartýþmaktýr. Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi'nin talebi ve desteði ile 2003-
2004 yýllarýnda gerçekleþtirilen bir araþtýrma projesinin
sonucu olarak gerçekleþtirilen önerilmiþ modelin hedef
gruplarý yüksek deprem tehlikesi altýndaki yerleþim
bölgelerindeki gecekondu sakinleridir.

Türkiye'de gecekondulaþma sürecinin nasýl olduðunu
kent nüfusunun 1950'de % 24'ten 2000'de % 59'a
yükselmiþ olmasý açýkça ortaya koymaktadýr. Ülkede
1995 yýlýnda 45 bin hektarlýk bir alan üzerinde 2
milyon gecekondu bulunmaktaydý. Kýrsal alanlardan
kentsel alanlara yönelik hýzlý nüfus hareketlerinin esas
nedenleri ekonomiktir. Bunlar, tarýmda mekanizasyon,
toprak mülkiyeti dinamiklerindeki deðiþiklik ve kentsel
alanlarda üçüncü sektörün geliþmesidir. Diðer
toplumsal nedenler, belli baþlý kentsel alanlarda daha
iyi eðitim ve toplumsal fýrsatlar için kamu hizmetlerinin
yoðunlaþmasý gelir.

Gecekondu alanlarýnda kalite yükseltimi uygulamasý
modelinin ana evreleri þunlardýr: i) uygun alanýn
seçmek, ii) varolan durumu tanýmlamak, iii) varolan
durumu deðerlendirmek, iv) belirlenen alan için
öneriler hazýrlamak, v) seçenekler arasýnda tercih
yapmak, vi) uygulama planýný hazýrlamak, vii)
uygulama planýný deðerlendirmek. Bu evrelerin her biri
için altý temel öðenin modele dahil edilmesi
gerekmektedir. Bu öðeler þunlardýr: a) siyasi ve
yönetimsel öðeler; b) ekonomik öðeler; c) örgütsel ve
toprak mülkiyeti ile ilgili öðeler; d) teknolojik öðeler;
e) toplumsal yapý ve uzamsal öðeler.

Temel yaklaþýk ampirik ve katýlýmcýdýr: ana yöntem
olarak alan çalýþmasýna baþvurulacaktýr. Ýstanbul
kentindeki birkaç gecekondu topluluðu seçilecektir.
Proje bundan dolayý “yarý-deneysel” araþtýrma olarak
tanýmlanabilir. Uygulamada karar alma ve farklý

istanbul'daki gecekondu alanlar içiný bir kalite yükseltme modeli
Gülçin Pulat Gökmen, Yurdanur Dülgeroðlu Yüksel, Fatma Erkök, Yasemin Alkýþer, Berna Keskin

>Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlýk, Ýstanbul-Türkiye, 2. Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Kentsel Planlama, Ýstanbul Türkiye
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gruplarýn fikirlerinin alýnmasý süreçleri hayata
geçirilecektir. Proje belirli bir ortam içinde
gerçekleþtirileceði için uzamsal, coðrafi, iklime iliþkin
ve topografik özelliklerin doðrudan ve dolaylý olarak
gözlenmeleri gerekmektedir. Önemli kiþilere iliþkin
gözlem ve bu kiþilerle yapýlacak görüþmelerde belirli
tekniklerden yararlanýlmasý beklenmektedir. Uygulama
sýrasýnda zaman zaman yapýlacak olan
deðerlendirmeler “deðerlendirme aðacý”ndan
yararlanýlarak gerçekleþtirilecektir.

Bu metinde çaðdaþ kentlerde kent yoksulluðunun
uzamsallaþmasý tartýþýlmaktadýr. Sanayi kenti için kalkýnma
modelini yaratmýþ olan sýnýfýn sýnýrlarý yeni kimliklerle
zenginleþmiþtir ve bu sýnýrlar yeni toplumsal ve ekonomik
süreçlere yanýt veren yeni uzamsallýklarda kendisini açýða
vurmaktadýr. Sýnýfa etnik köken ve din eklenmiþtir. Çevrenin
atmosfer, toprak ve su kirliliði ile kötüleþmesi tüm dünyayý
etkilediði gibi belirli alanlarda özel sonuçlara yol
açabilmekte, toplumsal ve diðer sýnýrlarý güçlendirmektedir.
Çevrenin kötüleþmesinin her zaman kent yoksulluðunun
uzamsal bir ayrýlmaz parçasý olduðu açýktýr. Günümüzde
'canlandýrýlmýþ' kent merkezleri ve 'güvenli' yeþil varoþlar
kavramlarýna genellikle yan yana rastlýyoruz. Çevrenin
kötüleþmesinin bu farklýlaþtýrýlmýþ uzamsallýðý genellikle
kentsel sürdürülebilirlik konusundaki güzel sözlerle
bulanýklaþtýrýlmaktadýr. Çünkü kentsel sürdürülebilirlik
kavramý ile kent 'metabolizmasý'nýn global ekosistemik
süreçlerine aðýrlýk verilmektedir ve bu kavram ile kent, bir
bütün, anlaþýlmasý imkansýz bir iç ve sýnýrlarý aþýlamaz (bir
alan-ç.) olarak düþlenmektedir.

Sürdürülebilirlik edebiyatý somut sýnýrlarý bulanýklaþtýran tek
kavram deðildir. 'Jenerik kent', 'a la carte kent', 'dijital kent'
kavramlarý, bütün bunlar, çaðdaþ kentlerin, her yeri
kaplamýþ aðlarýn ve maddi olmayan süreçlerin egemen
olduðu farklý, daha esnek uzamsallýklara dönüþtürülmesine
neden olmaktadýr. Kentsel süreçlerle ilgili bu tür kavramlarýn
açýklýða kavuþturulmasý ile bazý olgular daha iyi anlaþýlabilir.
Ama bu arada bu kavramlarýn benzerlerinin içerikleri
bulanýklaþýr. Kent aðlarý aslýnda her yeri kaplamýþ deðildir ve
global ekonomik süreçlerin uzayda son derece elle tutulur
gözle görülür dýþavurumlarý vardýr. Kent aðlarýna ve global
ekonomik süreçlere ulaþma hakký seçmeciliðe dayalý bir
haktýr.

Bu metinde Yunan Selanik Kentindeki kentsel kötüleþmenin
temel unsurlarý ve sýnýrlarý açýða çýkarýlmaktadýr. Yunan
kentleri hem 'geliþmiþ' hem de 'geliþmekte olan' kentlerden
farklý bir geliþme örneðidir. Bununla birlikte, yayýlma olgusu,
belirgin ayýrýmcýlýk olgusuyla birlikte günümüzde yeni
uzamsallýklarýný þekillendirmektedir. Bu þekillenme
farklýlaþtýrýlmamýþ 'metapolis'in þekillenmesine benzer
þekilde cereyan etmektedir ancak henüz oldukça yereldir.

Evangelia Athanassiou
>

Hong Teselya Üniversitesi,

Mimarlýk Bölümü, Selanik- Yunanistan

da n k kentler, a lamaz s n rlar:ðý ý þý ý ý
yunan kenti örne ið

Ýnsanlar daha iyi bir yaþam için, hatta sadece
hayatta kalabilmek için bir süreç olarak kentleþme
ve bir uzmanlýk alaný olarak mimari aracýlýðýyla
mücadele ederler. Ancak, yirmi yýl kadar sonra
dünya nüfusunun çok büyük bir kýsmý kentsel
alanlarda yaþamaya baþlayacaktýr.

Afrika ülkeleri kalkýnmanýn ilk on yýlda kentlerde
baþlayýp daha sonra kýrsal alanlarý kaplayacaðýný
düþünmekteydiler. Günümüzde kýrsal alanlar daha
çok kentlere taþýnmakta ve ya kentleri
beslemektedirler ya da kentlerde yaþayanlarý
iþledikleri suçlarla rahatsýz etmektedirler. Bu çirkin
durum Afrika'daki kentlerin kalkýnmasý bakýmýndan
bir tehlike teþkil etmektedir.

Afrika kentlerinde hayatta kalma mücadelesi
kýrsallýk, çeliþkili gibi görünse de kentsellik için bir
manivelâ iþlevi görmektedir. Afrika halký kýrsal
alanlarý mý kentleþtirmektedir yoksa günlük hayatta
kalma mücadelesi sýrasýnda kentsel alanlarý mý
kýrlaþtýrmaktadýr.

Afrika'daki karar alýcýlar, kent planlamacýlarý ve
mimarlar birinci doðrultudan saparak ikincisine
yönelebilirler mi?

Bu metinde anlatýlmak istenen, bazý toplumsal
deðiþikliklerin gerçekleþtirilmesi hedeflenirken böyle
bir yaklaþýmýn Afrika'da güçlüklerle karþýlaþacaðýný
anlatmaktýr.

Bazý Batý ve Orta Afrika ülkelerinde 2002-2003
yýllarý arasýnda bir Afrikalý toplum bilimcisi grubu
tarafýndan gerçekleþtirilen bir bölgesel araþtýrmanýn
sonuçlarý bizim hipotezimizi açýklýða
kavuþturmaktadýr. Bu araþtýrma Unesco tarafýndan
“Afrika'da Kentleþmenin Toplumsal Tehlikeleri” adý ile
yakýnda yayýnlanacaktýr.

afrikada kentle menin yol açtþ ýðý
tehlikeler
Charly Gabriel Mbock

>
Unesco - Programme MOST, Management of Social Transformations

(Toplumsal Dönüþüm Yönetimi)

UIA KENT VE YOKSULLUKABSTRACTS / UIA KENT VE YOKSULLUKABSTRACTS /

U
IA

20
05

ÝS
TA

N
BU

L-
XX

II
W

O
R
LD

C
O

N
G

R
ES

S
O

F
A
R
C
H

IT
EC

T
U

R
E

U
LU

SL
A
R
A
R
A
SI

M
ÝM

A
R
LA

R
BÝ

R
LÝ

Ð
Ý
20

05
ÝS

TA
N

BU
L

KO
N

G
R
ES

Ý’
N

ÝN
A
R
D

IN
D

A
N

U
IA

20
05

ÝS
TA

N
BU

L-
XX

II
W

O
R
LD

C
O

N
G

R
ES

S
O

F
A
R
C
H

IT
EC

T
U

R
E

U
LU

SL
A
R
A
R
A
SI

M
ÝM

A
R
LA

R
BÝ

R
LÝ

Ð
Ý
20

05
ÝS

TA
N

BU
L

KO
N

G
R
ES

Ý ’
N

ÝN
A
R
D

IN
D

A
N



20

ULUSLARARASI MÝMARLAR BÝRLÝÐÝ 2005 ÝSTANBUL KONGRESÝ
UIA 2005 ÝSTANBUL- XXII WORLD CONGRESS OF ARCHITECTURE

3130

Bu metinde Sao Paulo kentinin tarihsel merkezinde, risk
alanlarýnda yaþayan düþük gelirli insanlar için
tasarýmlanmýþ ortak yaþama alaný önerisi
incelenmektedir. Bir süre önce önemli bir yarýþmada
onur ödülü verilmiþ olan bu projenin temel amacý büyük
kentlerin merkezi bölgelerinde ortak yaþama alanlarýnda
yaþayanlarýn toplumsal çýkarlarý üzerinde bir kez daha
düþünmektir. Bu öneri, temelinde modernist ilkeler
bulunan ve uzak periferiye aþýlanmýþ “mega” konut
yerleþimlerinin inþasý aracýlýðýyla kent içinde
gerçekleþtirilmiþ olan geleneksel politikalara bir
alternatif gibi görünmektedir. Bu çözüm kentte
çözümlenmesi güç olan bir dizi toplumsal ve altyapý
sorunlarýnýn doðmasýna neden olmuþtur. Bu metropolün
merkezindeki biçim bozukluðu homojen bir model haline
gelmiþtir. Bununla birlikte, eðer amaç çeþitliliði artýrmak
ise, farklýlýklarýn birbirine eklemlenmesi gerekir. Yeni
uyumsuzlar yaratmak ya da birbiriyle çeliþen
baþlangýçlarýn temel öðelerini uyumlu hale getirmeye
çalýþmak deðildir. Bu öneri ile Sao Paulo gibi bir
metropolün izin verdiði deneyim olanaklarýndan
yararlanýlarak yaþanan kaos ve bunun kapsamý açýklýða
kavuþturulabilir. Programda farklý büyüklüklerde 160
yaþama alaný uygun bir yapý oluþturur ve aþýlamada (ve
çevrelerin iþgalinin çeþitliliðinde) iþlevsel çeþitlilikler ve
uzay dinamikleri yeniden üretilir. Programýn bölümleri
aþýlamanýn daha önce kararlaþtýrýlmýþ zorunluluklarýna,
birimlerin zorunluluklarýna (izolasyon, havalandýrma,
sirkülasyon, vs.) ve inþaat rasyonalitesine (hidroluk
alanlarýn modülasyonun yoðunlaþtýrýlmasýna) uygundur.
Sýk rastlanan toplumsal yaþama alaný binalarýnda
rastlanýlandan daha geniþ olan açýklýklarýn boyutlarý,
görsellik ve alanýn dýþ çevre ile iliþkilerinin ötesinde
ýþýklandýrma ve havalandýrma saðlayacak ölçülerde
tasarýmlanmýþtýr. Bu incelemenin amacý çevredeki
kamusal alanýn aþýlanmasý ve yeniden düzenlenmesinde
yenililik getiren özellikleri ortaya çýkarmaktýr. Bu
özellikler, Brezilya'daki kentlerin kötüleþmiþ
merkezlerinin dönüþtürülmesi için yeni olanaklar
sunmaktadýr. Bu kötüleþmiþ alanlarýn kentsel tarzda
yenilenmesi, günümüzün merkezi alanlarýn restorasyonu
ve iyileþtirilmesi ve neoliberal reformlarýn teþvik ettiði
toplumsal farklýlaþmanýn derinleþmesi eðilimleri ile
çeliþiyor olmalýdýr.

metropol merkezlerde
sosyal konutlar
sao paulo, brezilya
Leandro Medrano, Luiz Recaman

>FEC-UNICAMP, Mimarlýk 2 EESC-USP, Mimarlýk, Sao Paulo-Brezilya

Türkiye'de kent planlamacýlýðýnda deprem sonrasý kent geliþimi
kavramý en sýk rastlanan deneyimlerden biridir. Depremden
kurtulanlarýn yeniden yerleþtirilmeleri ve yeni konut alanlarý için
yerleþimler kurmak bu sürecin temel özellikleridir. Türkiye'de bu
felaketlerin çapý ve yerleri dikkate alýndýðýnda depremden sað
kurtulanlarýn yeniden yerleþtirilmesi olgusunun basit bir
mülkiyet aktarýmýndan ibaret olmadýðý görülür.

Marmara Depreminden sonra depremden sað kurtulanlar için
27 yeni konut alanýnda 43.000 konutun inþa edilmesi çok büyük
miktarda bir yeni mülkiyet oluþumudur ve bunu devlet
gerçekleþtirmiþtir. Baþka bir ifadeyle tahrip olmuþ kentsel
alanlardan çok büyük miktarda mülkiyet tahrip olmuþ kentsel
alanlarýn periferilerinde yer alan konut alanlarýna aktarýlmýþtýr.
Bununla birlikte, depremden sað kurtulanlarýn tahrip olmuþ
kentsel alanlarda ellerinde kalan mülkiyet haklarý konusunda
herhangi bir çerçeve taným olmaksýzýn yeni konutlara
yerleþtirilmesi bu süreç içinde bir çok engelin doðmasýna yol
açmýþtýr. Yani, depremden zarar görmüþ kentsel alanlarda
gözden geçirilmiþ yeni konut alanlarý planlarýna göre varolan
konut edinme haklarý inþaat dokusunda zemin alaný azaltmasýný
öngören planlama düzenlemeleri ile azaltýlmýþtýr. Ýdeal inþaat
kurallarýnýn zarara uðramýþ kentsel alanlarýn jeolojik özellikleri
konusundaki baþarýsý ancak konut inþasýnda bu azaltýlmýþ arazi
haklarýnýn yeniden paylaþýmý ile gerçekleþtirilebilir. Ancak
mülkiyet haklarýnýn yeniden düzenlenmesi ya da istimlakler
aracýlýðýyla varolan uygulama araçlarý dikkate alýndýðýnda bu
hemen hemen imkansýzdýr. Bu azaltýlmýþ konut edinme haklarý
konusunda gereken (mülkiyet-ç.)deðiþtirme ve tazminat
mekanizmalarýndaki eksiklik deprem sonraki konut inþasý
planlarýnýn uygulanamazlýðý sorununa neden olmaktadýr. Ne
yazýk ki, bu durum kent yaþamýnda kötüleþtirici bir sürece yol
açmaktadýr. Kaos içindeki gayrý menkul pazarý ve gayrý resmi
mülkiyet edinme biçimleri deprem bölgesindeki hemen hemen
bütün yerleþimlerde rastlanan bir özelliktir.

Bu metin, buraya kadar iþlenen konularla 1999 Marmara
Depremini bu depremden sonra yeniden kentsel geliþim
sürecinin yeterince önemsenmeyen kýsmý olan kentsel mülkiyet
iliþkileri açýsýndan stratejik olarak deðerlendirmektedir. Bundan
dolayý, depremden sonraki genel yeniden konut inþasý
çerçevesi, yazarýn mastýr tezi olarak hazýrlamýþ olduðu önceki
çalýþmalarýnda yer alan bir arka plan bilgisi olarak sunulacaktýr.
Bundan sonra kentsel mülkiyet konusunda mutlak bir tarzdan
daha göreceli bir anlayýþa doðru deðiþen yaklaþým
epistomolojik bakýmdan tartýþýlacaktýr.

Güven Erten
>ODTÜ, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara, Türkiye

marmara depreminden sonra
kentsel geli me sürecinde
mülkiyet ili kilerinin belirleyici rolü

þ
þ

ankara'da gecekondu önleme
alanlar içiný rehabilitasyon plan ndan
sonraki 'restorasyon çal mas '

ý
ýþ ý

Reyhan Görk >ODTÜ, Sosyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

Bu çalýþmada esas olarak Ankara'daki Çankaya bölgesinin
belediye sýnýrlarý içinde kalan eski gecekondu alanlarýnda
'restorasyon sürecinin tanýtýlmasýna çalýþýlmýþtýr.
Restorasyon çalýþmalarý konusunda Þehir Plancýlarý Odasý
tarafýndan 2002 yýlýnda düzenlenen 26. Kolokyum'da daha önce
bir rapor sunulmuþtu. Bu raporda 1998 ile 2001 yýllarý arasýnda
yürütülen eski gecekondulara iliþkin bir araþtýrmanýn sonuçlarý
temel alýnmýþtý. Mayýs 2004'te de restore edilen eveler hakkýnda
bir araþtýrma gerçekleþtirilmiþti. Bu vaka araþtýrmasýnda ise
tartýþýlmakta olan alanýn canlandýrýlmasý konusunda uzun
zamandan beri sürdürülmekte olan araþtýrma sonuçlarýna yeni
bilgiler eklenmiþtir. Bu çalýþma iki bakýmdan anlamlýdýr. Birincisi,
Ankara'daki küçük bir bölgede yapýlan restorasyon çalýþmasýnýn
geleceði eleþtirel bir gözle deðerlendirilmekte ve hem
restorasyon çalýþmasý yapýlan eski gecekondularýn hem de
restore edilen gecekondularýn toplumsal ve kültürel yapýlarý
deðerlendirilmektedir. Ýkincisi ise, kentsel canlandýrma
sürecinde önder kurum olarak belediyenin konut politikasýnýn
stratejik rolü aydýnlatýlmaktadýr.

1998'de bölgede yürütülen Rehabilitasyon Planýndan bir yýl
sonra, kýrk yedi aileden sadece sekizi konutlarýný satmadýlar. Bu
sekiz ailenin yarýsý konutlarýný baþkalarýna kiraladýlar. Bugün ise
sadece dört aile hala eski gecekondularýnýn yerini almýþ olan
yeni konutlarýnda yaþamaktadýrlar. Rehabilitasyon Planý böylece
meta olarak alanýn, üretim aracý' haline gelmiþtir. Bu alanýn artý
deðeri eski gecekondu alanýndaki halinden çok daha yüksektir.
Bundan dolayý bu yeni üretilen alanýn alýcýsý ya da tüketicisi -ya
da restore edilen gecekondu- eski gecekondulardan daha
zengindir.

Çankaya Belediyesi, Rehabilitasyon Planýnýn, gecekondu ve
konut sorununu vatandaþlarýn haklarýný koruyarak
çözümleyebileceðini savunmuþtu. Yasalara göre, bu bölgede
mülkiyet hakký transferi mümkün deðildir. Bundan dolayý
gecekondularda yaþayanlar eski gecekondu alanlarýný terk edip
orada eski komþularýyla yeni kentselleþtirilmiþ konutlarýnda
yaþamaya zorlanamazlar.

Eski gecekonducular bu yeni kentselleþtirilmiþ konutlarýnda
yaþamayý tercih etmedikleri için Rehabilitasyon Planýnýn
baþlangýçta belirlenen hedeflerine ulaþabilmiþ olduðunu
söyleyemeyiz. Yeni konutlar teknik ve mimari özellikleri
bakýmýndan tercih edilir gibi görünmektedir. Ancak bir 'konut'
hakikaten bu teknik ve mimari öðelerin toplamýndan baþka bir
þeydir.

Ekvator'da 2002 yýlýnda aylýk kazançlarý ortalama 40 ile
120 dolar arasýnda olan aileler grubunun, kredi
almaksýzýn ve devletin ya da devlet dýþý kurumlarýn konut
üretim programlarýnýn desteði olmaksýzýn yeni, saðlam
inþa edilmiþ konutlara yaklaþýk 5.000 dolar ödeyerek
sahip olamayacaklarý açýktýr.

Devlet bu sorunun farkýndadýr ve bundan dolayý ülke
çapýnda bir Konut Üretimini Teþvik Sistemi (KÜTS)
uygulamasý baþlatmýþtýr. Yoksulu aileler þimdi piyasa
koþullarýna uygun olarak teknik destek alarak kendilerinin
inþa ettikleri konutlarýný ve dairelerini iyileþtirebilir
duruma gelmiþ bulunmaktadýrlar. Uygulanmasýna 1998
yýlýnda baþlanmýþ olan bu programýn iki temel unsuru
vardýr. Birinci unsur, yeni konut inþasýný teþviki, ikinci
unsur ise varolan konutlarýn iyileþtirilmesidir. Bu sunum
esas olarak varolan konutlarýn iyileþtirilmesi ile ilgilidir.

Devlet tasarruflarý kefalet sistemi ile ailelere bir kez mali
yardým yaparak ödüllendirmektedir. Devletin varolan
konutlarýn iyileþtirilmesi amacýyla yaptýðý yardým
genellikle 750 Amerikan dolarýdýr (kentin tarihsel merkezi
için 850 Amerikan dolarý). Bu miktarlar arasýndaki fark ve
tahmini inþaat masraflarý mortgage borçlanma sistemi ile
temin edilebilmektedir. Bu sistemde, sistemle çalýþan
mali kurumlardan olaðan yerel faiz oranlarý ile borç
alýnabilmektedir. Bu programa ABC (Ahorro-Bono-
Credito) da denilmektedir. Aile tasarruflarý karþýlýðýnda ya
mali yardým ya da borç alýnmaktadýr.

Programa çeþitli aktörler katýlmaktadýrlar. Her aktörün
ayrýntýlý olarak tanýmlanmýþ görevleri vardýr. Programýn
temel ilkesi, bu aktörlerin hem ulusal, bölgesel ve yerel
düzeylerde hem de kamu sektörü ile özel sektör arasýnda
iþbirliði yapmalarý ve kaynaklarý ve varolan bilgileri
paylaþmasýdýr.

Burada belirtmemiz gerekiyor ki, programýn büyük baþarý
kazanmasýnýn arkasýnda iþlemlerin, özel sektörün katýlýmý
için piyasada teþvik unsurlarýnýn yaratýlabileceði bir
þekilde düzenlenmiþ olmasýdýr.

Program uygulamasýna baþlanýlan 1998 yýlýndan 2002
yýlýnýn Ekim ayýna kadar 25.000 aileye mali yardým ve
ödeme yapýldý ve 25.000 düþük gelirli ailenin konutlarýnda
iyileþtirme gerçekleþtirildi.

ekvator'da dü ük gelirlilerin
konutlar n n iyile tirilmesi için

þ
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konut finansmaný
Daphne Frank

>Darmstadt (Almanya) Teknik Üniversitesi, Mimari Fakültesi
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Mimarlýk Haftasý her yýl Ekim ayýnýn ilk pazartesi olan Dünya Konut ve Mimarlýk

Günü çerçevesinde düzenlenmektedir.

Bu hafta kapsamýnda, Ankara Kentinin sorun odaklarýnýn gündeme getirilmesi,

mimarlýðýn toplumla buluþmasý ve kentte her yerde, her alanda mimarlýðýn

konuþulmasý kentliler açýsýndan yaþanýlan kentin içselleþtirilmesi ve

duyarlýlýklar oluþturulmasý önemsenmektedir.

2004 yýlýnda Mimarlýk Haftasý temasý ile

gerçekleþtirildi. Tespit edilen sorun alanlarýna iliþkin yapýlan atölye çalýþmalarý

daha çok somut durumu deðerlendirme ve durum tespiti üzerinden ürün verdi.

Mimarlýk Haftasý 2005'in temasý da 2004 Mimarlýk Haftasý temasý ile baðlantýlý

olarak, Ankara'da risk altýnda olan bölgelerle, giderek kentte çatýþma

alanlarýna doðru dönüþen nin mimarlýk, kent,

sosyal, ekonomik ve siyasal açýdan irdelenmesi olarak benimsenmiþtir.

Bu tema çerçevesinde, atölyeler, film gösterimleri, sergiler ve açýk hava

konserleri düzenlenecektir.

Kenti tanýmak, geliþim süreçlerinden haberdar olmak, kentin sorunlarýna karþý

duyarlý olup çözüme dair düþünceler üretebilmek, gerektiðinde kente dair

önemli kararlar alýnabilmesi için kamuoyu oluþturabilmek, kentin gerçek

kullanýcýlarý olabilmek, kentte yaþarken kenti de yaþatabilmeyi gerektiren

“Kentlilik bilinci” oluþturulabildiði sürece kentin yaþanabilirlik düzeyi de

artacaktýr. Aksi durumda “kente yabancý olma” hali devam ettikçe, þüphesiz

sorunlarýmýz da katlanarak büyüyecektir.

Bu baðlamda Mimarlýk Haftasý 2005 kapsamýnda Kentsel Dönüþüm Projeleri

temasý ile kente ve kentliye dair yapýlacak olan etkinliklerle Mimarlar Odasý

Ankara Þubesi son günlerde Ankara kenti özelinde önemli bir konuyu gündeme

taþýyacaktýr.

“Ankara'nýn Söküklerini Dikelim”

“Kentsel Dönüþüm Projeleri”

Program Destekleyicileri Halkevleri, AFSAD (Ankara Fotoðraf Sanatçýlarý Derneði), Çevre Mühendisleri Odasý
Ankara Þubesi, Gazi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, Peyzaj Mimarlarý Odasý, Kavaklýderem Derneði, Türkiye
Kalkýnma Bankasý, Mamak Belediyesi, Altýndað Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Þehir Plancýlarý Odasý, Bilkent
Müzik ve Sahne Sanatlarý Fakültesi, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Bölümü
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3 Ekim 2005 Pazartesi

4 Ekim 2005 Salý

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/1
Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi
Yaya Bölgeleri Sergisi
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

11.00
Dünya Mimarlýk ve Konut Günü Basýn Toplantýsý

19.00 'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Mimarlýk Haftasý

10.00-17.00
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

18.00
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi - Bina Kimlikleri Envanteri Projesi

18.30
BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ
Saraçoðlu Mahallesi

-Konur Sokak
- Konur Sokak

- Konur Sokak
- TCDD/GAR

- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

- Mimarlar Odasý 3.kat, Konur Sokak

- Kokteyl / Sergisi ve açýlýþý
ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

- TCDD/GAR
- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Caddesi No:35

- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi - ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Kokteyl / sergilerinin açýlýþý
Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

ODTÜ GÝSAM iþbirliði ile
, Belgesel, 28' 1995

Yön.: Ali Pekþen, Gülden Çaðlý, Berrin Balay, Fatih Gezen
Yer: Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

MÝMARLIK HAFTASIKENTSEL DÖNÜÞÜMKENTSEL DÖNÜÞÜM
ankara’da

projeleri 3-10 Ekim 2005
Program Ortaklarý Mimarlar Odasý Ankara Þubesi/Mimarlar Derneði 1927

34 35



14.00
Bina Kimlikleri

Yer:

20.00
“Grup Boran”

Yer:

19.00
BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ

“Kale Ýçi”

“Sessizliðin Ritmi”

“Sulu Boya Ulus Boya”

Sanat Ýþte

10.00-17.00
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi

Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2

'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

MAMAK BULUÞMASI

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi

Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi

14.00

Yer:

Söyleþi/
Doç.Dr.Elvan Altan Ergut, Araþ.Gör. Bilge Ýmamoðlu, Ali Ulusoy Mimarlar
Odasý Ankara Þube Baþkaný

Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi, Orhan Kemal Cad. No:303
Karapürçek/Ankara

Konser /
Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi, Orhan Kemal Cad. No:303

Karapürçek/Ankara

ODTÜ GÝSAM iþbirliði ile

, 17'30 dak., belgesel 2004
Ceren Ayas/Reyda Tulgar, Ayça Batur, Yeþim Mutlu,

, Belgesel, 6'40, 2001
yön.: Özlem Savaþ, Nilüfer Balaban

, 8.30 dak, deneysel/belgesel
Yönet.: Sinem Serap Duran/Edas Hayrýoðullarý

, 12 dak., Belgesel, 1997
Yönet. Barýþ Çýnar, Özgür Beþer, Ulvi Koyuncu

Yer: VEKAM/Vehbi Koç ve Ankara Araþtýrmalarý Merkezi
Pýnarbaþý Mahallesi Þehit Hakan Turan Sokak No:9 Keçiören / Ankara

- TCDD/GAR

Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Mamak Mutlu Mahallesi Pazar yeri alaný

Mamak Pazar yeri alaný

Bina Kimlikleri Söyleþisi
Doç.Dr.Elvan Altan Ergut, Ali Ulusoy Mimarlar Odasý Ankara Þube
Baþkaný

Mamak Mutlu Mah.Pazar yeri alaný

Kale içi yaþamý: rehber çocuklarý, kasketçi, lokantacý...

Bakýrcý ustanýn çýkardýðý sesler þehir seslere karýþýrken

Gecekondu renkleri üzerine bir film

Hurdacýlar sitesinde bir SanArt etkinliði

7 Ekim 2005 Cuma

18.00

Yer:

10.00-17.00

10.00 / TMMOB MÝTÝNGÝ

“YENÝ TÜRKÜ”

Yaya Bölgeleri Sergisi

Demiryollarý Sergisi
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

13.00-18.00

Kapanýþ Kokteyli ve Yeni Mezun Mimarlarla Buluþma
Yer:

Belgesel Film Gösterimi-'4. Nesil' Can Dündar
Mamak Mutlu Mahallesi Pazar yeri alaný

19.00
Konser / “Grup Boran”
Yer: Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi
Orhan Kemal Cad. No:303, Karapürçek/Ankara

Yaya Bölgeleri Sergisi- Armada Alýþveriþ Merkezi
Ulus-Modern Çarþý-Suluhan- Karum Alýþveriþ Merkezi
Demiryollarý Sergisi- TCDD/GAR
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Toplanma Yeri: Gar Önü

18.00 Açýk Hava Konseri /
Yer: Ankara Kalesi Saat Kulesi Dibi

- Ankara Palas/Ulus
Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi-A nkara Palas/Ulus

- TCDD/GAR

ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

Atölye Sunuþlarý- Ankara Palas/Ulus

18.30

Ankara Palas/Ulus

8 Ekim 2005 Cumartesi

9 Ekim 2005 Pazar

5 Ekim 2005 Çarþamba

6 Ekim 2005 Perþembe

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi 1/2
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

14.00
Kent Yönetiminde Katýlým Atölyesi

KESK,TOBB,TESK,TTB, Mülkiyeliler Birliði,TMMOB, TÜRK-ÝÞ, ATO, ASO
Yer:

18.00

18.30

20.00
BELGESEL FÝLM GÖSTERÝMLERÝ
Ankara'nýn Taþýna Bak!

Cumhuriyet Kadýnlarý

Bu Þehrin Hikayesi

Yer

10.00-17.00
Demiryollarý Sergisi
Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk Projesi Sergisi
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi/2
'From Wood To Architecture' Ahþaptan Mimarlýða Sergisi

ALTINDAÐ BULUÞMASI

10.00-17.00
Bina Kimlikleri Envanteri Projesi Sergisi

Ulus-Modern Çarþý Suluhan Sergisi-

- Yargýtay Parký (Zafer Çarþýsý karþýsý)
- TCDD/GAR

- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35
- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

- ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

H. Ali Ulusoy- TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Baþkaný
Tevfik Gürsu- Mimarlar Derneði 1927
A. Müfit Bayram- Þehir Plancýsý
Menah Turan- A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ABD Araþtýrma Görevlisi
Beypazarý Belediye Baþkaný- Mansur Yavaþ
Ayaþ Belediye Baþkaný- Ali Baþkaraaðaç
Mamak Belediye Baþkaný- Gazi Þahin
Hasanoðlan Belediye Baþkaný- Ahmet Poyraz
Yenimahalle Belediye Baþkaný Yardýmcýsý- Kenan Yýlmaz
Etimesgut Belediye Baþkaný- Serhat Kemal Yýlmaz
Burçak Karaman Uysal- Çevre Mühendisleri Odasý Sekreter Üyesi

temsilcileri
Anadolu Ajansý Genel Müdürlüðü Konferans Salonu, GMK Bulvarý No:128/C -Tandoðan

Oda Müziði Dinletisi / Bilkent MSSF Öðrencileri
Yer: G.Ü Ýletiþim Fakültesi, 81.Sk No:2 EMEK-ANKARA

Kokteyl / Kentsel Görüntüleme Atölyesi Fotoðraf Sergisi Açýlýþý
Yer: G.Ü Ýletiþim Fakültesi, 81.Sk No:2 EMEK-ANKARA

ODTÜ GÝSAM iþbirliði ile
, 18 dak, belgesel 2005-06-21

Yön.: Meriç.T.Öztürk, Serap Aydoðan, Emine Dýkbýyýk, Erkan Kýzýltürk, Güneyt Karakuþ, B.Kývýlcým, Ertanoðlu

, 24 dak, belgesel, 1999
Yön.: Berrin Balay, Ersan Ocak

, belgesel 13', 1960..?
Basýn Yayýn Yüksek Okulu

: Konur Sokak

- TCDD/GAR
- Kalkýnma Bankasý Sergi Salonu, Ýzmir Cad. No:35

- Kalkýnma Bankasý Sergi Salon, Ýzmir Cad. No:35
- ODTÜ Kültür Kongre Merkezi

- Altýndað Hüseyin Gazi Kültür Merkezi
Orhan Kemal Cad. No:303 Karapürçek/Ankara

Altýndað Belediye Avlusu

Aslanhan Cami etrafýndaki kalýntýlar üzerine: yaþlý bir teyze, taþlarýn yazýlarý okuyabilen bir hoca, tarihi anlatan
bir mimar uzmaný

Cumhuriyetin ilk seneleri gören kadýnlarýn anýlarý

1960 yýllarda Ankara ve Anadolu yaþamý
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bilinmeyen ankara ...

Numune Hastanesi ana giriþi karþýsýnda bulunan
Dr. Þevki Pek Saðlýk Yurdu ve Kira Evi mimar
Seyfi Arkan tarafýndan tasarlanmýþ ve 1937
yýlýnda inþa edilmiþtir. Bina saðlýk yurdu ve kira
evi olarak tasarlanmýþ, sonra Diþ Hekimliði
Yüksek Okulu olarak hizmet vermiþtir.
Günümüzde ise otel olarak kullanýlmaktadýr.

Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda tasarlanan bina
modernizasyon projesinin bir uzantýsý olarak
yapýlý çevrenin inþaasýnda Atatürk'ün mimarý
Seyfi Arkan'ýn uluslararasý üslupta, yalýn
kütlelerin öne çýktýðý yaklaþýmla Cumhuriyet'in
altyapý sorunlarýndan birini çözme eðilimindedir.
Oldukça yalýn çizgilerle fonksiyona yönelik
tasarlanan bina betonarme taþýyýcý sisteme
sahiptir. Uzun balkonlarý cepheyi tanýmlayan
elemanlar olarak hastalarýn güneþ banyosu
yapabilmesi amacý ile tasarlanmýþtýr. Hasta
odalarýnýn bulunduðu balkonlu cephe güneye,
servis mekanlarý ise giriþ katý bölümünde yer
almakta ve diðer katlarda kuzeye bakmaktadýr.

1

2

Bilinmeyen Ankara baþlýðý altýnda her ay bu

sayfalarda bir yapý tanýtýyoruz. Bu yapýlarýn

ortak özelliði birçok 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 gir ip

çýkamadýðýmýz,

Binanýn ilk iki katý Saðlýk Yurdu olarak düþünülmüþtür
Bu katlarda muayene odalarý, ameliyat odasý,
bekleme odasý, hasta mutfaðý, çamaþýrlýk, kazan
dairesi ve iki küçük dükkan bulunmaktadýr. Üçüncü
ve dördüncü katlarda ise yatak odalarý güney
cephesine bakan, servis mekanlarý kuzeye bakan
kira evleri bulunmaktadýr. Oldukça sade yöntemlerle
çözülen binanýn tasarýmý günümüzde mimarlara
fonksiyona yönelik tasarýmý ile örnek olmaktadýr.

Öte taraftan binada meydana gelen tahribatlardan
yapý özgün kimliðini kaybetmekle karþý karþýya
kalmýþtýr. Oldukça bakýmsýz bir görünümü olan otelin
tekrar erken cumhuriyet dönemi mimarisi kimliðine
kavuþturulmasý önem teþkil etmektedir.

3

DR. ÞEVKÝ PEK
SAÐLIK YURDU
VE KÝRA EVÝ
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Ayrýntýlý bilgi için bakýnýz:

- Aslanoðlu, Ý. (2001) “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlýðý; 1923-
1938”, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Yayýnlarý, Ankara
(1937) “Dr. Þevki Pek Saðlýk Yurdu ve Kira Evi-Ankara”, Arkitekt, n.4

1

2

3

Aslanoðlu, Ý. (2001) “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlýðý; 1923-
1938”, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Yayýnlarý, Ankara, s. 370-371.
A.g.e. s. 370.
A.g.e. s. 370.

Y. Yeþim Uysal

Dr. Þevki Pek Saðlýk Yurdu ve Kira Evi, Ankara 1937

Dr. ÞevkÝ Pek Saðlýk Yurdu ve Kira Evi, Ankara Kat Planlarý

Kaynak: Aslanoðlu, Ý. (2001) “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlýðý; 1923-1938”
ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Yayýnlarý, Ankara



son günlerde ankara ...
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Musiki Muallim Mektebi 1927 yýlýnda Avusturyalý mimar
Ernst Egli tarafýndan tasarlanmýþtýr. Genç Cumhuriyet'in
kültürel alanýn inþasýna yönelik baþlattýðý çalýþmalarýn bir
uzantýsý olarak “batý müziði alanýnda bilimsel çalýþmalarýn
yapýlmasý, yurt ölçeðinde yaygýnlaþýp tanýnmasýný
saðlayacak müzik öðretmenlerinin eðitilmesi ve
Cumhurbaþkanlýðý Orkestrasýna sanatçý yetiþtirilmesi”
amaçlarýyla inþa edilmiþtir. Bina Cumhuriyet Döneminin
ilk modern uslupta tasarlanan ve inþa edilen binalarýndan
biridir. Yeni kurulan Cumhuriyet'in kültür ve eðitim
alanýndaki modern yüzünü ortaya koymaktadýr.

Öte taraftan binanýn Mamak Belediyesi'nin mülkiyetine
geçtikten sonra, plan þemasýnda bazý deðiþiklikler
meydana gelmiþ, yapýlan tadilatlar binanýn özgün
kimliðinin bozulmasýna yol açmýþtýr.

1

Son günlerde Musiki Muallim Mektebi’nde yine
bazý tadilat çalýþmalarý baþlamýþtýr. Bu tadilatlar
gün geçtikçe kaygý verici bir hal almaktadýr.
Binanýn cephesinde yer yer uygulanan ahþap
kaplamalar, binanýn modern uslubunu gözardý
ederek yeni tasarým yaklaþýmlarýna iþaret
etmektedir. Yine binanýn planýnda bir çok deðiþiklik
yapýlmaktadýr. Son yýllarda birçok erken
Cumhuriyet Dönemi yapýlarý ya tadilatlardan zarar
görmüþ veya yýkýlmýþtýr. Bugün pek az erken
Cumhuriyet Dönemi yapýlarý özgün kimliðini
muhafaza etmeyi baþarmýþtýr.

Ýnci Aslanoðlu binadan þu þeklilde söz etmektedir:
“Ankara'nýn modern görünüþlü ilk birkaç yapýsýndan
biri olan bu bina, o yýllarýn mali olanaksýzlýklarýna

musiki muallim mektebi

Havuzlu Avlu- Musiki Muallim Mektebi 1927-29, Ernst Egli Giriþ Holü- Musiki Muallim Mektebi 1927-29, Ernst Egli
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raðmen, özel olarak tasarlanan çift çeperli duvarlarý
ve maroken döþeli kapýlarýyla ses geçirmez odalarý,
akustik ve görüþ açýsýnýn iyi çözümlendiði rahat
ahþap koltuklu konser salonu ile bir müzik okulunun
gereksinimlerini en iyi þekilde yerine getirmiþtir.”
Musuki Muallim Mektebi döneminin tüm
zorluklarýna raðmen, gerek fonksiyon çözümleri ile
gerekse yeni kurulan Cumhuriyet'in modern
çizgilerini yansýtmasý ile korunmasý gereken önemli
kültür varlýklarýndan olmasýna raðmen, yapýlan
tadilata Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma
Kurulu'nun onay vermesi ise oldukça üzücüdür.

2

1 Aslanoðlu, Ý. (2001) “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlýðý; 1923-

1938”, ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Yayýnlarý, Ankara, s. 165.
2 A.g.e. S.166



Sergi, sýrasý ile Karabük kentinde, 3-4 Nisan 2004 tarihinde
Balkan Mimarlar Konferansý'nda, Bulgaristan'ýn Sofya
kentinde sergilenmiþtir.

Daha sonra;
5-19 Mayýs tarihleri arasýnda “Avrupa Haftasý” kapsamýnda
Almanya/Hagen kentinde sergilenmesi hiç þüphesiz
Avrupa'da, Türkiye'de yaþanan modernleþme süreçlerinin
tanýtýlmasý açýsýndan oldukça önemlidir.

2004 Ekim ayýnda gerçekleþtirilen, Mimarlýk Haftasý
kapsamýnda ise “Bina Kimlikleri: Cumhuriyet'in Ýlk 25 Yýlý”
Sergisi ve broþürü ile birlikte, Yapý Endüstri Merkezi ve
Docomomo-tr tarafýndan hazýrlanan “Türkiye Mimarlýðýnda

Sayýn Baþkonsolosum Mehmet Hakan Olcay,
Kuzeyren Wasfaleh Mimarlar Odasýnýn Saygýdeðer
Baþkaný Harmut Miksch,
Sevgili Meslektaþlarým,
Bayanlar, baylar

Bugün açýlýþýný gerçekleþtireceðimiz “Cumhuriyetin 25
Yýlý” Bina Kimlikleri Projesi, Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi bünyesinde yaklaþýk 2 yýldýr devam eden bir
çalýþmadýr.

Bu proje çalýþmasý ile, mimarlýk kültürünün geliþmesi,
belgelenmesi ve kent hafýzasý oluþturulmasý için önemli
bazý yapýlarla ilgili olarak, ayrýntýlý araþtýrmalar yapýlarak
elde edilen bilgilerin çeþitli araçlarla kamuoyunun
bilgisine sunulmasý amaçlanmaktadýr. Bu araçlar söz
konusu binalarýn sergi haline getirilmesi olduðu gibi,
çeþitli yayýnlar ve kent rehberi ile birlikte halka
sunulmaktadýr.

Bu araçlarýn en önemlilerinden biri de kuþkusuz
kentlilerle birebir iletiþim kurmayý saðlayan sergilerdir.

Cumhuriyet'in ilk yýllarý Ankarasýnda yapýlmýþ olan
yapýlarý içeren 1. Etap (1923-1933) ilgili çalýþmalarýn bir
kýsmý tamamlanmýþ ve 19 yapý ile ileri kimlik
paftalarýndan oluþan ilk sergi 6-13 Ekim 2003 tarihleri
arasýnda, Mimarlýk Haftasý kapsamýnda Ankara'da
kamuoyuna sunulmuþtur.

H. Ali Ulusoy’un Düsseldorf Sunumu

Modernizmin Yerel Açýlýmlarý” Konferansýnda izleyicilerin
beðenisine sunulmuþtur.

Son olarak Bina Kimlikleri Sergisi 1-10 Temmuz tarihlerinde
Ýstanbul'da düzenlenen UIA'nýn 22. Dünya Mimarlýk
Kongresinde (UIA 2005 Ýstanbul) dünya mimarlarýnýn ve
uluslararasý kamuoyunun ilgisine sunulmuþ ve büyük bir ilgi
ile karþýlanmýþtýr.

Kuzeyren Wasfalen Mimarlar Odasýnýn deðerli yöneticileri,
sevgili meslektaþlarým, Hilhail Arns, Dr. Chiristian Schrahm
ve Hans-Ulrich Ruf ile Ýstanbul'da yaptýðýmýz görüþmede;
AKNW ile Mimarlar Odasý Ankara Þubesi arasýndaki
iþbirliðinin ve dostluðun geliþme, mesleki deneyimlerin
karþýlýklý anlatýlmasý konusunda mutabakat saðlanmýþ ve
“Cumhuriyetin Ýlk 25 Yýlý” sergisinin Eylül ayýnda
Düsseldorf'ta sergilenmesine karar verilmiþtir. Almanya ve
Türkiye arasýnda özellikle Cumhuriyetin kurulmasý ile
birlikte baþlayan dostluk ve iþbirliði bundan sonra da
artarak devam edecektir.

1990 yýlýndan baþlayan bu serginin açýlmasýna vesile olan
baþta Saygýdeðer Baþkan Hartmun Hiksch'e, sevgili
arkadaþým Hilhoil Arns, Hans-Ulrých Ruf, Dr. Chiristian
Schramm ve emeði geçen herkese, bugün bizleri yalnýz
býrakmayarak açýlýþa katýlan siz deðerli konuklara
teþekkürlerimi sunuyorum.

Sizleri yürekten selamlýyorum.

T.C.
DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐI

Ýkili Kültürel Ýþler Genel Müdür Yardýmcýsý

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBE YÖNETÝM KURULU’NA

Düsseldorf Baþkonsolosluðumuzdan alýnan bir yazýda, Ankara Mimarlar Odasý tarafýndan hazýrlanan ''Bina kimlikleri: Ankara-Cumhuriyetin
25 yýlý'' sergisinin 8 Eylül akþamý 18.00 - 22.00 saatlerini kapsayan bir etkinlikle Düsseldorf'ta kain Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Mimarlar
Odasý Sergi Salonunda açýldýðý belirtilmektedir. Konuyla ilgili olarak anýlan Baþkonsolosluðumuzdan alýnan diðer bilgiler aþaðýda maruzdur.

- Fotoðraf panolarýndan oluþan serginin gezilmesini müteakip, çoðunluðunu Almanlarýn oluþturduðu KRV Parlamentosu Türkiye Dostluk
Grubu Baþkaný Röken'in de aralarýnda bulunduðu 250 davetlinin katýlýmýyla Mimarlar Odasý Konferans Salonunda Alman ve Türk basýný
tarafýndan da izlenen açýlýþ merasimi yapýlmýþtýr.

- KRV Mimarlar Odasý Baþkaný Hartmut Miksch burada yaptýðý konuþmada ,Türkiye'de Alman mimarisi konulu bir sergi fikrinin bir süredir
gündemlerinde olduðunu, katýldýklarý ve organizasyonundan fevkalade etkilendikleri Ýstanbul'da ahiren düzenlenen Dünya Mimarlar
Kongresinde Ankara Mimarlar Odasýnýn elinde böyle bir çalýþmanýn mevcudiyetini öðrendiklerinde serginin Düsseldorf'ta tertiplenmesi için
giriþimde bulunduklarýný, sergiden de görüleceði üzere, Ankara'nýn bir Avrupa baþkenti olduðunu ve Türkiye'nin AB içinde yerini mutlaka
almasý gerektiðini belirtmiþ, iki ülke arasýnda mimari alanda da mevcut iþbirliðinden sitayiþle bahsetmiþtir.

- Ankara Mimarlar Odasý Baþkaný Ali Ulusoy, görsel destekli ve kapsamlý bir sunumda bulunarak Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralýk 1919
tarihinde o tarihe kadar sönük ve yoksul bir kasaba konumunda olan Ankara'ya gelmesiyle baþlayan kentsel diriliþ temasý ekseninde
Ankara'nýn 13 Ekim 1923 tarihinde baþkent ilan ediliþini, genç Cumhuriyete yaraþýr bir baþkent inþaasý için giriþilen seferberliði, bu
çerçevede 1928 yýlýnda düzenlenen Uluslararasý Ýmar Planý Yarýþmasý neticesinde bir Alman olan Hermann Jansen'in birinci gelen planý
dahilinde yürütülen imar çalýþmalarýný ve Alman mimarlarýyla olan iþbirliðini anlatmýþ, Ankara Mimarlar Odasýnýn güncel çalýþmalarý ve ''Kent
Ýzleme Atölyeleri'' projesi hakkýnda bilgi vermiþtir.

- Bu sunumun ardýndan KRV Mimarlar Odasýnýn evsahipliðinde düzenlenen Türk mutfaðý aðýrlýklý yemek pek çoðu mimar olan katýlýmcýlarýn
soru sormalarýna ve basýnýn mülakat yapmasýna olanak tanýmýþtýr.

- Yemeðin ardýndan ODTÜ'den Doçent Dr. Elvan Altan Ergut tarafýndan Ankara'daki Alman mimari yapýtlarýnýn kimlikleri konulu keza görsel
destekli ikinci bir sunumda bulunulmuþtur.

- 29 Eylül 2005 tarihine kadar açýk kalacak olan serginin, 3 Ekim'in hemen öncesine ve ayrýca Cumhuriyet Bayramýmýza yakýn bir tarihe
rastlamýþ olmakla çaðdaþ Türkiye'nin kuruluþundan itibaren Batý'ya yöneliminin ortaya konulduðu yararlý bir tanýtým imkaný saðladýðý, açýldýðý
mekan itibariyle de çok sayýda ziyaretçi çekeceði düþünülmektedir.

- Özverili çalýþmalarýn ürünlerini içeren söz konusu sergiyi düzenleyen Ankara Mimarlar Odasýnýn çalýþmalarý takdirle karþýlanmýþtýr.

Sergiyle ilgili olarak Türkiye gazetesinin 12.09.2005 ve Zaman gazetesinin 14.09.2005 tarihli Avrupa baskýlarýnda yayýnlanan haberlerin
kesitleri anýlan Baþkonsolosluðumuzdan alýnmakla ekte sunulmaktadýr.

Saygýlarýmla arzederim.
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Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný Sayýn Ali
Ulusoy, sergilenecek yapýlarý tanýtýrken
“Ankara'nýn, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþ
aþamasýnda bir çok yapý tiplerinin uygulanmasýna
olanak saðladýðýný” belirtmiþtir. Söz konusu olan
yapýlar, 1920'li ve 1930'lu yýllarýn Batý Avrupa
mimarlarýna (Taut, Egli, Holzmeister, Bonatz gibi)
önemli ölçüde katkýda bulunmuþlardýr.

Sergi, büyük resim ve fotoðraf panolarý üzerinde,
1923 ile 1948 yýllarý arasýnda, binalarýn tarihi
resimleri güncel resimlerle karþýlaþtýrýldýðý 44
binayý tanýtmýþtýr. Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Tarihi Ana Bilim Dalý
öðretim görevlilerinden Sayýn Doç.Dr. Elvan Altan
Ergut'un anlaþýlýr bir þekilde de tasvir ettiði gibi;
Türkiye bu süre dahilinde Almanya, Fransa, Ýtalya,
Avusturya ve Ýsviçre gibi batý Avrupa ülkelerinin
mimarlarýna, modern mimariyi gerçekleþtirme ve
eðitimde aracýlýk etme imkaný sunmuþtur.”Bunun
nedeni bir taraftan genç Türkiye Cumhuriyeti'nin
kendisini modern ve dünyaya açýk olarak sunmak
istemesi; ama diðer taraftan da, Cumhuriyet'in;
1923'te kuruluþundan sonra,ilk on yýlda;
Avrupa'nýn teknik deneyim ve bilgisi ile
karþýlaþtýrýldýðýnda eksikliklerinin olduðu gerçeði
olduðunu“ belirtmiþtir.

Böylelikle Batý Avrupalý'lar özel þahýslar ve
özellikle de resmi kurumlar için sayýsýz yapýlar inþa
etme imkanýna sahip olmuþlardýr. Sergide,
azýmsanmayacak sayýda; prototip olarak örnek
alýnan etkileyici ve büyük yapýlar sergilenmektedir:
Clemens Holzmeister'in (1938) Türkiye Büyük

BÝNA KÝMLÝKLERÝ

Modernliðin Atýlýmý

Christof Rose

Millet Meclisi yapýlar grubundan, Bruno Taut
(1337 39) Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coðrafya
Fakültesi'ne, okul binalarýna (Ernst A. Egli ,
Bruno Taut ve Franz Hilinger'in), bankalarýn
teþhir inþaatlarýna (Clemens Holzmeister ve
Martin Elsaesser'in) ve konutlara kadar.

Türkiye Mimarlar Odasý Ankara Þube Baþkaný
Sayýn Ali Ulusoy, ve Türkiye Cumhuriyeti
Baþkonsolosu Sayýn Mehmet Hakan Olcay,
Nordrhein-Westfalen eyaletinde mimarlar
arasýndaki olumlu iletiþimi yoðunlaþtýrma
konusunun altýný çizmektedirler: “Avrupa'da
birlikte yapýlar yapmaya devam edelim!”

'nin
'un

'in

Türkiye, aday üyelik statüsü ile Avrupa Birliði'ne katýlmak istediðini açýkladýðýndan
beri, hep þu soru akla gelmektedir: Türkiye ne kadar Avrupalý? Hartmut Miksch,
Nordrhein Westfalen Mimarlar Odasý Baþkaný, 8 Eylül'de Mimarlar Odasý'nda
yapýlan Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi Sergisi'nin açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada, sergisi en azýndan þunu
belgelemektedir: 80 yýldan fazla bir süredir Türkiye'de mimari anlamda, özellikle
baþkent Ankara'da bugüne kadar sayýsýz binanýn cephesinde görülebilecek kadar,
Batý Avrupa'nýn etkileri görülmektedir” diye açýklamada bulunmuþtur. (Tarih:
9.09.2005 - 29.09.2005)

“Modernliðin Atýlýmý Ankara;1923 48”

Sergiyi açanlar (soldan saða): Hartmut Miksch (AKNW Baþkaný),
Mehmet Hakan Olcay (Türkiye Cumhuriyeti Baþkonsolosu),
Prof. Elvan Altan Ergut (Ankara ODTÜ)
ve H. Ali Ulusoy (Ankara Mimarlar Odasý Baþkaný)

Fotoðraflar : Ulrich Horn
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1927

1927 yýlý idi… Henüz 1929 buhraný baþlamamýþtý…
Missisipi New Orleans'ý sular altýna almýþtý. O
sýralarda da Missisipi bölgesindeki ve New
Orleans'taki fakirler, zengin petrol þirketleri ile
Cumhuriyetçi politikacýlarýn pek umurunda deðillerdi.
Cumhuriyetçi Baþkan Calvin Coolidge, Missisipi'yi
ve New Orleans'ý taþkýnlardan korumak ve yeniden
inþa etmek için söz verdi. Bu sözler kýsa zamanda
unutuldu. O sýralarda bitkisel hayata girmiþ olan
Demokrat Parti'yi dirilten Huey Long adlý halktan
yana bir politikacý ortaya çýktý. Büyük petrol
þirketlerinden ve tröstlerden, gelire oranla aþamalý
vergiler almayý denedi. Petrol þirketleri (Big Oil,
Rockefeller) direndi. Huey Long, 1928 yýlýnda “yetti
artýk!” diyen seçmen tarafýndan Louisiana Eyaleti
Valiliðine seçilmiþti. Þirketler direnince Huey Long
Milli Muhafýzlara Standart Oil firmasýnýn petrol
kuyularýna el koyma emrini verdi. Huey Long, ulus
tarafýndan yaratýlan zenginliklerin herkesin iþ güç
sahibi olmasý, eðitim ve saðlýk hizmetlerine
ulaþabilmesi, kentlerin ve bölgelerin altyapý
gereksinmelerinin karþýlanmasý, insanlarýn saðlýklý
yaþam çevrelerinde ikamet edebilmeleri için devlet
aracýlýðý ile harcanmasýnýn zorunlu olduðunu ortaya

koydu. Long, o günün Demokrat Parti'sinin 1929
buhraný sonrasýnda Franklin Roosewelt Baþkanlýðý
altýnda oluþturacaðý “new deal”, “new frontier”, “new
society” programlarýnýn ön habercisi oldu. Bundan tam
76 yýl önce yani 1929 yýlýnda Huey Long bir suikaste
kurban gitti. Sonralarý Kennedy kardeþlerin, Martin
Luther King'in ve nice demokrat Amerikan Liderinin
baþýna gelen onun da sonu oldu. (Bkz:

içinde “Bush Strafes
New Orleans Where Is Our Huey Long?).

Aðustos 2005 sonunda, beþ þiddetindeki Katrina
Tayfunu Louisiana Eyaletini vurduðunda ABD, 2.
Dünya Savaþý'ndan onu izleyen Soðuk Savaþ'tan
muzaffer çýkmýþ “tek kutuplu” dünyanýn patronu,
“küreselleþme”nin lideri, 35.000 milyar $'lýk GSMH ile
dünyanýn en güçlü ekonomisi durumunda idi. ABD, 9
Eylül 2001 tarihinde New York'ta Ýkiz Kuleler'e yapýlan
saldýrý sonrasýnda Afganistan'ý ve Irak'ý iþgal ederek
dünyanýn en güçlü askeri donanýmýna da sahip
olduðunu ispat etmiþti.

ABD, ayný zamanda FEMA adýnda her türlü doðal ve
doðal olmayan afet ile baþa çýkabilecek örgütlenme

http://www.gregpalast.com/

2005

aðýna da sahipti. Sayýsýz hayýrsever kuruluþlarý bulunan
ABD'nin vatandaþlarýnýn her türlü doðal afet ya da
“terörist” saldýrýlarýna karþý hayli donanýmlý olduðu imajý,
doðrusu dost-düþman tüm dünya kamuoyu tarafýndan
paylaþýlan bir yargý idi.

Ayrýca Katrina Tayfunu Fransa'nýn yarýsý büyüklüðünde bir
alaný sular altýnda býraktýðýnda, günlerce önceden
meteoroloji uzmanlarý tarafýndan yapýlan uyarýlar
sonucunda halkýn önemli bir bölümü Louisiana'yý, New
Orleans'ý terk etmiþti.

Herkes sularýn kendiliðinden çekildiðinde insanlarýn New
Orleans'a dönerek tayfunun yarattýðý hasarý sigorta
þirketlerinin primleri yardýmýyla onaracaklarýný ve bir zaman
içerisinde iþlerin ve hayatýn normale döneceðini
düþünüyordu.

Oysa 30 Aðustos'tan sonra ve özellikle Eylül'ün ilk
günlerinde tayfun fýrtýnasýnýn dinmesiyle birlikte olayý
izlemeye gelen dünya medyasýnýn kameralarýna takýlan
görüntüler çok farklý idi.

4. Dünya Manzaralarý

New Orleans tam bir harabeye dönmüþtü. Þehir
Toplantý Salonu (Convention Hall) içinde ve civarýnda
üst üste yýðýlmýþ aç, susuz, hasta, çocuk, kadýn,
ihtiyar, hasta ve hepsi de çaresiz, hepsi de olaðanüstü
yoksul, çoklukla siyah derili (Afrika orijinli) umarsýz bir
kalabalýk cehennemi bir sýcak altýnda bekleþiyordu.

Kentin elektrikleri kesikti. Altyapý çökmüþtü.
Muhtemelen sular da akmýyordu. Ýki gün geçtiði halde
aç, susuz, hasta kalabalýða ulaþan herhangi bir yardým
yoktu. Medya kent içinde yaðma olaylarýnýn
baþladýðýný, görev baþýnda kalan kolluk güçlerinin
bunlarý önlemek üzere “vur emri” aldýðýný iletiyordu.
Oysa elektrikleri kesik, evleri harabeye dönmüþ bir
kentte kim hangi elektrikli ev aletini alýp
kullanabilecekti? Kim bunlarý depolamak için saðlam
bir bina bulabilecekti? Bu yaðmayý yapabilecek
çeteler iki günde nasýl oluþmuþtu?

Görünen o idi ki, kapalý marketlerin vitrinlerinde pet
su þiþeleri ya da konserve kutularý görüp onlara
ulaþmaya çalýþan aç susuz insanlar, New Orleans'ýn
yoksullarý, market kapýlarýnda bir su þiþesi edinmeye
çalýþýrlar iken “güvenlik kuvvetleri” tarafýndan
vurulmuþlardý.

Daha sonralarý yardým ulaþmaya baþladýðýnda,
yöneticilerin yapabildikleri tek iþ, hastalýk tehlikesine
karþý, kalan sakinleri nakletmek oldu.

New Orleans'dan gelen görüntüler adeta dünyanýn
birinci ekonomisi Amerika'dan deðil Bangladeþ,
Nijerya gibi üçüncü dünya ülkelerinde rastlanabilecek,
görüntülenebilecek yoksulluk ve sefalet manzaralarýný
andýrýyordu.

Dünya ve Amerika, 2001 yýlýnda ulaþýlamaz
Amerika'nýn New York'ta, Washington'da saldýrýya
uðramasý ile bir þok geçirmiþti.

olmadýðýný
görmüþtü.

Þimdi ise, 2005 senesinde
Katrina

Tayfunu sonrasýnda dünya medyasýnýn kameralarýna
takýlmýþ bulunuyordu !

2001 ve 2005 seneleri “Amerikan mit”i (efsanesinin)
onulmaz yaralar aldýðý tarihler olarak belleklere
kazýndý.

Bütün bu felaket sürer gider iken, yani ilk iki gün,
ABD'nin Cumhuriyetçi Baþkaný Bush, aynen 1927
senesinin Cumhuriyetçi Baþkaný Calcin Coolidge gibi
tatilini yarýda kesmedi, Dýþ Ýþleri Bakaný Condoleeza
Rice, New York'ta “stylish” bir maðazada kendisine
7000 $ deðerinde ayakkabý alýrken görüldü. Baþkan
Yardýmcýsý Dick Chenney'in ise hangi cehennemde,
belki de cennette olduðu kimse tarafýndan
saptanamadý.

Amerika'nýn
“saldýrýlar” karþýsýnda “dokunulmaz”

Amerika'da 3. dünya
sefaletinden bin beter bir sefaletin varlýðý

new orleans ve katrina
bir zamanlar kaðýttan bir kaplan vardý…

Raþit Gökçeli, Eylül 2005

Amerikan sisteminde fakirlere,
iþsizlere, hastalara, evsizlere,
çocuklara, ayrýlan kamusal
kaynaklar azalmaktadýr.
Amerika'da emeklilik sistemi de
ciddi sorunlarla karþý karþýya
bulunmaktadýr. Sosyal alanda
yaþanan her türlü kriz, sonunda
kentleri etkilemektedir.
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ABD'nin imajý bu iki gün içerisinde o denli sarsýldý ki,
yapýlan hata ve ihmalin farkýna varan ABD yönetimi,
bir yandan baþarýsýz kalan FEMA yöneticilerini iþten
uzaklaþtýrýr iken diðer yandan Louisiana'ya top yekun
taþýnarak “imaj” düzeltmesi hamlelerini baþlattýlar.
Felaket maðdurlarýna adam baþýna 2000 $ yardým
saðladýlar. Kentin mahsur kalmýþ sakinlerinin önemli
bir bölümünü diðer eyaletlerde kendileri için tahsis
edilmiþ misafirhanelere yerleþtirdiler.

O zaman anlaþýldý ki, mesele ABD'nin olanaklarýnýn
eksikliði ya da kötü yönetim deðil ABD içerisindeki
sosyal politikalarýn yaþlýlarý, fakirleri, alt katmanlarý
devre dýþý býrakan zalim karakterinden
kaynaklanýyordu.

10 Eylül tarihine gelindiðinde Fransýz Libération
gazetesinden Thomas Hofnung adlý muhabir
aþaðýdaki çarpýcý haberleri iletiyordu:

“New Orleans” kendine doðaçlama bir hapishane
organize ediyor :

“ABD'nin en sert hapishanelerinden biri olan New
Orleans civarýndaki “Baton Rouge” bölgesindeki
“Angola” hapishanesi müdürü Walden Caine,
alelacele New Orleans'a getirilerek þehrin otobüs
terminali olan “Greyhound”u geçici bir hapishaneye
çevirdi. “Hapishanesiz herhangi bir düzenden söz
edilemez” diyen Caine, terminal binasýnýn
klimatizasyon sorununu getirilen bir lokomotifin
jeneratörü ile çözdükten sonra tellerle çevrili park
bölümünü tutuklulara ayýrdý. Ýlk aðýzda “yaðma,
hýrsýzlýk” gibi eylemler esnasýnda yakalanan 57
tutuklu, portakal renkli mahkum elbiseleri giydirilerek
asfaltýn üzerinde yatýrýldý. Esasen ilk günler içerisinde
7000 mahkum Louisiana hapishanelerinden diðer
eyalet hapishanelerine transfer edilmiþti.

Bu esnada New Orleans'ýn bürokrasi yönetimi
kelimenin tam anlamý ile toz olmuþtu. Hastaneler
kapalý idi. Hastalar diðer eyaletlere naklediliyordu.
Mahkemeler kapalýydý. Savcý Huston bölgesine kaçtý.
Ülkenin dört bir yanýndan gönderilen polisler
arabalarýnda yatýp kalkmaktaydý. Belediye Baþkaný
Demokrat Ray Nagin Belediye binasý içerisinde
elektrik saðlanabilen bir bölümde yatýp
kalkmaktaydý. Belediye Meclisi ise havaalanýnda
toplanabilmekteydi.”

10 Eylül'e gelindiðinde suyu tahliye etme, elektrik
hatlarýný onarma, bazý bölgeleri yeniden kullanýma
açabilmek için ilk hazýrlýklar yapýlmaya baþlandý. Ýlk
aðýzda görünen oydu ki birçok semt tamamen
ortadan kaldýrýlarak sýfýrdan ve yeni baþtan
planlanmak zorunda idi. Oturulamayacak derecede
hasar gördüðü anlaþýlan 160.000 evin % 60'ýnýn
FEMA kaynaklarýna göre sigortalarý bulunmuyordu.
Hasar tespiti yapan “Risk Management Solutions”

10 Eylül Tarihinde Durum Enstantaneleri

þirketine göre tayfunun yarattýðý hasar miktarý 125
milyar $ mertebesinde idi. Bu rakamýn ancak 40 ile
60 milyar ABD dolarlýk bölümünün sigorta poliçeleri
tarafýndan kapsandýðý ortaya çýktý.

Öte yandan George Bush ilk aðýzda 51.8 milyar $'lýk
bir yardýmý Amerikan Kongresinden saðladý. Ancak
100 200 milyar ABD $'ý büyüklüðündeki zararýn
hepsinin kolay kolay karþýlanamayacaðý anlaþýlýnca
hangi bölgelerin imarýnýn öncelik taþýyacaðý sorunu
önem kazanmaya baþladý.

Bu noktada kuþkusuz ilk aðýzda Louisana açýklarýnda
yer alan petrol platformlarýnýn onarýmý ve bu
platformlarýn hasarlý “pipe line” (petrol borularý)
baðlantýlarý için harcanacak kaynaklar ilk tercihi
oluþturacaktýr. Bölgenin ABD iç tüketiminin
neredeyse dörtte birini saðladýðý hatýrlanmalýdýr.

Ýkinci tercihi bölgeye ekonomik getiri saðlayan
turizm endüstrisi alacaktýr. Örneðin “Gulf Coast”
bölgesi yüzen gazinolarý ile 17.000 iþ ve yýllýk 98
milyon $'lýk getirisi ile bölgesel ekonomiye önemli bir
katký saðlamaktaydý. “French Quarter” bölgesinin de
benzer bir öncelikten yararlanacaðý varsayýlabilir.

Öte yandan bölge içerisinde hayli güçlü bir konumda
bulunan “Baptist” kiliseleri ve bunlarýn radyolarý,
yaþanýlan felaketin New Orleans'ýn fazla liberal ve
hafifmeþrep eðlence hayatýndan dolayý tanrý
tarafýndan verilen bir “ceza” olduðunu sabahtan
akþama kadar fani ve ölümlülere anlatýp
durmaktadýr. (Bu olay bizlere 1999 Marmara
depreminde bir ara iþitilen, “7.4 yetmedi mi?”
sözünü hatýrlattý).

New Orleans kentinin Katrina Tayfunu'ndan sonra
kapsamlý bir mutenalaþma “gentrification”
uygulamasý yaþayacaðý, birçok fakir mahallenin
“kentsel dönüþüme” tabi tutularak emlak
spekülatörlerine yeni rant alanlarý açýlacaðýný
varsaymak herhalde hatalý olmayacaktýr.

Neticede fakir iseniz ve her þeye raðmen bir kýyý
kentinde özel bir kültürel ortam yaratarak farklý ve
renkli bir yaþam tarzý oluþturabildi iseniz, bilesiniz ki,
afetler ve allahýn sopasý, ardýndan spekülatörlerin
iþtahý ensenizdedir.

Nitekim
içinde yer alan Joseph

Kay, Barry Grey'in, “he exploitation of Hurricane
Katrina: remaking New Orleans for the rich”
yazýsýnda New Orleanstan ayrýlmak zorunda kalan
400.000 ile 1.000.000 arasýndaki kiþinin pek azýnýn
dönebilme ve yeniden yerleþebilmek olanaðýný
yakalayabileceðini ifade etmektedir.

Mutenalaþma (Gentrification) mý? Allah'ýn
Sopasý mý?

http://www.wsws.org/articles/2005
/sep2005/rich-s14.shtml

Öte yandan New Orleans Baton Rouge bölgesi kadim
Cumhuriyetçi politikacýsý Richard Baker, “Wall Stree
Journal”da yazýlana bakýlacak olursa, “New
Orleans'taki kamu konutlarýný (yerleþmelerini) nihayet
temizleyebildik. Bizim yapamadýðýmýzý tanrý yaptý”
demiþtir.

Amerika'nýn Louisiana Eyaleti'nde Aðustos 2005
sonunda oluþan beþ þiddetindeki tayfun, olaðanüstü
tahrip gücü açýsýndan ve yarattýðý hasar açýsýndan bir
felaket olarak tarihe geçecektir.

Ancak, New Orleans'ýn böylesi bir doðal afetle
karþýlaþacaðý birkaç yýldýr biliniyordu. Bu amaçla ayrýlan
fonlar altyapýyý güçlendirmeye, denizden gelecek sularý
önleyecek baraj mekanizmalarýnýn inþa edilmesine deðil
Irak Savaþý'na tahsis edildi.

ABD'nin Bush yönetiminin birinci günahý budur.

Bush Yönetiminin ikinci günahý Kyoto anlaþmasýna
uymayarak küresel ýsýnma konusunda ABD'ye düþen
görevleri yerine getirmemesidir. Denizin üstünde
ýsýnma ile ilgili bir meteorolojik olay olan tayfunlarýn
þiddetlerinin ve sayýlarýnýn son yýllarda artmasý ile

Kaðýttan Kaplan

Klasik bir planlama sorunudur. Çokça zaman hedefler
arasýnda uyuþma deðil çatýþma bulunur. Planlamayý ilginç
kýlan yönlerden biri de budur zaten.

New Orleans Missisipi nehri taþkýnlarýndan korunmak için
inþa ettiði su bentleri nehirin taþýdýðý alüvyon ve tortularý da
engellediði için zaten su ile ayný seviyede olan New Orleans
havzasýnýn giderek toprak kaybetmesine yol açtý.

Öte yandan nehir suyu yerine kýsmen deniz suyunun
gelmesiyle midye balýkçýlýðý sektörü oluþtu. Bir yandan
kaybedilen topraklarýn nehirden yeni kanallar açýlarak
nehirden gelen alüvyonla geri kazanýlmasý öte yandan New
Orleansýn seçmen kitlesinin bir kýsmýný oluþturan midye
balýkçýlarý arasýnda tercih yapamayan yerel yönetim iki arada,
bir derede kaldý.

Toprak kazanýmý programý tam kapasite ile yürütülemedi.

Katrina tayfunu gelip çattýðýnda, tayfunun oluþturduðu
okyanustan gelen dip dalgalarý alçak kotta kalan New
Orleans havzasýný ve su bentlerini aþarak adeta bir banyo
küveti gibi dolduruverdi.

Federal Hükümet bu iþler için gerekli 14 milyar ABD dolarýný
Irak savaþýna ayrýlan fonlara kaydýrýnca bu günkü duruma
gelindi.

Planlama hedefleri arasýndaki
çeliþki felaketi ne yönden
tetikledi ?

küresel ýsýnma arasýndaki iliþki meteorolojistler
tarafýndan kurulmuþtur.

Nihayet Amerikan sisteminde fakirlere, iþsizlere,
hastalara, evsizlere, çocuklara, ayrýlan kamusal
kaynaklar azalmaktadýr. Amerika'da emeklilik sistemi
de ciddi sorunlarla karþý karþýya bulunmaktadýr.
Sosyal alanda yaþanan her türlü kriz, sonunda
kentleri etkilemektedir.

New Orleans'ta yaþanan, böylesi bir krizler yumaðýnýn
su yüzüne çýkmasýdýr. Doðal afet, sosyal çöküþ ile bir
araya gelince bir kent, bir bölge kendini yok olma
koþullarý ile karþý karþýya bulmuþtur.

Bir zamanlar Amerika “kaðýttan kaplan” olarak
nitelenmiþti.

Aradan geçen süre içerisinde tek kutuplu dünya ve
küreselleþme mitolojisi bizlere bu “kaðýttan kaplan”
metaforunu unutturmuþtu.

Katrina Tayfunu “kaðýttan kaplan” benzetmesinin
ABD'nin tüm görünürdeki güç ve görkemine karþýn
her zamankinden güncel olduðunu ortaya koydu.

Biz plancýlara ise insanlarýn en tabii gereksinmelerinin
karþýlanamadýðý bir planlama olamayacaðýný gösterdi.
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16-18 Eylül Tarihleri arasýnda Bartýn, Ýnkumu'nda
Kamu ve Özel Sektör Ýþyeri Temsilcilikleri
Toplantýsý ve Temsilcilikler 2. Bölge Toplantýsý
gerçekleþtirildi. Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu
olarak bu fýrsatý deðerlendirmek istedik ve
Bartýn'da bir buluþma gerçekleþtirdik.

Bu buluþmaya Ankaralý mimarlar ve mimarlýk
öðrencileri, Bartýnlý mimarlar, Ankaralý çocuklar ve
Bartýnlý çocuklar katýldý. 7-11 yaþ arasý toplam 32
çocuðun katýldýðý çalýþmada Bartýn'dan Özel Emel
Iþýk Ýlköðretim Okulu öðrencileri katýlýmlarýyla
destek verdi çalýþmamýza. Temasý

olan çalýþmada çocuklardan Bartýn
üzerine hayaller kurmalarýný ve bu hayallerini
killerle somutlamalarýný bekledik.

“Hayalimdeki
Bartýn”

Buluþmamýzýn ilk gününde Ýnkumu'ndaydýk
çocuklarla. Ýnkumu'nun görkemli daðlarý altýnda
tanýþtýk ve Bartýn üzerine sohbet ettik. Onlar bize
anlattýlar, Bartýn'ý biz öðrendik, anladýk, yeniden
keþfettik. Bartýn üzerine efsanelerden bahsetti
Bartýnlý bir çocuk, þaþýrarak dinledik. Onlarýn
algýlarýnda Bartýn'ýn bizim anladýðýmýzdan ve
gördüðümüzden çok farklý olduðunu anladýk
yeniden. Daha sonra öðle yemeðimizi Iþýklar
Tuðla'nýn fabrikasýnda yedikten sonra çocuklarla
birlikte bir fabrika gezisi gerçekleþtirdik. Çocuklar
bir sonraki gün iþleyecekleri killerin nasýl
üretildiðini, nasýl kil haline getirildiðini, nasýl
þekillendiðini ve nasýl piþirildiðini öðrendiler orada.
Daha sonra bir Bartýn gezisi gerçekleþtirdik.
Bartýn'ýn eski evlerini, nehrini, denizini ve boðazýný
çocuklarýn rehberliðinde tanýdýk. Gazhane denilen
yerde verdiðimiz çay molasýyla bir gün sonra
tekrar buluþmak üzere ayrýldýk çocuklarla.

Ýkinci gün bu kez Bartýn'da buluþtuk çocuklarla.
Bartýn Temsilciði'nin bulunduðu Müezzinoðlu Haný
içerisinde toplandýk önce. Atölye çalýþmasý için 3
gruba ayýrdýk çocuklarý. Öncelikle gruplar

içerisinde bir önceki gün yaptýðýmýz çalýþmalarýn ve
gezinin bir deðerlendirmesini yaptýk. Daha sonra
çocuklar çok sabýrsýzlandý, hemen killerle oynamaya
geçtik. Onlar hayaller ürettiler biz destekledik
hayallerini, yardýmcý olduk zenginleþtirmek için.
Sonuçta iki saat süren kil çalýþmamýzda bizim bile
tahmin edemeyeceðimiz sonuçlar çýktý ortaya.
Ankara'dan bizimle birlikte gelen heykeltýraþ
arkadaþýmýz Erdal Duman'ýn da yardýmýyla çocuklar
harikalar yaratmýþlardý. Daha sonra çocuklarýn
ürünlerini Bartýn Belediye Binasý'nýn önündeki
meydanda sergiledik. Sergimize halkýn ilgisi
beklediðimizin çok üstündeydi. Sokaktan geçen
çocuklarla paylaþtýk çalýþmalarýmýzý ve onlara da bir
parça kil hediye ettik evlerinde oynayabilmeleri için.
Serginin toparlanmasýyla birlikte bitirdik bizde
çalýþmamýzý.

Bu çalýþmanýn sonrasýnda çocuklarýn aktardýklarýndan
çok önemli anýlar kaldý bize. Çocuklarýn Bartýn
hakkýnda bizlerden çok daha duyarlý davrandýklarý ve
gözlem yapabildiklerini anlamýþ olduk. Aklýmda kalan
bir kaç aný ile noktalamak isterim bu yazýyý.

Bartýnlý çocuklardan bir tanesi Bartýn'da en çok daðlarý
sevdiði söyledi.
Daðlar güzel olduðu kadar çok yeþil olduðu için ayný
zamanda oksijen de veriyormuþ bize. Ama Bartýn'daki
daðlar o kadar dikmiþ ki kýþ olunca ayný zamanda
sellere ve toprak kaymalarýna neden olurmuþ. Bir daha
toprak kaymasý olmamasý için setlemek lazýmmýþ o
daðlarý. Bartýnlý Eyþan oturmuþ bunu düþünmüþ epey
bir süre ve hayallerinde Bartýn'da bir daha kimsenin
selden canýný kaybetmemesi varmýþ meðer. Eyþan o
hayalini gerçek yaptý killerle bize.

Bir Baþka Bartýnlý çocuk Amasra'daki Tavþan
adasýndan bahsetti bize. Onlar her hafta ziyaret
ederlermiþ tavþan adasýný. Ama tavþan adasýnýn o
kadar çok ziyaretçisi olurmuþ ki zamanla tavþanlar
zarar görmeye baþlamýþlar. Onun hayali de tavþanlarýn
bundan sonra zarar görmeyeceði þekilde tasarlamak
oldu Tavþan Adasýný.

Bir diðerinin Bartýn'ýn eski evleri ile ilgili duyarlýðý vardý.
Bartýn'da nehrin boyunu düzenledi kendince ve kendine
bir ev yarattý bahçesinde bir sürü hayvanýn yaþadýðý.

ÇOCUKVEMÝMARLIK BULUÞMASIBARTIN-ÝNKUMU

Bu buluþmada çocuklarýn çok farklý hayalleri bir
mekan altýnda buluþtu ve kendi ellerinde
þekillendi. Hayallerimizi birleþtirdik yeni bir Bartýn
oluþturduk hep birlikte. Bu buluþmadan bizde çok
fazla þey öðrendik, çocuklarda. Bundan sonrasý
için aklýmýzda kalan en önemli þey:

Hayallerimizin çok zengin ve bir o kadar da geniþ
olduðuydu. Çocuklarýn gözüyle yeni bir dünya
yaratmanýn aslýnda hiç o kadar da zor ve
gerçekleþemez olmadýðýydý.

Hep çocuk saflýðýnda kalmak dileðiyle...

“su, tarih, mekan
ve hayaller...”

Güneþ Gültürk

Bartýn'a yolculuðumuz bir hayalle baþladý.

Biz bir hayal kurduk...

Çocuklar gerçek yaptý o hayali.

Bülten 34 sayýsý ile elinize ulaþan “Çocuk ve Mimarlýk Bülteni”nin
arka kapaðýnda yer alan ve UIA Ýstanbul 2005 Kongresi’nde
sunulan “Çocuk ve Mimarlýk Bildirisi”ne ait alýntýda yanlýþlýk
yapýlmýþtýr. Doðrusu aþaðýdaki gibidir.

Düzeltir, özür dileriz.

- Sürekliliði saðlama baðlayan baþlangýçtýr. (L. Kahn)
AKTARIM 1 Sorduk dünyayý bizim kadar net göremeyen
S.'ye (8 yaþýnda) : yol nerede biter?
S'nin ise cevabý net ve bir seferde, tek sözcükteydi:
evimde.
Bu kadar basit hayat, tanýmlar ve oluþlar. 'yol evimde
biter'.
'Çocuklara doðru ve çocuklardan doðru' geliþen bir süreç
ve etkileþim yaþanan. Birlikte öðreniyoruz mimarlýðý ve
kenti.

50



KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ BULUÞMASI
TEMSÝLCÝLÝKLER 2. BÖLGE TOPLANTISI

BARTIN-ÝNKUMU

52

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Kamu ve Özel Sektör Ýþyeri Temsilcilikleri Buluþmasý ve Temsilcilikler
II.Bölge Toplantýsý 16-17-18 Eylül 2005 tarihlerinde Bartýn-Ýnkumu'nda yapýldý.

22 iþyeri temsilcilerimizin, 23 Þube Temsilciliklerimizin katýlýmýyla gerçekleþtirilen toplantýda;
“Küreselleþme ve Türkiye'ye yansýmalarý” konusunda Berkay Aydýn,
“Avrupa Birliði Süreçleri” konusunda Mehmet Bozkurt,
“Bartýn Koruma Süreçlerine Ýliþkin Pratikte Karþýlaþýlan Süreçler” konusunda Nimet Özgönül,
“Yasal Düzenlemelerin Meslek Alanýna Yansýmalarý ve Çalýþma Yasalarý” konusunda Þirin Gülcen Eren
sunumlarýný gerçekleþtirdiler.

Genel olarak Avrupa Birliði’ne giriþ ve küreselleþme sürecinin ve bu süreçte yapýlan yasal düzenlemelerin
mimarlýk mesleðine yansýmalarýnýn ele alýndýðý sunumlarda mimarlarýn bu süreci daha yakýndan takip ederek
süreci olumlu yöne çevirmesi gerektiði vurgulandý.

Toplantý sýrasýnda; TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde devam eden 'Çocuk ve Mimarlýk
Atölyesi: Su, Mekan, Tarih ve Hayaller' baþlýklý atölye çalýþmasýný, Ankara'dan 3 mimar ve 3 mimarlýk öðrencisinin,
Bartýn'lý mimar ve öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirdiler. Ankaralý ve Bartýnlý çocuklar, yaptýklarý çalýþmalarý
Bartýn'da bir sokakta sergileyerek halka sundular.

Son gün Bartýn ve Amasra bölgesine, Bartýn Temsilciliðimizden Selim Karakaþ'ýn rehberliðinde yapýlan teknik
gezilerle bu bölgelere ait koruma süreçlerine iliþkin yaþananlara dair bilgiler alýndý.



Tan Oral

29

Pek çok inanç ölümü, baþlangýç sayar ve kalanlarý teselliye
çalýþýr. Düþünce ise onu, son kabul eder. Aziz Nesin ölüme,
bitiþ deðil yarým kalýþ, demiþti. Stefan'ýn aramýzdan ayrýlýþý
da herkeste yarým býrakýlmýþlýðýn, terk edilmiþliðin eksiklik
duygusu ile can acýttý. Hepimiz onun varlýðýna ve
karanlýktan sular seller gibi akýp gelen, ortalýðý þýkýr þýkýr
eden kitaplarýnýn ardý ardýna ortaya çýkmasýna o kadar
alýþtýrýlmýþtýk ki..
Benim gözümde Stefan bir Ýstanbulluydu. Hepimiz bir
yerlerden gelmiþtik. O buralýydý. Ve buralý olmanýn hakkýný
her zaman teslim etti. Ýkimiz de Ýstanbul gibi bir kentte, bu
güzel kentin deniz kenarýnda süzülen Güzel Sanatlar gibi
nefis bir okulunda, mimarlýk gibi yaþamýn temel
konularýndan birini irdeleyen bir disiplinden geçmiþtik. Ve
sonra, belki de bunun süreði olan ama bambaþka özellikler
de taþýyan farklý alanlarda bulmuþtuk kendimizi. O gerçek
Ýstanbullu olmanýn ve orada nedret olmanýn pek çok
kültürel artýsýna sahipti. Mimarlýk eðitiminin izini sürüp,
þehircilik alanýnda akademik çalýþma yapmak üzere Paris'e
gitti. Sonra da baþka bir alanda koca bir kitapla geri döndü;
Azgeliþmiþlik Sürecinde Türkiye. Kardeþi Marianna'nýn
Abdullah Özkan ile birlikte kurduðu Gözlem Yayýnevi, kitabý
bastý. Ve hepimiz biraz þaþýrarak kývandýk. Zamanýný ve
uðraþlarýný birlikte götüren, yaþamý ve dünyayý kavramaya
ve paylaþmaya çalýþan neþeli, küçük, mutlu bir dost ve
arkadaþ topluluðu idik o sýralar. Gözlem güzel kitaplar ve
ayný adla bir dergi yayýnlýyordu. Eþim Deniz orada grafik
iþleri yapýyor, ben çizgi kitaplarý hazýrlýyor, Belkýs Taþkeser
de þaþýrtýcý resimler yapýyordu. Ve her þey böylece sürdü
gitti. Stefan ve Belkýs uzun yýllardan beri Paris'te sýký
çalýþarak ve dünyayý dolaþarak, çok verimli bir beraberliði
götürüyorlardý. Onlarý buradan zevkle izliyorduk. Sýk sýk ya
kendileri gelirdi Ýstanbul'a, ya haberleri ya da þaþýrtýcý
kitaplarý. Ve bu hiç aksamýyordu. Taa ki bir iki gün arayla art
arda gelen sarsýcý, yýkýcý ve beklenmedik haberlere kadar.
Evet, bu zor haber bir bitiþi mi, bir yarýda kalýþý mý
anlatýyordu? Sadece onun sürdürdüðü iþler miydi yarým
kalan, yoksa geride kalan yakýnlarý mý?..

Altmýþlarýn Türkiye'si tarih ilgisinin basit bir merak ya da
meslek edinme kaygýsýyla açýklanamayacak bir yoðunlukla
yaþandýðý bir atmosfer içindeydi. Batý'daki geliþmelerin de
etkisiyle yeni bir toplumsal kimlik arayýþý herkesi sarmýþtý.
Bunun kaçýnýlmaz yolu da tarihimize ciddi bir þekilde eðilmek,
ortak geçmiþimizle ilgili yeni ve alýþýlmamýþ sorulara yanýtlar
aramaktý. O yýllarda "alaylý" tarihçilerin sayýsý belki de
"mektepli"lerin sayýsýný geçmiþti. Herkes tarihe kendi
deðerleri, kiþisel referanslarý açýsýndan eðiliyor, farklý
duyarlýlýklarý dile getiriyordu. Fakat, geri kalmýþlýðýn ezikliðini
yaþayan ve demokrasiyi de doðru dürüst iþletememiþ bir
toplumda, egemen eðilim, tarihi "maddi" ve "sýnýfsal" kriterler
ýþýðýnda okumaktý. Aranan yanýt da, en kýsa ifadesiyle,
Türkiye'nin hâlâ neden geri kalmýþ bir ülke olduðuydu.
Yerasimos da bu dalganýn içindeydi ve Ýstanbul'da Güzel
Sanatlar Akademisi'nde okuduktan sonra "Türkiye'de
Azgeliþmiþlik Süreci"ni incelemek üzere Paris'in yolunu
tutmuþtu. O da, benim ve daha bir sürü tarihçi gibi, "alaylý"
idi; fakat, bunu avantaja çevirecek iki önemli koza sahipti.
Bunlardan birincisi þuydu: Yerasimos Akademi'de çaðdaþ
tarihçilik için en elveriþli, en "vizyon" saðlayýcý disiplinler olan
mimarlýk ve þehircilik alanýnda eðitim görmüþtü, ikinci kozu
ise doktora çalýþmasýný yapmak için, daha XIX. yüzyýlda
tarihçiliði "kraliçe disiplin" ilan etmiþ bir uluslararasý kültür
merkezinde, Paris'te bulunmasýydý. Yerasimos Paris'te, zengin
kaynaklarla baþ baþa, yýllarca Osmanlý tarihiyle hesaplaþtý ve
doktora tezi olarak hepimizin bildiði öðretici eserini ortaya
koydu. (Az Geliþmiþlik Sürecinde Türkiye; Belge Yayýnlarý)
Yerasimos'un zengin akademik kariyerinin baþlangýcýný teþkil
eden doktora tezi, kuþkusuz geride býraktýðý eserlerin zirve
noktasýný temsil etmiyor. Ne var ki bu çalýþma deðerli
tarihçinin araþtýrmalarýna kiþisel damgasýný vuran bazý
duyarlýlýklarýný yansýtmaktan da geri durmuyor. Sevgili
Stefan'ýn vakitsiz kaybý dolayýsýyla kaleme aldýðým bu yazýda
elbette ki onun zengin ürününü deðerlendirmeye kalkacak
deðilim. Yine de önemli gördüðüm bazý hususlarýn altýný
çizmenin onu anmanýn en iyi yolu olacaðýný düþünüyorum.
Bizde Osmanlý tarihi önce vakanüvisler tarafýndan bir
Müslüman tarihi; sonra da, ulusal devletin kurulmasýný izleyen
dönemde, Türk tarihi olarak anlatýlmýþtýr. Sosyolojik açýyý
ihmal eden bu yaklaþýmda, her dönemde, özellikle de XIX.
yüzyýlda imparatorluðun kaderinde önemli roller oynayan

Hýristiyan Osmanlýlar "zýmni" ya da ikinci sýnýf vatandaþ statüsü
altýnda yok sayýlýyorlardý. Buna karþýlýk Osmanlý bünyesinden
çýkan devletlerin tarihçileri de Hýristiyan milletleri adeta
Ýmparatorluk'tan soyutlanmýþ ve devlet aygýtýný sanki onlara
zulüm etmekten baþka bir iþlevi yokmuþ gibi ele alan Yunan,
Ermeni, Bulgar, Sýrp vb tarihleri yazmýþlardýr. Oysa Ýstanbullu bir
Rum ailenin çocuðu olan ve 13 yaþýnda 6-7 Eylül faciasýný
yaþamýþ bulunan Yerasimos elbette ki tarihe bir Türk milliyetçisi
gözlükleriyle eðilemezdi. Fakat Yerasimos, bilim anlayýþýný ve
tarihçiliðini yücelten bir þekilde, Batý'da prim yapan ikinci, ucuz
yolu da seçmedi. Deðerli tarihçi, Osmanlý tarihini bir bütünlük
içinde ele alan ve onu etnik özgüllüklerle toplumsal çeliþki ve
ayrýþýmlarýn birbirlerini besledikleri mekanizmalar baðlamýnda
çözümleyen ilk tarihçilerdendir.

Yerasimos'un eserinde azýnlýklarla ilgili açýklamalar aslýnda fazla
bir yer tutmuyor. Fakat Osmanlý Rumlarýna, Ermenilerine,
Yahudilerine ve Levantenlere ayrýlan sayfalar, Osmanlý
toplumundaki iç dinamiklerin giderek dýþ dinamiklere yerlerini
terk etmelerinde bu gruplarýn nasýl stratejik bir rol oynadýklarýný
çok güzel anlatýyor. Osmanlý azgeliþmiþlik sürecini okurken,
öðreniyoruz ki, XVII. yüzyýlda Yahudiler mali iþlemlerde
uzmanlaþýrken Ermeniler Ýran'la, Rumlar da Rusya'yla ticaretin
aracýlarý haline geliyorlardý. XIX. yüzyýlda Batý'daki sanayi
devrimi ise bu ayrýmý daha da köklü bir hale getirdi. Batý
kapitalizminin dýþ dinamiði oluþturduðu bu dönemde "Osmanlý
Ýmparatorluðu'ndaki Hýristiyan ahali Avrupa'nýn simsarý olmaya;
bu yolla da, baþlýcasýný Anadolu'nun Müslüman halkýnýn temsil
ettiði, hem ekonomik hem sosyal bakýmdan topraða, dolayýsýyla
prekapitalist sistemlere baðlý sýnýflarla Batý kapitalizmi arasýnda
ara halka haline gelmeye" baþlamýþtý. Demiryollarý politikasý bu
ayrýþmayý daha da pekiþtirdi, Ýzmir ve Galata bankerleri ve
ticaret evleri, demiryolu güzergâhlarýndaki arazileri hýzla satýn
alarak "bölgede üretilen baþlýca ürünlerin ticaretini kýsa zamanda
denetim altýna" soktular. Buna paralel olarak, köylere kadar
uzanan ve Müslüman halkta karþýlýðý olmayan bir eðitim
seferberliði, çoðu kez Batý üniversitelerinde tamamlanan
halkalarýyla bu sermayenin kurmay kadrolarýný saðlýyordu.

Yükselen Hýristiyan finans ve ticaret burjuvazisi ayný süreç
içinde Batýlý konsolosluklarýyla da "sýký baðlar" içindeydi. Batýlý
emperyalizm iktisadi nüfuzuna paralel olarak en ücra köþelerde
bile konsolosluklar açmýþ ve Hýristiyan burjuvazinin baþ
koruyucusu haline gelmiþti. Taþradan en ufak bir þikâyet,
kiliseler, bazen de doðrudan konsolosluklar aracýlýðýyla anýnda
Bab-ý Ali'ye ulaþtýrýlýyor; valiler bile bir þikâyet üzerinde yerinden
oluyordu. Buna karþýlýk Müslüman halk böyle bir olanaktan
tamamen yoksuldu.
Yerasimos'ta da þematik bir biçimde verilen, fakat bizim çok
daha kýsaltarak aktardýðýmýz bu sýnýf profili elbette ki etnik
özgüllüklere önemli bir yer veriyordu; fakat onu bizdeki
geleneksel "azýnlýklar yüzyýllarca kanýmýzý emdi" kliþelerinden
ayýran önemli faktör þuydu: Yerasimos tarihi maddeci
yaklaþýmýyla etnik ve dini unsurlara deðil, son tahlilde, sýnýfsal
konuma ve bunu hazýrlayan tarihi öðelere öncelik veriyor; etnik
ve dini faktörlerin de ancak bu baðlamda (üst-belirleyici?) bir rol
oynadýðýný ileri sürüyordu. Nitekim ayný etnik öðeler, yazara
göre, 1890'dan sonra yaþanan çöküþ süreci içinde Hýristiyan
halklarýn aleyhine iþlemiþ ve "imha" operasyonlarýna yol açmýþtý.
Yerasimos daha sonraki çalýþmalarýnda, hâlâ geçerliliðini
koruyan bu sýnýfsal analizini derinleþtirmedi; fakat bu yönde
yardýmcý olacak kaynak çalýþmalarý yaptý, ismini uluslararasý
planda tanýtan çalýþmalarý da, bu profesyonelce çalýþmalarý oldu.

AZGELÝÞMÝÞLÝK SÜRECÝNDE TÜRKÝYE

MADDECÝ YAKLAÞIM...

Tarih kaynaklarý arasýnda seyahatnameler genellikle
küçümsenirler. Gerçekten de Osmanlý Ýmparatorluðu ile
ilgili, sayýlarý birkaç bini bulan seyahatnamelerin birçoðu
bilgisiz, yeteneksiz ve önyargýlý kimselerin yazdýðý
uydurma eserlerdir. Fakat bunlar arasýnda, az sayý da
olsa, tarihçilerin görmezden gelemeyeceði son derece
öðretici olanlar da vardýr. Nihayet Tocqueville'in Amerika
hakkýndaki klasikleþmiþ eseri de bir çeþit "seyahatname"
deðil miydi? iþte Yerasimos, 1980'lerde, üstelik Osmanlý
tarihinin az incelenmiþ XVII. yüzyýlýný aydýnlatan birçok
seyahatnameyi inceledi; açýklamalarla zenginleþtirdi ve
önce Fransýzca'ya, sonra da Türkçe'ye kazandýrdý. XVI.
yüzyýlda Nicolas de Nicolay (1517-1583) ile baþlayan bu
seri, Jean Thevenot, Jean Baptiste Tavernier, Joseph
Pitton de Tournefort ve Jean Chardin'in seyahatnameleri
(Maspero, 1980-83) ile tamamlandý. Yerasimos ayrýca,
XTV- XVI yüzyýllar arasýnda yazýlan tüm seyahatnamelerin
açýklamalý bibliyografyasýný hazýrladý. Türk Tarih
Kurumu'nun yayýnladýðý bu eser günümüzde her tarihçinin
el kitaplarý arasýnda mutlaka bulunmalýdýr. Kendisi de bir
çeþit gezgin olan Yerasimos bunlarýn dýþýnda Müslüman
seyyahlarla da ilgilendi ve Ibn Battuta'yý da yayýnladý. Bir
konuþmamýzda da, bana, "Bu yaz oturdum, tüm Evliya
Çelebi'yi okudum" dediðini anýmsýyorum.

Annales Okulu'ndan ve Braudel'den mülhem “maddi
uygarlýk” kavramýnýn etkili olduðu Paris'te Yerasimos bu
yönde çalýþmalar da yaptý. “Sultan Sofralarý” (XV ve XVI.
Yüzyýlda Osmanlý Saray Mutfaðý; YKY) bunun güzel bir
örneði olduðu gibi, Ýstanbul mezarlýklarý ve Osmanlý
mezarlýk belgeleriyle ilgili çalýþmalarýný da ayný baþlýk
altýnda deðerlendirebiliriz. (Documents sur les
Cimetieres Ottomanes; Peeters, 1993). Fakat Yerasimos
her þeyden önce örnek ve tutkulu bir Ýstanbulluydu ve
çalýþmalarýnýn kaymaðýný Ýstanbul araþtýrmalarý oluþturdu,
Ýstanbul'un ve Ayasofya'nýn kuruluþu; kuruluþ efsaneleri;
Latifi'nin “Evsafý Ýstanbul”u (Eloge d'Istanbul, 2001) ve
nihayet “Konstantinopl'dan Ýstanbul'a” baþlýklý dev eseri...
Önümüzdeki dönemde bu deðerli çalýþmalarý anlatacak
kuþkusuz benden çok daha yetkili kimseler bulunuyor.
Yerasimos, tanýyabildiðim kadarýyla, “küreselleþmeci”
deðildi; fakat gerçek bir enternasyonalistti. Son
konferanslarýndan birinde, Osmanlýlarla ilgili olarak sýk sýk
tekrarlanan “hoþgörü” sözcüðünden pek hoþlanmadýðýný
söylemiþti. Haklý olarak bu sözcükte “egemenlik”
kavramýný çaðrýþtýran bir ton hissediyordu. Vecdi Sayar'ýn
yazdýðýna göre (Cumhuriyet, 22 Temmuz 2005) sevdiði
kavram “birlikte yaþamak” idi.
Kiþisel arayýþlarý, onu, kültürel olanaklarý doðduðu
topraklara göre çok daha elveriþli olan Paris'e
sürüklemiþti. Fakat sevgili istanbul'undan da hiçbir zaman
kopmadý. Tam tersine Paris, bazý yönleriyle, Ýstanbul
özlemini kökleþtirmiþ, doðduðu þehre çok daha evrensel
bir perspektiften bakabilmesinin araçlarýný vermiþti.
Sanýyorum ki Fransa ona kültürel donanýmý, daha çok
Türklerden oluþan eþ ve dost çevresi de
vazgeçemeyeceði beþeri sýcaklýðý saðlýyordu, iki yýl önce
Paris'in büyük bulvarlarýndan birine açýlan yeni yerleþtiði
evinde, o ve ressam eþi Belkis hanýmla sohbet ederken
konumuz hep Türkiye, üniversite ve Osmanlý araþtýrmalarý
idi. Süresi daha dolmadýðý halde emekliliðini alýp daha
verimli çalýþmalara girme özlemini dile getiriyordu.
Türkiye, Fransa ve dünya örnek bir insaný ve çok deðerli
bir tarihçiyi kaybetti.

KONSTANTÝNOPL'DAN ÝSTANBUL'A...
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bile keþfedilmeyi bekler sessizce. Tanýdýk olduðu
kadar yabancý, sýradan olduðu kadar þaþýrtýcý bir
þehir ve sokaklarý, her gün, yaþantýlarýmýza sahne
olmaktadýr. Belki de bu yüzden, yaþadýðýmýz
þehirler de içlerinde yolculuklar yapýlmayý hak
etmektedir.

Bu düþünceler ile Kavaklýderem Derneði ve
TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, parçasý
olduklarý kente, Ankara' ya seyahatler
düzenlemeye karar verdi. Bu seyahatin amaçlarý
geniþletildi ve KORDER' in de desteði ile “Ankara
Seyahati: Semtlere Yolculuk” baþlýðý altýnda bir
projeye dönüþtürüldü. Yolculuðun ilk duraðý olarak
semtimiz Kavaklýdere' de yer alan, Güniz ve
Büyükelçi sokaklarý seçildi. Proje, farklý

aþamalarýnda semtimizde yaþayan Mimar ve Þehir
Plancýlarýnýn da katkýlarýný alarak uygulanmaya
baþladý. Güniz ve Büyükelçi sokaklarýnýn ardýndan,
Ankara seyahatimiz baþka duraklara yönelerek,
yol almaya devam edecektir.

“Semtlere Yolculuk” projesinin öncelikli amacý
gezmek ve görmekten bir adým ileri giderek,
belgelemek ve bilgilenmek olarak belirlendi.
Gezimiz sokaklar üzerindeki her binanýn, çevresi
ve her parçasý ile görsel ve yazýlý olarak
kaydedilmesini; her yapý ve parsel için bilgi
toplanmasýný ve baþta mimari olmak üzere,
kentsel, doðal ve sosyal, gözlemlenebilen tüm
önemli unsurlarýn tespit edilmesini içermektedir.
Ayrýca çalýþmalarýmýz, mahalle sakinleri ile, bu
sokaklara ve içlerinde yer almýþ yaþantýlara dair
tüm hatýralarýn paylaþýlmasý yolu ile, daha da
zenginleþmeyi ve yapýlarýn ardýndaki perdeleri
aralamayý hedeflemektedir. Bu konuda her türlü
katkýyý, Kavaklýderem Derneði olarak, heyecanla
beklemekteyiz.

Bu yöntemler ile gerçekleþtirilecek olan proje
sonucunda görsel ve yazýlý bir sokak arþivi
oluþturulacaktýr, öte yandan sokaklarýmýz üzerine
kapsamlý bir veri tabaný da oluþturulmuþ olacaktýr.
Fotoðraflama yolu ile oluþturulan bu arþivin, elde
edilen tüm bilgi birikimi ile harmanlanarak kent ve
semt sakinlerine sunulmasý aþamasýnda “Ankara
Seyahati, Semtlere Yolculuk” projesi esas
amacýna ulaþmýþ olacaktýr.

Bu proje sayesinde bilgi birikimimizi
arttýracaðýmýz gibi semtimize ve kentimize dair
yeni fikirler elde etme olanaðýna kavuþacaðýz.
Çünkü bu sokaklar, ya da üzerinde seyahatler
gerçekleþtirilecek baþka sokaklar, bugün tespit
edeceðimiz durumlarý ile, geçmiþ yaþantýlara ve
kentleþme, modernleþme gibi yaþadýðýmýz ve
yaþamakta olduðumuz pek çok sürece dair çeþitli
kesitleri gözlerimiz önüne serecektir.

Projenin tespit ve belgeleme aþamasý, yakýn
mimari ve kent tarihimiz açýsýndan büyük önem
taþýrken, bu çalýþmalarýn sergilenmesi aþamasý
içinde yaþadýðýmýz kentsel çevrenin ve burada yer
alan yapýlarýn nitelikleri ve deðerleri hakkýnda
bilinçlenmemizi saðlamak ve bu konudaki
duyarlýlýðýmýzý arttýrmak açýsýndan; bir baþka
deyiþle kent ve kentliyi yakýnlaþtýrmak ve bu
iliþkiyi etkin bir boyuta taþýmak açýsýndan büyük
önem taþýmaktadýr.

Kýsaca projemizin amaçlarý belgelemek,
bilgilenmek; bu yolla bilinçlenmek ve bu bilinci
paylaþmak olarak özetlenebilir. Paylaþýlacak olan
bu bilincin, yaþadýðýmýz çevreye dair duyarlýlýðý
arttýracaðýný, böylece yaþadýðýmýz kentsel
çevrenin korunmasýný güçlendireceðini, ve
dolayýsýyla yaþanan kayýp ve zararlarýn
azaltýlacaðýný ummaktayýz. Böylelikle yakýn
tarihimize ait kültürel, kentsel ve mimari mirasýn
oluþturulmasýnda ve gelecek nesillere aktarýlmak
üzere korunmasýnda bir adým atmýþ
olabileceðimize inanmaktayýz.

ÝLK DURAK
KAVAKLIDERE

Deniz Altay
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Hepimiz zaman zaman yaþadýðýmýz kentten
uzaklaþmanýn; baþka þehirleri, kasabalarý ya da
köyleri gezmenin hayalini kurarýz. Bu hayallerimiz
ve günlük koþturmacamýz içinde yaþadýðýmýz kent
yavaþ yavaþ uzaklaþýr bizden. Her gün içinde
yürüdüðümüz sokaklar, oturduðumuz mahalle ya
da çalýþtýðýmýz semt; çok iyi tanýdýðýmýz ve ayný
sebepten dolayý da fazla incelemediðimiz yerler
haline gelmiþtir artýk. Belki içlerinde gözlerimiz
kapalý yaþayabileceðimize inandýðýmýz ya da,
içlerinde yaþarken gözlerimizi fazla da
açmadýðýmýz yerleri barýndýrýr kendi þehrimiz.

Kimi zaman yaþadýðýmýz þehrin bir yarýsý bize
yabancýyken, baþka yabancý ve uzak “diyarlar”
ararýz keþfetmek için. Oysa, yaþadýðýmýz yerler

ANKARA SEYAHATÝ SEMTLERE YOLCULUK



deliyi sevmeyecek de kimi sevecek? "Çoktandýr
görünmüyorsun abi/abla" der; "çoktandýr" dediði evvelsi
gündür. Kumrularla, ortadaki kocaman çýnarýn oyuk karnýný
mesken tutmuþ kedi ailesi ile sohbetten sonra sýra duvarlarla
bakýþmaya gelir. Yüksek taþ duvarlara kadim zamanlarýn
seslerini ve kokularýný duymaya çalýþarak sevgiyle, býkmadan
bakarsýnýz. Ýki taþýn arasýndaki harçta yaþama inadým
sürdüren bir iki cýlýz bitkiyi, size bulaþtýrdýklarý dirence minnet
duyarak gözlerinizle okþarsýnýz. Bakýþlarýnýz bir kere daha
duvar dibinden kumrularýn tünediði çatýya kaydýðýnda, bir
anda, kimsenin ölçemeyeceði kadar kýsa bir anda, anlarsýnýz;
koza örüldü. Ne þehrin keþmekeþi, ne otomobillerin küstah
gürültüsü, ne gündelik hayatýn hayhuyu ve ne de zaman;
hiçbiri aþamaz yüksek taþ duvarlarý. Her þey dýþarýda
kalmýþtýr. Ýçine girdiðiniz koza sizi modernizmin çýlgýn
atlarýndan uzak ve tozdan dumandan azade tutar.
Gelirken koltukaltýnýzda bir gazete ya da bir kitap vardýr. Bir
kitabý, bir duvarý okursunuz. Arada baþýnýzý kaldýrýp
oturduðunuz yeri bir çadýr gibi kaplayan dev ayva aðacýndaki
ayvalara bakarsýnýz. Ya o ayvanýn düþerse ne yapabileceðini,
ya da mevsimine göre, ayva çiçeklerinin meyveye duracaðý
zamaný düþünürsünüz. Duvardan okuduðunuz yazýlarda, koza
satýcýlarýnýn ürkek köylü seslerini ve tüccarlarýn yýrtýk
çýðýrtkanlýðýný; bazen de nal seslerinin ve kýlýç þakýrtýlarýnýn
uzak seslerini duyar gibi olursunuz ama nal seslerinin ve kýlýç
þýkýrtýlarýnýn ve yorgun atlarýn pöfürtülerinin Bayezit'in
atlýlarýndan mý yoksa Timur'un istilacý sürüsünden mi çýktýðýný
asla anlayamazsýnýz. Mimar Abdululâ bin Pulat Þah öyle bir
ördürmüþtür ki duvarlarý, sanki taþtan deðil; yüzyýllardýr olup
biten her þeyi; sesleri, kokularý, düþmanlýklarý, savaþý, kaný ve
hatta beþ yüz yýla yakýn zamandýr tevazu içinde ama dimdik
ayakta duran bir bina inþa ettiði için dað kadar olsa saygý
duymaktan kendimizi alamayacaðýmýz kendi gururunu dahi
emen, gizleyen sünger parçalarýndan yapýlmýþlardýr. Aðzý sýký
olmanýn bu derecesine hayret ederek sýrlarý bize kapalý olan o
duvarlara ehil bir kalemle yazýlmýþ bir muammayý okur gibi
bakarsýnýz. Saygý ve hayranlýkla, ama sadece hissederek.
Tüm bunlara kumrularýn muhabbetli gurultularý eklenir ve siz
yazma yeteneðinde olun olmayýn, içinizden bir þiir yazmak
geçer. Yazamazsýnýz ama. Anlarsýnýz: Kendisi þiir olanýn þiiri
yazýlmaz!

Vakit öðleni bulmuþ, çay ocaðýnýn bitiþiðindeki esnaf
lokantasýndan yayýlan yemek kokularý içinizi ezmeye
baþlamýþsa iki seçeneðiniz vardýr. Ya esnaf lokantasýna girip
mevsimi asla ýskalamayan nefis yemeklerin tadýna
bakacaksýnýz ya da masanýzdan kalkmaya üþeniyorsanýz
camekânlý arabasýnda dil söðüþ satan ama yýllardýr ayný
duvarýn dibinde ayný yerde durduðu için seyyarlýðý kalmayan
yaþlý amcadan rica edeceksiniz, masaya servis yapacak.
Pastýrma gibi ince ince dilimlenmiþ söðüþ dilin üstüne þaþmaz
bir biçimde kekik ve pul biber serpilmiþtir ve yanýnda irice
doðranmýþ soðan ve domates vardýr. Garson, yine sormandan
Hýzýr gibi yetiþtirir çayý. Yanýnda çay olmadan dilin lezzetine
varýlmaz çünkü. Afiyet þeker olsun. Ama yediðiniz her
lokmada o kedi ailesinin de hakký vardýr; hak sahibine hakkýný
teslim etmeyi unutmayýn. Hoþ, siz unutsanýz bile onlar taþ
kalplerinin suyunu sýkýp oradan rýzkýný çýkaracak güçte
miyavlamalarla hatýrlatýrlar kendilerini.

Sabahtan akþama kadar Koza Han'da oturduðunuzu
söyleseniz, size gülebilirler, sakýn söylemeyin kimseye. Hem
zaten ayný yerde oturuyor deðilsiniz ki! Güneþ, suratýnýzý
ýstakoz gibi kýzartmaya çok meraklý; bir fýrsatýný bulup ayva
aðacýnýn sýk yapraklarý arasýnda bir gedik buluveriyor. O sizi
aradýkça siz sandalyenizle birlikte masanýn etrafýnda yer
deðiþtiriyorsunuz. Vakit akþamüstüne vardý mý, hiç kaçarý yok,
masanýn da yeri deðiþtiriliyor. Garson, "bir dakika abi" deyip
masayý çýnar aðacýnýn huzur verici yekpare gölgesine çekiyor.
Ýþte o huzur verici gölgede dinleyin ve anlamaya çalýþýn kapý
önüne iki tabure, bir sehpa atmýþ iki komþu esnaf arasýnda
sadece pul þakýrtýsý, zar týkýrtýsý ve þeþi yek ve pençü se ile
dile gelen dostluðu. Koza Han kadim dostluklarýn yeridir, bu
dostluklarda kimseye hepyek gelmez.

Akþamüstleri çayevinin garsonu ya da handaki kumaþ
ticarethanelerinden bir genç oradaki küçük havuzdan kovayla
su alýp güneþten kýzmýþ taþ zemine serper. Taþlarýn feryadýnýn
ardýndan harika bir serinlik kaplar ortalýðý. Ýþte tam o anda
dökülmeye baþlarlar akademisyenler, çalýþkan öðrenciler,
piyasanýn bu türlüsünden hoþlanan hoþ bayanlar. Çaylar,
limonatalar söylenir, garson bu yeni gelenlere size daima
öncelik vererek hizmet eder, her masadan baþka sözler,
baþka sesler yükselir. Bir üniversite hocasý asistanýna son
çýkan kitabýný över, öðrenciler sara nöbetine tutulmuþ gibi
siyaset konuþurlar ve kenardaki masalarda âþýk çiftler
baþlarýný birbirine doðru eðip kim bilir hangi güzel sözlere can
verirler. Siz dinlersiniz, sadece dinlersiniz. Dinleyenin de
sözün bir parçasý olduðunu bilirsiniz.

Okursunuz; ama bu mekânda her kitabýn okunamayacaðýný
çoktan kavramýþsýnýzdýr. Eski zamanlarýn taþ duvarlardan
sýzan kokusu burada öyle her kitabý okumanýza izin vermez.
Burada Huzur okunur, Beþ Þehir'in "Bursa" kýsmý okunur,
þehirlerin ruhu yâd edilir. Hilmi Yavuz'dan Þeyh Bedred-din
Destaný okunur, "Hüzün ki en çok yakýþandýr bize / Belki de
en çok anladýðýmýz" denir. Âþýksan Attilâ Ýlhan, öfkeliysen
Attilâ Ýlhan, özlüyorsan Attilâ Ýlhan okunur:

"Gözlerin gözlerime deðince / Felaketim olurdu aðlardým".
Doðunun zamanla dalga geçen klasikleri de iyi gider hani:
Binbir Gece Masallarý, Hafýz-i Þirazi Divaný veya Fuzuli. Batý
rüzgârýna kapýlanlardansan, Shakespeare okumalýsýn: Hanýn
duvarlarýnýn görkemi ve esatiri duruþu sana þatolarý ve
saraylarý hatýrlatsýn diye.

Ama yok, ben bunlardan deðilim, ben dördüncü kapýdan
girdim diyorsanýz, ben size ne diyeyim? Koza Han'ýn iç avluya
açýlan dördüncü kapýsýnýn hem giriþi hem de çýkýþý sanki ehil
olmayan gözlerden gizlenmiþ gibidir. Bir þehirle gizli kapýlarý
ve yollarý bilecek kadar içli dýþlý olmuþ birinin rehbere ihtiyacý
mý olur? O zaten þehir olmuþtur. Onun kendine ördüðü koza,
Koza Han'ýn meydanýna mümkün deðil sýðmaz.

Bursa Denemeleri,

Yayýna Hazýrlayan: Nahit Kayabaþý, Osmangazi Belediyesi Yayýnlarý,

Bursa, 2002, s. 10-13

Koza Han'ýn dört giriþi vardýr. Girdiðiniz kapý sizi ele verir.

Ulucami tarafýndaki alçakgönüllü kapýdan girdiyseniz,
muhtemelen þehre yabancýsýnýz; turistik bir merakla
girdiniz. Belki þehre aþinasýnýz ama oturmaya niyetiniz yok.
Hanýn ikinci katýndaki ipek satýcýlarýyla iþiniz var;
ödenmemiþ bir senedin ya da ipek bir eþarbýn peþindesiniz.

Kapalýçarþý tarafýndan girdiyseniz soluklanmaya ihtiyacýnýz
var demektir. Bir sünnet ya da düðün töreni için
Kapalýçarþý'nýn çalkantýlý kalabalýðýna dalmayý göze aldýnýz
ve her zaman olduðu gibi evdeki hesap çarþýya uymadý.
Hem kalabalýktan hem de harcadýðýnýz paranýn hesabýný
tutmaya çalýþmaktan yorgunsunuz. Yanýnýzda eþiniz,
þýmarýk sünnet çocuðu ya da mahþeri bir kalabalýk

eþliðinde, nazý âleme sýðmayan müstakbel gelin haným var.
Kendinizi Koza Han'a atýp, avlunun ortasýndaki küçük
mescidin þadýrvanýndan yayýlan serinlikte soluklanmak ve
sinirlerinizi yatýþtýracak bir kahve içmek istediniz. Hakkýnýz
var: yaþamak derdinden yorgun düþenlere devadýr bu
mekân.

Eðer Orhan Camii'nin aralýðýndaki kapýdan
girenlerdenseniz, sizin almakla, vermekle, gezmekle iþiniz
yok. Öðrencisiniz ya da öðrenciliðinizin hatýralarý çok taze.
Köþedeki fýrýndan simit, açma, bir þeyler alýp Koza Han'ýn iç
avlusuna attýnýz kendinizi. Öyle ýsrarlý bir müdavimsiniz ki,
çay ocaðýndaki garson ne istediðinizi sormaz bile:
Simidinizi ýslatacak çay anýnda masanýza gelir. Çay
ocaðýnýn sahibi her geliþinde yirmi çay içen sizin gibi bir

KOZA'NIN KAPILARI

Yücel Balku

Edebiyatçýlar Derneði ile birlikte hazýrlanmýþtýr.

EDEBÝ MEKANLAR
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Radikal Gazetesi 30.Aðustos.2005

Hürriyet Gazetesi 29.Eylül.2005

Cumhuriyet Gazetesi 19.Aðustos.2005

Cumhuriyet Gazetesi 16.Eylül.2005

Hürriyet Gazetesi 13.Eylül.2005
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Sabah Gazetesi 16.Eylül.2005

Radikal Gazetesi 22.Aðustos 2005

Cumhuriyet Gazetesi 02.Eylül.2005
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Evrensel Gazetesi 19.Eylül.2005
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2006 Yýlýnda Bilirkiþilik

Yapmak Ýsteyen

Üyelerimizin Dikkatine

2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu'nun 15. maddesi
uyarýnca her il için ayrý ayrý düzenlenecek yýlý
bilirkiþi listelerinin hazýrlanmasý çalýþmalarýna
baþlandý.

Her il için en az 15, en çok 25 mimardan
oluþturulacak olan bilirkiþi listeleri

gününe kadar Mimarlar Odasý
Þubelerince Genel Merkez'e iletilecek.

Bilirkiþi olarak görev yapmak isteyen üyelerimizin en
geç gününe kadar baðlý olduklarý
Þubelere ya da diðer Oda birimlerine baþvurmasý
gerekiyor.

1-30 Kasým 2005 tarihleri arasýnda bilirkiþilik meslek
içi eðitim seminerleri düzenlenecek.

Odamýzca belirlenecek listelerde yer alacak
bilirkiþilerin, yaptýklarý bilirkiþilik çalýþmalarý hakkýnda
baðlý bulunduklarý Þubeye bilgi vermeleri,
düzenleyecekleri raporlarýn bir örneðini Odaya
iletmeleri ve yaptýklarý bilirkiþilik hizmeti karþýlýðýnda
alacaklarý ücretin % 5'ini Odaya ödemeleri gerekiyor.
Daha önceki yýllarda bu yükümlülüklerini yerine
getirmeyen üyeler ile Odaya aidat borcu bulunanlar
bilirkiþi listelerine alýnmayacaklar.

Ankara, Bartýn, Bolu, Çankýrý, Çorum, Düzce, Elazýð,
Erzincan, Erzurum, Karabük, Kastamonu, Kýrýkkale,
Kýrþehir, Malatya, Nevþehir, Sivas, Tunceli, Yozgat,
Zonguldak

2006

15 Aralýk 2005
Perþembe

1 Kasým 2005 Salý

ANKARA ÞUBESÝNÝN ETKÝNLÝK BÖLGELERÝ
ÝÇÝNDEKÝ ÝLLER

Kamu Hizmetinde

Mimarlýða Tanýklýk

Kamu Hizmetinde Mimarlýða Tanýklýk - “Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu” konulu sergi, sunum
ve kokteyl bölümlerinden oluþan etkinliðimizi
Mimarlar Odasý 5. katta gerçekleþtirdik.

TRT iþyeri temsilcimiz Cemile Mumcu Okyay ve
Jülide Gülizar'ýn katýldýðý etkinlikte Cemile Mumcu
Okyay stüdyolarla ilgili teknik bilgiler verirken
Jülide Gülizar TRT ile ilgili anýlarýný anlattý.
Oldukça keyifli geçen etkinlik kokteyl ile sona erdi.

T.B.M.M.
Ziyaret Edildi

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak kentin
“problemli” olarak nitelendirilen birçok alanýna
yönelik çalýþmalar yürütülmektedir. Ulus, Güvenpark,
Gençlik Parký, AKM Alanlarýnýn ve bölgelerinin
geliþtirilmesine yönelik çeþitli giriþimlerde
bulunulmuþtur. Bu baðlamda Türkiye Büyük Millet
Meclisi kampüsünde baþlayan inþaat faaliyetlerini de
yakýndan takip etmekteyiz.

Söz konusu inþaatlardan bir tanesi de Yeni Isý
Merkezi binasýdýr. Yeni Isý Merkezi binasýnýn kampüs
içerisindeki konumu ve diðer binalarla iliþkisi
Þubemizce incelenmiþ, TBMM ile çeþitli yazýþmalarla
projeler temin edilmiþtir. Öte taraftan bu yazýþmalar
sonucunda kampüsde yeralan ve Isý Merkezi binasý
olarak kullanýlan Clemens Holzmeister tasarýmý
binanýn yýkýlmasýnýn planlandýðý ortaya çýkmýþtýr. Bu
kapsamda Meclis kampüsünde yaþanan geliþmeleri
takip etmek amacýyla Þubemiz Orta Doðu Teknik
Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi Öðretim Üyeleri
Yýldýrým Yavuz, Aydan Balamir, Elvan Altan Ergut ve
Þubemiz adýna Tezcan Karakuþ Candan ve Y.Yeþim
Uysal'dan oluþan bir Çalýþma Grubu oluþturmuþtur.

TBMM Çalýþma Grubundan Aydan Balamir, Y.Yeþim
Uysal ve Mehmet Ali Özgün ve Banu Barutçu'nun
katýlýmý ile Meclis binalarýný incelemek üzere Teknik
bir gezi düzenlenmiþtir. Teknik gezi TBMM Yapý Ýþleri
Daire Baþkanlýðýndan bir mimar ve bir makine
mühendisi eþliðinde gerçekleþtirilerek, eski ve yeni
Isý Merkezi Binalarý üzerine bilgilendirme yapýlmýþtýr.
Eski Isý Merkezi binasý ve çizimleri yerinde
incelenerek 1940'lý yýllarda Holzmeister tarafýndan
tasarlanmaya baþlamýþ ancak 1960'lý yýllarda inþaa
edilebilmiþtir. Dönemin mimari özelliklerinin teknoloji
yapýsýnda þekillenmesi ile günümüzde teknoloji
müzesi olmaya aday bir binadýr. Mevcut aksamlarý ile
birlikte ve ana caddeye yakýn olmasý ile halka açýk bir
teknoloji müzesi olarak tekrar kullanýma açýlmasý
gereken bir binadýr.

Bu baðlamda Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak
söz konusu Isý Merkezi binasýnýn tekrar Meclis
Kampüsüne ve mimarlýk ortamýna sunulmasý
çalýþmalarýna Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Rektörlüðü ile birlikte baþlatýlacaktýr.

ADIM ADIM ANKARA’YI

TANIMAK

EKÝM AYI GEZÝ PROGRAMI

2. ADIM : Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarý
Meydaný, Koyun Pazarý, Hanlar Bölgesi, Pirinç Han,
Çengel Han
Buluþma yeri: TMMOB Mimarlar Odasý Ankara

Þubesi
Buluþma saati: 10.00
Buluþma Tarihi: 15.10.2005 Cumartesi
Kiminle Adýmlýyoruz : Emre Madran
(ODTÜ Öðretim görevlisi)
Öðlen Yemeði Nerede: Kale içi köftecisi

3. ADIM: Samanpazarý-Ulucanlar-Dikimevi aksý
Buluþma yeri: TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi
Buluþma saati: 10.00
Buluþma Tarihi: 22.10.2005 Cumartesi
Kiminle Adýmlýyoruz : Rezzan Önen
(Mimar, Plan Müellifi)

“1000 MÝMAR

1000 OKULDA”

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþma Grubu olarak 2005-2006 eðitim
ve öðretim yýlýnda çalýþmalarýmýza baþlýyoruz. 2706
ve 2678 sayýlý Valilik oluru ile birlikte bu eðitim ve
öðretim yýlýnda
kampayasýna devam edeceðiz. Çalýþmalarýmýza 3-10
Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþecek Mimarlýk
Haftasý dahilinde yürüteceðimiz

temalý 100 mimarýn ayný anda 100 okulda
çalýþma yapacaðý bir proje ile start vereceðiz.
Önümüzdeki dönem çalýþmalarýmýzda görev almak
isteyen ve katký koymak isteyenlerin Þubemizle
temasa geçmeleri gerekmektedir.

“1000 Mimar 1000 Okulda”

“Hayalimdeki
Ankara”

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma

Grubu'nun Sosyal

Hizmetler Çocuk Esirgeme

Kurumu Saray Yuvasý

Ziyareti

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþma Grubu olarak Sosyal Hizmetler
Çocuk Esirgeme Kurumu ile geçtiðimiz ay
kurduðumuz temas sonrasýnda bundan sonrasý için
birlikte çalýþma yürütmek konusunda iþbirliðine
vardýk. Bu sayede Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma
Grubu'nun 3 yýldýr yürüttüðü çalýþmalarda þimdiye
kadar hiç ulaþamadýðýmýz bir kesime de ulaþmýþ
olacaðýz.

Bu nedenle orada yaþamýný sürdüren çocuklarý daha
yakýndan tanýyabilmek adýna 31 Aðustos 2005
Çarþamba günü SHÇEK'in Saray yuvasýna bir
ziyarette bulunduk. Saray yuvasý 0-60 yaþ arasý 700
engelli kiþinin yaþadýðý bir merkez durumunda. Her
türden engellinin yaþadýðý merkezde bir çok
aktiviteye olanak saðlayacak yapýlanmalar þu anda
mevcut görünüyor. Çocuklar ve yetiþkinler el
becerileri ve yaratýcýlýklarý geliþtirebilecekleri
atölyelere sahipler. Bunlarýn bir kýsmý orada
yaþayanlara ve kuruma maddi açýdan destek olacak
çalýþmalarken bir kýsmý sadece hobi olarak
yürüttükleri çalýþmalar olarak gözüküyor.

Genel olarak orada gözlemleyebildiðimiz þey bugüne
kadar çok fazla yabancý olduðumuz bir çalýþmanýn
altýna gireceðimiz olduðuydu. Bu nedenle öncelikle
bunun altyapýsýný hazýrlamak konusunda giriþimlerde
bulunmaya baþlamýþ durumdayýz.

Bu nedenle SHÇEK ile yürütülecek çalýþma
önümüzdeki dönemde Çocuk ve Mimarlýk
Çalýþmasýnýn önünde yer alacak önemli
baþlýklarýndan biri olarak duruyor.

Dünya Mimarlýk Günü

2005 Özel Gün Zarfý

Bu yýl 3 Ekim'de kutlanan Mimarlýk Günü ve tüm
haftaya yayýlarak 3-10 Ekim tarihleri arasýnda
gerçekleþecek Mimarlýk Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde, Mimarlar Odasý'nýn giriþimiyle özel
gün zarfý üretildi. PTT Genel Müdürlüðü, Pul Þubesi
Müdürlüðü tarafýndan üretilen özel gün zarflarý 18,3
x 11 cm boyutunda, ofset basým olarak üretildi. Özel
gün zarflarýnýn üzerinde, UIA 2005 Ýstanbul Kongresi
sýrasýnda üretilen özel gün pulu yer alacak. Dünya
Mimarlýk Günü 2005 özel zarflarý 85 YKr.
karþýlýðýnda PTT Genel Müdürlüðü, Filateli
Þubesi'nden edinilebiliyor.

KÜBA

BÜYÜKELÇÝLÝÐÝNDEN

ÞUBEMÝZE ZÝYARET

30 Eylül 2005 tarihinde Küba Büyükelçiliðinden 1.
Katip sayýn Alejandro Simancas Marin Þubemize bir
ziyaret gerçekleþtirdi. Küba Büyükelçiliði ile olan
temaslarýmýzýn devam etmesi dileðinde bulunan Marin
Küba Ulusal Mimarlar ve Mühendisler Birliði Baþkaný
ile yaptýðý görüþmelerle Türkiye'de Küba Mimarlýðý
üzerine etkinlikler gerçekleþtirmek istediklerini
belirttiler. Yapýlan görüþme sonucunda prensip olarak
Ankara'da Ocak ayýnýn onuna doðru “Küba Mimarlýk ve
Kültür” haftasý organizasyonlarýnýn gerçekleþtirilmesine
karar verildi.
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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

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



Tonguç
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