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uia 2005 kongresi'nde geleceðe dair söylemler

Nuray Bayraktar

Mimarlar Odasý'nýn 50. Yýl Bildirgesi'nde yer alan
“artýk kentlerimizdeki yapýlarýn büyük çoðunluðu
hemen hiçbir mimari katký ve mimarlýk hizmeti
almadan gerçekleþmekte; tasarýmsýz ve özensiz
kentleþme yaygýnlaþmakta; imar planlamasý
sadece arsa ve arazi rantlarýný çoðaltmaya ve
üleþmeye yönelik bir kavram haline dönüþürken
mimarlýðýn bir toplumsal kültür ve uygarca
yaþama koþulu olduðu hýzla unutulmaktadýr”
tespiti, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen UIA 2005
Kongresi'ni daha önemli ve anlamlý kýlmýþtý.
“Mimarlýk eylemi 3-7 Temmuz tarihleri arasýnda
ülke gündeminde ilk kez bu denli yoðun olarak tek
yapý ölçeðinden öte; kent ve planlama kavramlarý
ile birlikte yerini aldý.

UIA tarafýndan 1948 yýlýndan bu yana her 3 yýlda
bir düzenlenen Dünya Kongreleri mimarlýk, kent
ve çevreye iliþkin güncel konularýn ele alýndýðý bir
meslek platformu olarak tanýmlanmakta. Temasý
KENTLER. Mimarlýklarýn Pazaryeri olarak
belirlenen 22. Kongre'de davet metninde yer alan
“mimarlýðýn yalnýz güzel sanatlarýn bir dalý olarak
deðil, ayný zamanda kaynaklarýn tasarýmý ve
doðru kullanýmý yoluyla, teknoloji ile sosyal ve
ekonomik gereksinimler arasýnda köprü kuran bir
disiplin olduðu” deðerlendirmesi, Kongre
Bildirgesi'ne de yansýmýþtý. Kongre Bildirgesi'nde
“göç ve göç edenlerin ve fakirlerin barýnma
sorunlarýný önemseyen”, “kent topraklarýna rant
aracý olarak bakmaktan uzak”, “tarihsel kalýtý
insanlýðýn ortak mirasý olarak kabul eden”,
“çaðdaþ mimarlýðýn kimlikli yapýlarý hedefleyen
özde geliþmesini önemseyen” bir ortak görüþ ile
mimarlýðýn sorumluluk alaný bir kez daha
tanýmlanmýþtý. Ayný bildirgede yer alan “kentleri
mimari içeriðinden ve yaratýc ý l ýð ýndan
uzaklaþtýrarak, mekanik üretim ve tüketim
merkezleri olarak gören küresel politikalarýn kent
ve mimarinin organik bütünlüðünü bozduðu”
saptamasý ise güncel bir soruna getirdiði yaklaþým
açýsýndan oldukça önemliydi. Bildirge mimarlýk
ortamýnda pratiklerin belirleyiciliði yerine yaþama
iliþkin tüm söylemleri kapsayan bir içerikte ele
alýnmýþtý.

UIA 2005 Ýstanbul Kongre'sinde; farklý
anlayýþlara sahip “star” mimarlarýn gündemi
belirlediðini söylemek mümkün. Bir yandan tek
yapý ölçeðinde yaratýcýlýðýn sýnýrlarýný zorlayan
mimarlar, bir yandan toplumsal projeler içinde
yer alan; mimarlýðýn tek yapý ölçeðinden öte
toplumsal sorumluluk yanýný aðýrlýkla önemseyen
mimarlar. Öte yandan tüm sunumlarý ayný dikkat
ve ilgiyle kimi zaman yerde, kimi zaman ayakta
izleyen katýlýmcýlar. Tümü bir bütün olarak ele
alýndýðýnda Kongre'yi, hem görsel açýdan, hem
teorik açýdan bir “eðitim” ortamý olarak
deðerlendirmek gerekmekte. Hedef kitlesi
arasýnda yer alan “tüketiciler” ile bir iletiþim
kurulamasa da; Türkiye 'de farklý alanlarda
mesleklerini icra eden mimarlarýn temas ortamý
olmasý açýsýndan Kongre'yi ayný zamanda bir
“iletiþim” ortamý olarak deðerlendirmek de
mümkün.

Paralel sunumlarýn farklý binalarda ve çok yoðun
oluþlarýnýn ve bir kýsmýnýn yetersizliklerinin yaný
s ý ra pek çok sunumun bi rb i r le r i i l e
iliþkilendirilmemiþ oluþu ve bu nedenle
izleyicilerin yaþadýklarý zorluklar Kongre'nin
iþleyiþi açýsýndan eleþtirilse de, ortamýn oldukça
heyecan verici ve geliþtirici olduðu belirtilmek
zorunda. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin tüm
olanaklarýný zorlayarak üyelerine ve öðrencilere
yaptýðý maddi katký, pek çok mimarýn ve
öðrencinin bu ortamda yer almasýný saðlamasý
açýsýndan oldukça önemli idi. Bir önceki UIA
sürecinde de benzer bir katkýyý üyelerine
saðlayan Ankara Þubesi'nin, bu yaklaþýmýnýn
kurumsal laþmasýn ýn mimarl ýk ortamýný
zenginleþtireceði ortada.
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Tonguç Akýþ

Kongre süresince Dolapdere'de akrabamda
kaldýðýmdan dolayý basit bir yokuþun neleri
ayýrdýðýna daha net tanýk oldum. Her seferinde
kýsa bir yürüyüþle Kongre Vadisi'ne vardýðýmda
ve verilen kýrmýzý kimlik kartýnýn ele avuca
gelemeyecek kadar büyük bir gösterinin
kapýlarýný açtýðýnda, ardýmdaki gerçeklikten her
seferinde kopar olmuþtum. Neyse ki Pazar
Yeri'nde çanta satan ve karikatür yapan
arkadaþlarým olduðu için kimi zaman gösterinin
dýþýna çýkabiliyordum.

Açýlýþ konuþmalarý, konserler, sergiler, canlý
yayýnlar, günlük kongre gazeteleri, Kongre'nin
popülerliðini arttýran unsurlar olarak gösterinin
içinde yerlerini aldýlar. Bu durum daha aylar
öncesinden Türkiye genelinde yapýlan il
kongreleriyle müjdeleniyordu. Kongre öncesi
Radikal Gazetesi'nin sayfalarýnda kongre vadisi
yarýþmasý bile tartýþýlýr olmuþtu. Kongre sýrasýnda
NTV ve CNN TÜRK canlý yayýnlarla kongre
ortamýný dýþarýya taþýyorlardý. Hatta, kongre
sýrasýnda Leman Dergisi'nin kapaðýnda UIA
Kongresi'nin üçgen logosunu gördüðümde
oldukça þaþýrmýþtým. Mimarlýk popüler olmuþtu.

(Pop) Star mimarlarýn öncesinde yer tutmak için
toplanan kalabalýklar, bir önceki oturumun
dolmasýný saðlýyordu. Yer tutma cihazý olarak da
belediyenin bedava daðýttýðý ciltli kitap
kullanýlýyordu genelde. Yapý Fuarý'ndan daðýtýlan
tekerlekli çanta ise, gözde bir araçtý Kongre
Vadisi'nde. Zira standlardan toplanan broþürleri
taþýmada kolaylýk saðlýyordu. Bu fiziksel
bolluðun, niteliksel bolluða hizmet etmediðini de
söylemeliyim.

Programýn yoðunluðu, bildiri özetleri kitabýnýn
hacmi ile anlaþýlýyordu. 885 bildiri özetlerinden
557'si kabul edilmiþti. Bunlardan 230 civarý
araþtýrma temelli bildiri, 36 tanesi ise proje
temelli bildirilerdi. Toplam 202 adet poster
sunuþu vardý. 3 adet konuþmacý köþesi, 12
konulu toplantý, 26 adet çoklu ortam sunuþu ve
24 adet sohbet odasý vardý. Bunlarýn dýþýnda 101
etkinlik daha mimarlýk, planlama ve sivil toplum

örgütleri tarafýndan hazýrlanmýþtý. 107 adet sergi
düzenlenmiþti. Bu program yoðunluðuna
raðmen, parçasý olduðun akademik katýlýmlarda
beklediðim eleþtirel tutumu yakalayamadým.
Programýn yoðunluðu ve bildirilerin çokluðu kimi
etkinliklerden feragat edilmesini gerektiriyordu.
Dolayýsý ile kimilerini kaçýrmýþ olduðumu da
eklemeliyim.

Kongre'de sokaða çýkmayý deneyen, Ýstanbullu
ve Dünya ile yakýnlaþmaya çabalayan örgüt
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak duruyordu.
Kongre öncesinde, katýlýmda saðladýðý kolaylýklar
bu niyetlerden biriydi. Yaptýðý eylemlerle,
daðýttýðý broþürlerle alternatif üretme çabasýný
Kongre'de hissettirmeye çabalýyordu. Ancak,
Kongre Vadisi'nde kavranmasý güç bir birliktelik
akýp gidiyordu. Bu kadar çok sayýda mimar ve
mimar adayýnýn biraradalýðý önemli bir fýrsat
olarak duruyordu. Ancak sanýrým bu çaba, bu
gücü kavramada yeterli olamadý.

Kimilerinin söylediði gibi Kongre'de sivil bir zafer
kazanýldýðýný düþünmüyorum. Mimarlýðýn dar bir
zaman süresinde popüler olduðu bir gerçek,
ancak popülerliðin dýþýnda verimli ve geleceðe
dönük problemler çözücü birliktelikler kurulup
kurulamadýðý bir soru iþareti olarak duruyor. Kimi
aksaklýklara raðmen baþarýyla kotarýlan kongre
süreci, sonrasýnda harcanan emeklerin doðru
yerlere kanalize edilmesini bekliyor. Kongre
önces indek i ve s ý ras ýndak i çaba la ra
teþekkürlerimi sunarken, sanýrým Kongre
sonrasýnda oluþan birlikteliklerin devamý için
çeþitli adýmlarýn atýlmasý gerektiðini de
belirtmeliyim. Bu adýmlardan biri Kongre'nin
detaylý eleþtirisi ile baþlayabilir.
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KORDER

Geçtiðimiz Temmuz ayýnda Ýstanbul'da yapýlan UIA
Uluslararasý Mimarlýk Kongresi'ne katýlarak
ülkemizi temsil eden kuruluþlardan biri de
KORDER (Koruma ve Restorasyon Uzmanlarý
Derneði) oldu. Türkiye'nin ev sahipliði yapmak için
uzun yýllar boyu Mimarlar Odasý nezrinde çaba
gösterdiði bu büyük mesleki zirvede yer almak,
KORDER gibi görece genç, ancak önemli bir
konunun takipçisi bir dernek için son derece
deðerli bir fýrsattý.

KORDER'in kongreye katýlýmý iki þekilde
gerçekleþti. Öncelikle, Mimarlýk Fuarý'nda
derneðin kendisini temsilen bir stand açýldý. Fuar
alanýnýn çoðu, malzeme ve ürün tanýtým
þirketlerince kullanýlmakla birlikte, faaliyet
konularý bakýmýndan daha yakýn durduðumuz diðer
dernek ve vakýflar, üniversiteler ve yayýnevleri ile
de dirsek temasýnda bir hafta geçirme olanaðý
bulduk. Baþkanýndan ve yönetim kurulu
üyelerinden üye olmayan gönüllü dostlara kadar
geniþ bir yelpazede nöbetleþe çalýþarak, heyecanlý
bir ekip ruhu yaþadýðýmýz bu süreçte, yerli ve
yabancý birçok meslektaþ ile temasa geçmek, üye
tabanýný ve mesleki iliþkiler aðýmýzý geniþletmek ve
en temel olarak kuruluþumuzun tanýtýmýný yapmak
için uygun ve renkli bir ortam oluþtu. (Kýsa bir
anekdot sunmak icap ederse, genç bir Bulgar iç
mimarýn, bir müþterisi için 'bin bir gece masallarý'
temalý çocuk odasý tasarýmýnda bize fikir
danýþmasý üzerine, kendisini Pera Palas'ýn müthiþ
eklektik Oryantalist öðelerle dolup taþan büyük
balo salonuna yönlendirmemiz keyifli bir an
oldu...) Kýsacasý, böyle farklý kesimleri buluþturucu
bir etkinlik her sivil toplum kuruluþu gibi bizim için
de çok yararlý oldu.

Diðer katýlým þeklimiz ise, Avrupa Komisyonu'nun
Türk Yunan Sivil Diyaloðu programýnca
desteklenen ve 2004 yýlýnda Ürgüp Mustafapaþa
ve Yunanistan'da Girit Resmo þehirlerinde
düzenlenen “Türkiye ve Yunanistan'da Nüfus
Mübadelesi 'nden Kalan Mimari Mirasýn
Korunmasý için Yerel Duyarlýlýðýn Geliþtirilmesi”
(kýsaca “Ortak Kültür Mirasýmýz”) baþlýklý proje
kapsamýnda hazýrlanan serginin, UIA Kongresi

kapsamýnda ÝTÜ Taþkýþla binasýnda tekrar
sunulmasý idi. Ortak Kültür Mirasýmýz sergisinin
kurularak sahiplenilmesinde, projenin ana ortaðý
olan Ýstanbul merkezli Lozan Mübadilleri Vakfý ile
yakýn iþbirliðimizi de tekrarlamýþ bulunduk; bu
iliþkinin sýcak bir biçimde devam ettiðinden dolayý
mutluyuz. Ayrýca, sergi mekanýmýzda Mostar
Köprüsü Projesi'nin Hikayesi gibi iyi bir komþu
bulmamýz, kongre sekreteryasýnca, sergilerin
mekanlara tematik yerleþimlerinin anlamlý bir
þekilde gerçekleþmesi için özen gösterildiðine
iþaret ediyordu. (Burada izninizle sevgili Meriç
Öner'e ve Barýþ Onay'a teþekkürlerimizi iletmek
isteriz.)

KORDER olarak kongreye iliþkin genel
izlenimlerimizle bu yazýyý sonlandýrýrken, bir sivil
toplum kuruluþu olarak kongre kapsamýnda
düzenlenen fuar ve paralel etkinliklerin zengin ve
çeþitlilik içinde olmasýndan duyduðumuz
memnuniyeti belirtebiliriz. 1996 yýlýndaki
Birleþmiþ Milletler Habitat Zirvesi'nde de STK
Forumu adý altýnda düzenlenen 'gayrý resmi'
kongrenin, bu zirveye esas ruhunu verdiðini
birçok kiþi düþünmüþtü; UIA Ýstanbul 2005 için de
benzer bir durumun geçerli olduðu söylenebilir.
Koruma üzerine yoðunlaþan bir kuruluþ olarak
ise, Ýstanbul gibi tarihi ve kültürel miras
konularýndan soyutlanamayacak bir mekansal ve
düþünsel ortamda, kongrenin “kentler”,
“mimarlýklarýn pazar yerleri” gibi ana temalarýnýn
yaný sýra kentsel ve mimari mirasýn korunmasý
konusunun da yoðun olarak iþlendiðini görmek
sevindirici oldu. Kongrenin resmi programýna
deðinmek gerekirse, özellikle ana konuþmacýlarýn
bir hayli etkileyici bir liste oluþturduðunu gördük;
hatta bu oturumlara ve konuþmacýlarýn Ýstanbul'u
ziyaretlerine gösterilen ilginin yer yer
sansasyonel boyuta vardýðýný bile söyleyebiliriz.
Ancak buna bir eleþtiriden ziyade, Kongre'ye
medyanýn ve kamuoyunun ilgisini çekmekte
yardýmcý olmasý açýsýndan belki de izlenmesi
gerekli bir ipucu olarak bakýlabilir. Korumanýn da
ayný þekilde kamuoyunun ilgi, bilgi ve desteðini
çekmeye ülkemizin bugünkü koþullarýnda halen
çok muhtaç durduðunu düþünürsek...

uia mimarlýk kongresi’nde korder

7



9

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

Berrak Seren

UIA Çalýþma Programlarýnýn en etkin gruplarýndan biri
olan Saðlýk Çalýþma Grubu (UIA-WP Public Health),
25. Semineri 2-5 Temmuz tarihleri arasýnda Ýstanbulda
yapýldý. 50. kuruluþ yýlýný Ýstanbul'da kutlayan Grup,
ülkemizde ilk defa toplanarak Kent, Saðlýk ve Saðlýk
Yapýlarý ekseninde saðlýk mimarisine iliþkin çeþitli
konularý farklý ortamlarda, farklý disiplinlerle inceleme
ve tartýþma olanaðýný buldu.

Saðlýk mimarisi alanýnda deðiþik ülkelerden önde gelen
mimarlarýn katýlýmýyla Seminer UIA Kongresi ile eþ
zamanlý olarak gerçekleþtirildi. 2 Temmuz tarihinde
Ýstanbul'da farklý nitelikte hastaneler gezilerek, saðlýk
alanýndaki geliþmeler ve yeni yaklaþýmlar yerinde
izlenip incelendi; mimarlýk disiplini dýþýnda kullanýcýlarla
da biraraya gelerek uygulama ve kullaným aþamasýnda
yaþananlar paylaþýldý. Ýlk olarak Dr. Siyami Ersek
Göðüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ziyaret edildi. 40 yýlý aþan kullaným süresinde
hastanede yapýlan deðiþiklikler ve yapýlmasý
planlananlar konusunda Baþhekim ve diðer çalýþanlar
tarafýndan bilgi verildi. Daha sonra Gebze'de kurulan
Anadolu Saðlýk Merkezi gezildi

Hedefinin, ülkemizde saðlýk hizmeti sunumunda yeni bir
anlayýþýn öncülüðünü yapmak olduðu belirtilen
Merkezin tasarýmýnýn, saðlýk yapýlarýnda deneyimli bir
ABD fimasý olan Rees Associates tarafýndan Has
Mimarlýk iþbirliðiyle yapýlmýþ olduðu aktarýldý. Son
olarak, Koç Vakfý Proje ve Ýnþaat Koordinatörü
Fahrettin Ayanlarýn restorasyonunu yapmýþ olduðu,
halen Onkoloji ve Rehabilitasyon Merkezi olarak
hizmet veren tarihi Ýtalyan Hastanesi ziyaret edildi; tüm
zor koþul lara karþ ýn büyük bir baþar ýy la
gerçekleþtirilmiþ olan çalýþmalar projelerle tanýtýldý ve
gezilerek incelendi. Katýlýmcýlar, kentle iliþkisi, niteliði
ve niceliði açýsýndan farklý olan üç örneðin seçilmiþ
olmasý ve ziyaretler sýrasýnda gösterilmiþ olan
konukseverlik nedeniyle memnuniyetlerini dile
getirdiler.

4-5 Temmuz tarihlerinde Taþkýþla’da yapýlan ve ikisi
ülkemizden olmak üzere 15 ülkeden 22 bildirinin
sunulduðu Seminer, Çalýþma Gruplarýnýn süre ve içerik
olarak en kapsamlý etkinliðiydi. Saðlýk ve mimarlýk
konularýyla ilgili kurum ve kuruluþlar önceden
bilgilendirilmiþti. Ancak oturumlara Saðlýk, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik ve Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý adýna
katýlan mimar ve mühendislerinin dýþýnda Türkiye'den
katýlým azdý. Seminerin açýlýþýna davetli konuþmacý
olarak Saðlýk Bakanlýðý APK Baþkaný Kenan Bozgeyik
ile Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþarý Sabri
Özkan Erbakan katýldýlar.

Türkiye Mimarlar Odasý ile ayný tarihte, 1955
yýlýnda kurulmuþ olan UIA Saðlýk Çalýþma
Grubunun seminerlerine, üyelerinin yaný sýra
dünyanýn çeþitli ülkelerinden konuyla ilgili
mimarlar katýlmakta, bilgi ve birikimleri
paylaþýlmaktadýr. Bu baðlamda Ýstanbul'a
özellikle seminer için gelen mimarlarýn yaný sýra,
(Çalýþma Gruplarýnýn aktivitelerine ve sunumlara
iliþkin Kongre'de yeterli bilgi verilmemesine ve
sunumlarýn “Yýldýz Konuþmacýlar”la ayný saatlere
rastlamasýna karþýn) Kongre'ye gelen yabancý
mimarlar ve öðrencilerden oluþan geniþ katýlým da
seminerin baþarýsýnda etkili oldu. Askeri Müze'de
yerli ve yabancý örneklerin tanýtýldýðý sergi
düzenlendi. Poster sunumlarý arasýnda Türkiye ve
Yunanistan'dan öðrenci sunumlarý da yeraldý.

Grup üyeleri ve katýlýmcýlar sunulan bildirilerden,
Kongre ve Seminer süresince katýldýklarý kültürel
ve sosyal aktivitelerden ve kendilerine gösterilen
konukseverlikten mutlu olduklarýný belirterek,
2006 da Güney Afrika'da buluþmak üzere
ayrýldýlar.

25. UIA SAÐLIK ÇALIÞMA GRUBU SEMÝNERÝ

Teþekkürler

Berrak Seren, Türkiye / Türkiye'de Saðlýk ve Saðlýk Tesisleri,
Gülderen Taþçýoðlu, Türkiye / Mesa Hastanesi, Dr. Zakia Shafie,
Mýsýr / Dört Dönem Boyunca Hastaneler ve Þehirler, Dr. Fani
Vavili, Yunanistan / Hastane Yapýsý: Tapýnaktan Alýþveriþ
Merkezine, Hans-Evert and Christoph Gatermann, Almanya /
Tarihi Þehirlerde Hastanelerin Önemi: Köln'den Örnekler, Moshe
Zarhy, Ýsrail / Hastane ve Þehir, Peter Scher, Ýngiltere / Þehir
Hastanesi ya da “Küresel Mükemmeliyet Merkezi”, Philip Patrick
Sun, ABD / Toplum için Saðlýkta Güvenlik Aðý, Paul Boluijt,
Hollanda / Çekirdek Hastane, Donald C. Axon, ABD / Saðlýk
Alanýnda Toplumlar için Devamlý ve Aralýksýz Bir Bakým Bütünü
Geliþtirmek, Sophia Chatzicocoli-Christina Syrakoy, Yunanistan
/ Saðlýk Yerleþkesi Olarak Þehir, Phil Astley, Ýngiltere / Bakým
Alaný Olarak Ev, Rosemary Glanville, Ýngiltere / Þehirde Kanser
Bakýmý: Saðlýkta Topluma Karþý Sorumluluk Taþýyan Yapýlý Çevre
Geliþtirmek, Dr. Ruzica Bozovic, Singapur / Saðlýk Tasarýmýnda
Araþtýrma Kavramýný Yeniden Düþünmek: Pragmatizmden
Ýdealizme, Luub Wessels, Hollanda / Hastanelerin
Geliþtirilmesinde Ana Unsur Olarak Tasarým Yarýþmalarý, Astrid
Maria Debuchy, Arjantin / Süreç, Planlama ve Disiplinlerarasý,
Jarbas Karman, Brazilya / Hastane Tasarýmýnda Çizgisel ve
Ayrýlmýþ Dolaþým Kavramlarý, Karin Imoberdorf, Ýsviçre / Hastane
Binalarýnda Ýyileþtirici Ortamlar, Hans Eggen, Ýsviçre / Ýyileþtirici
Ortam: Özel Beau Site Kliniði, George Mann, ABD / Afet
Hastaneleri, Helina Kotilainen, Finlandiya / Finlandiya'da
Günübirlik Ameliyatlar: Ýzleme Çalýþmasý, Norwina Mohd
Nawawi, Malezya / Malezya'da Kent ve Kýrsal Hastaneler için
Saðlýk Mimarisinde Mekanlarýn Anlamý

Vehbi Koç Vakfý, VKV Ýtalya Hastanesi, Ýncekara Holding, Anadolu
Saðlýk Merkezi, Mesa Grubu, Tepe Ýnþaat, Dr. Siyami Ersek Göðüs ve
Kalp ve Damar Hastalýklarý Cerrahisi Hastanesi, TMMOB Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi

25. uia saðlýk çalýþma grubu semineri (2-5 temmuz 2005, istanbul)



kongre örgütlemesinin “örgüt bilim” ve önceki kongrelerle karþýlaþtýrýlmasý

Prof. Dr. Semih Eryýldýz

“Þahika da þeytan da” ayrýntýda gizlidir; Mimarlar,
çevrelerinin gözünde ve kendi iç dünyalarýnda
yaptýklarý kongrenin düzeni ile çantalarý,
ka lemler i , yaz ýp ç izd ik ler i , defter ler i
düzenlemeleri ile mimar olur veya daðlý kalýrlar.
Mimarlar sadece yapýlarda deðil her tür
ürünlerinde biçime, iþleve, ve malzemeye dikkat
eder bilinir.

Deðerlendirmemi ayrýntýdan genele doðru
sürdüreceðim;

UIA Kongre çantalarý

defteridir.

Kongre vadisi için
yarýþma

yarým yüzyýldýr her seferindeki
ilginç tasarýmlarý ile sadece mimari gurur kaynaðý
olmakla kalmaz, moda da oluþtururdu. Chicago,
Barselona ve Pekin kongre çantalarý yaratýcý fikirleri
ile dünyada deðiþim saðlayan öncü tasarýmlar oldular.
Ýstanbul'da verilen çantayý görenler bir önceki Berlin
kongresini anýmsadýlar. Aþýrý sadeliði ve tekdüzeliði ile
Alman cüz kesesi diye eleþtirilen torba gene karþýmýza
çýkmýþtý. Biraz dikkatle bakanlar ise Berlin çantasýnda
hiç olmaz ise içine girecek doküman boyutlarý
düþünülerek tasarlandýðýný görebilirler. Ayný tasarýmýn
Ýstanbul taklidinde ise bu oranlarýn, daðýtýlan
belgelerin düzgün stoklanamayacak biçimde
bozulduðunu deneyerek gördüler. Bu yetmezmiþ gibi
sentetik ülkesi Almanya mimar duyarlýklarýný dikkate
alarak pamuklu saðlam bir kumaþ seçmiþken pamuk
ülkesi Türkiye'de hazýrlanan çantayý tasarlayanlar ilk
günde yýpranmaya baþlayan çoðu sentetik bir kumaþ
yeðlenmiþti. Kongre dýþýnda daðýtýlan bazý broþür
çantalarý ise kongrenin resmi yöneticileri ile adeta
alay edercesine, deðiþik güzel renkli tasarým ve
arayýþlarla doluydu.

Mimarlarýn hala en önemli tasarlama ve hatýrlama
aracý yazýp çizdiklerini topladýklarý 1996
Barselona çantalarýnýn içinde sunulan dýþý siyah ciltli
içi bembeyaz neredeyse bir projeyi yapýp bitirecek
boyut ve güzellikteki defteri, eskilerden þizofren
olmamýþ tüm dostlar hatýrlarken, Ýstanbul not defteri
yerine verilen, ciddi bir örgütlenmede ilkokul
çocuklarýna verilmesi bile düþünülmeyecek 21x15
kaðýt parçalarý ile kongre tarihe geçti.

Bunlarýn hepsinin ötesinde
açýp, bunun gittiði acayip yere bile dikkat

etmeyenler, ortaya çýkan facianýn sorumluluðunu

“Þahika da þeytan da” ayrýntýda gizlidir üstlerinden atmak için yarýþma sürecinde
kullandýklarý insanlara ve yarýþma katýlýmcýlarýna,
oda yayýn organýnda olmadýk hakaretler
yaðdýrarak sorumluluktan kurtulmaya çalýþtýlar.
Sonuçta sunuþ için bizi birtakým barakalara
mahkum ettiler.

· Kayýt ve bilgi sisteminin doðru dürüst bir
Internet aðý ile birbirine baðlanmamýþ olmasý
katýlýmcýlar için kongre izlemesini inanýlmaz
eziyete dönüþürdü;

· Çalýþan gençlere hiçbir ön eðitimin
ver i lmemes i ü lkeye konuk ge lmiþ
meslektaþlarýmýzýn neredeyse hiçbir
sorusunun yanýtlanamamasýna neden oldu;

· Yanýtlardaki bilgisizlik ve dil sorunlarý, ilk
günden yabancýlarýn suratlarýnýn asýlmasýna
neden oldu;

· Neyin nerede olduðunu anlatacak anlamlý ve
mimarca þema ve yönlendirme yoktu;

· Etkinlik saat, gün ve yerleri kitapçýkta doðru
dürüst iþaretlenmemiþti;

· Bu eksiði gidermek için hazýrlanan özet de
okunamaz durumda idi;

· Sayýsýz organizasyon ve bilgisayar kaynaklý
kürsü gecikmeleri ve ikmalle yaþanmasý,
konuklarýn alkýþlý protestolarýna neden oldu;

·

· Zaman zaman dünyada kesiþmeler yaratan
Genel Kurul bildirilerinin tartýþýlmasý için
komiteler kurulmasý yerine, karar süreçlerinin
genel kitleden kaçýrýlmasý her zaman
denenmiþtir; ancak ilk kez kitleye karþý bu
kadar açýkça ve saygýsýzca tezgahlanmýþtý.

Ýnanýlmaz baþýbozukluðun sorumluluðu doðaldýr
ki profesyonellere veya çalýþanlarlara atýlamaz.
Atý seçen de, olup bitenle ilgili gerinerek gezen de
yönetimdir. Elbette ki “

”.

Kimsenin kimseyi bulamadýðý hiçbir etkinliðin
yerinin herhangi bir harita veya panoda
gösterilmediði labirenti ise deðme post
modern bile planlayamazdý. Sonuçta ortaya
çýkan kargaþa ve kaosu herhalde Venturi bile
övemedi.

Hans Hollain, Massimillian Fuksas ve daha
yarým düzine sunuþun iptali ve ilk aþamada
salonu doldurup bir saat beklettikten sonra
iptalin açýklanmasý tam bir iþkence idi.

at kendisini seçenin
huyuna ve meþrebine göre kiþneyecektir
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Ýstanbul Belediyesi'nin akýl almaz bir masrafla ürettiði,
mimari içeriði piyasadaki rehberlerin çok altýnda olan
“kent rehberi” ile ilgili Oda Merkez yönetiminin tutumu
ise tuluatý aþan bir komedidir… Basýnda ve Arkitera'da
“Mimarlardan Rehbere Tepki: Büyükþehir ' in
Rehberinde Osmanlý'nýn Ýstanbul'u övülüyor” baþlýðý
altýnda konu olan bu çalýþmayý odamýz hiç duymamýþ,

“içeriði bilseydik engellerdik” diye gazetelere
demeç verdiler.

Rehberde, Cumhuriyet Dönemi ve laik rejimi
kötülemenin yanýnda sayýsýz teknik tekrara ve
yanlýþlara ek olarak “Ayasofya'nýn camiden müzeye
çevrilmesini tartýþmalý” contraversial- diye
bahsedilmektedir. Rehber, Ýstanbul'un Cumhuriyetteki
dýþlanmýþlýðýnýn ancak tek parti dediði Atatürk
döneminden sonra yeniden toparlanmaya baþladýðý,
biçimindeki yorumlarla süslüdür.

rejimle siyasal hesaplaþma arayan
anlayýþtan belki hala haberdar olmayan Odamýz
tamamý piyasaya sürülen rehberin yenisinin
hazýrlanacaðý vaadiyle uyumayý yeðlemiþtir.

Uluslararasý Genel Merkez; UIA Geleneði olarak her
kongrede olduðu gibi Ýstanbul'da da kendi Genel
Baþkanlarýnýn neredeyse hepsini anýp yüceltti. Zaten
yeni seçilen bir önceki ve giden genel baþkanlar adlarý
anýlmanýn ötesinde çalýþmalarýn birlikte yürütücüleri
olarak görev yaptýlar.

Bu örnek uluslararasý vefa gösterisi karþýsýnda
“bizimkiler” ise Kongrenin Ýstanbul'a alýnmasý için
nefes nefese süren 20 yýllýk mücadelede unutulmaz
emekleri olan Genel Baþkanlar; Salih Zeki Pekin ve
rahmetle andýðýmýz Nurdoðan Özkaya'nýn, bir
oturumda onurlandýrýlmak, bir yerlere adlarý verilmek
bir yana adlarý bile anýlmadý.

Odanýn yirmi yýllýk bütün hazýrlýk ve yönetmeliklerin
amatör ve gönüllü yazarý Ratýp Kansu,

, salonlarýn dýþýnda inanýlmaz bir üzüntü içinde,
halka açýk sergileri gezmekle yetinmek zorunda
kalýyordu. Önemli darboðaz ve para sýkýntýlarý ile görev
yapýlan zamanlarda UIA Konsey üyeliði ve Eðitim
Komisyonu Baþkanlýðý yapmýþ olan
Yýldýz Sey'in adýný anmak veya yardým ya da katký
istemek þöyle dursun

bile haber vermek çok görülmüþtü.

Ýstanbul 'da bir UIA Kongresi rüyasýný i lk
dillendirenlerden biri olan Ahmet Sönmez ise olan
bitenden kendisini her halde sýyýrmýþ; kendi kendisine
gençlerle iliþkili görev vermiþ olarak; belki de inanarak!
“ ” savýyla
salonlar arasýnda geziyordu…

Ancak yukarýdakilere bir çaðrý çok
görülürken; meslekle ilgili ilgisiz sayýsýz kiþiye daðýtýlan
ederi 350 $ olan tam giriþ kartlarý

bir ilgisizler ordusunun kongreyi iþgal ettiði
görünümünü yaratýyordu.

Kongre yapýlan ülkenin olaylardan alný ak veya kara
çýkmasýnýn en önemli ölçütü ciddi bir yönetim ve
örgütlenme yapýp yapamadýðý, mimarlýk mesleðinin

çünkü

Ýngilizce bir turist
rehberi içinde

Emektarlarýn ve Katýlýmcýlarýn Mutluluðu

adý geçmek bir
yana

ÝTÜ Profesörü

ÝTÜ'de yapýlan toplantý
programlarýný

Odaya emek veren ve örgütlenmede yararý
olacaklara elbette görevlerinin karþýlýðý kongreye
giriþ haklarý tanýnýr.

bir kere bir tek
oturumu izlemeden içki arayarak ortalýkta dolaþan

bu kongrenin olanlarýn en iyisi olduðu

temel beklentilerini karþýlamasý anlamlý, iþlevsel ve
optimum saðlayan bir yönetim sergilenip
sergilenmediði ile ölçülür.

Kongre baþkaný kapanýþ konuþmasýnda
katýlanlarýn üçte birinin Türk, baþka bir oranlama ile
de üçte birinin genç olduðunu kongrenin baþarý
ölçüsü olarak açýklarken, Belediye Baþkaný
Topbaþ'ýn Napolyon'a gönderme ile söylediði

konusunun Barselona gibi benzer kongrelerle
kýyas yapýlmasýný, gelmeyen ve iptal eden
konuþmacý oranlarý i le bir l ikte iktisadi
deðerlendirme sonuçlarýný da, dünya mimarlarý ilgi
ile

En baþarýlý görülen
bazý UIA Kongreleri örneðin 1990 Montreal
Kongresi mali tablosunda ortaya çýkan
suiistimaller yýllarca Kanada Odasýnýn, kendi
içinde, UIA ve Dünya iliþkilerinde onulmaz yaralar
açmýþtýr. Bu nedenle Kanada Mimarlýk Birimi
Dünya Mimarlar Birliði dýþýnda kalmýþtýr. Buna
karþý Barselona 1996 mimarlýk perspektiflerinin
mütevazýlýðýna karþýn bir iktisadi baþarýya
dönüþmüþtü.

Ýlk iktisadi verilerde ortaya çýkan ilginçlikleri ayrýca
deðerlendireceðiz. 400 dolar gibi bir bedel aldýktan
ve kongre baþkanýnýn aðzýndan; “

” ilan ettikten sonra ÖDÜL
TÖRENÝ GÝRÝÞÝ ÝÇÝN 40$, KAPANIÞ BALOSU
ÝÇÝN 80$ alýnmasý da kongrenin iktisadi yapýsý
açýsýndan kayda deðerdi… 80$ baloya ücretlerini
ödeyenlerden çok daha fazla sayýda “ ”in
salona doluþmasý ve rakýlarý bitirmesi UIA 2005
Ýstanbul'dan unutulmaz sahneler oluþturuyordu.

Kongre Baþkanýnýn öðünme niyetine söylediði “
”

cümlesinin altý çizilmiþtir. Yeang gibi dünyanýn en
çalýþkan mimarlarýndan birinin hiç hazýrlanmadan
yirmi yýl önceki tam bir üniversitede çevreci
mimarlýk dersine giriþ süresi kadar (tam kýrk beþ
dakika) sunuþla kürsüden kaçmasý anlamlý bir
iþarettir. Bunlar ehline sunulan inanýlmayacak
zenginlikteki yeme içme ikramlarý arasýnda

katýksýz
sandviçe niye nasýl mahkum edildiðinin ipuçlarýný

Kongreye devletin, belediyenin ve sponsorlarýn
yüksek katkýlarý, sonuç bilançosunun
açýklanmasýný ve deðerlendirilmesini gerektirir.

bekleyeceklerdir.

Topluma katkýsý olan örgütlenmelerin, topluma
örnek olmalarý ancak kayýp ve kazançlarýnýn
açýklanmasý, irdelenmesi ve sonuçlarýn ortaya
konmasý ile þeffaflaþabilir.

Kongre oturum baþkanlýklarýnýn kimlere ve ne
amaçlarla önerildiði, iþ bittikten sonra ortaya
çýkmaktadýr.
Kaç sunucunun ve ana konuþmacýnýn neden
gelmediði, izlenme ve teyit mekanizmalarýnýn
nasýl çalýþtýðý, toplantýya katýlýmcý kesin
sayýsýnýn diðer kongrelerle karþýlaþtýrýlmalý
listesi ve kaç para toplanýp nerelere harcandýðý,
kimlerin çalýþtýðý ve neler ödendiði þeffaflýk
adýna ayrýca açýklamaya ve tartýþmaya
muhtaçtýr.

meslektaþlarý mimarlýk tatlarýnda

Dünya tek ülke olsa rakipsiz baþkenti olacak
konumda görülen Ýstanbul'a kaç mimar geldiði?

Hiçbir
konuþmacýya bedel ödenmediði ve çok büyük
sponsorlar bulunduðu

aparaçik

hiç
kimseye ve ana konuþmacýya para ödenmediði

Dünya tek ülke olsa rakipsiz baþkenti olacak
konumda görülen Ýstanbul'a kaç mimar geldiði?
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veriyordu. Baþlangýcýný yazý ve anýlardan; son yirmi yýlýný
ise fiilen izleyerek bildiðimiz UIA Kongreleri içinde en
çok umut beslediðimiz Ýstanbul 2005'in Kongresi
kuramsal dokusunun iki deniz iki boðaz ortasýnda çöl
fakirliðine dönüþmesinin nedenleri böylece ortaya
çýkýyordu.

5-6 milyon dolarlýk toplam bir bütçe ile övünülen bir
ortamda ana konuþmacýlarýn yeni bir ders hazýrlama
karþýlýðý alacaklarýný kýskanýp tasarruf etmeye
kalkýþmak herhalde lonca veya hassa mimarlarýna bile
yakýþtýrýlamayacak yeni bir vakýf veya oda geleneði olsa
gerek.

Kaldý ki “
” savlanan bir ortamda en önemli beþ

konuþmacýnýn peþine belki kendi ülkelerini veya
firmalarýný sponsor olarak takmak hatýrlatýlmadan
yapýlmasý gereken ilk iþ idi. 2002 Alman Kongresine
gelmekte nazlanan Ýngiliz Lordu Foster'in Þükko
tarafýndan nasýl ikna edildiði! hatýrlardadýr. Foster'in UIA
2002 Berlin Kongresi açýlýþýnda en iyi mimarlýk
kuramcýsý ve kritikçilerine taþ çýkaran biçimde
hazýrlanmýþ Alman Baþbakaný Schroder sunuþundan
bile daha fazla ilgi toplayan bir konuþma yaptýðý hala
bilenlerin dillerine destan bir örnektir.

Son olarak altý önemle çizilmelidir ki; dünyanýn bu en
önemli olaylarýndan birindeki ortamlarýn mimarlar
dýþýnda þehir plancýsý, peyzaj mimarý, iç mimar gibi
kardeþ disiplin ve meslekle paylaþýlmasý tam bir UIA
geleneðidir. Lozan'daki ilk kongreden baþlayarak her
kongrede bu disiplinlerden inþaat mühendisliðine
uzanan yelpaze Dünya Mimarlýk Kongrelerinin ev sahibi
sayýlmýþtýr; Bütün dünyada mimarlýk kongrelerinde
farklý disiplinlere; oturumlar, yerler ve günler tahsisi
yapýlýr. Bu bir gelenekten öte meslek gerekliliði ve iþ
zorunluluðudur.

Sivil toplum örgütleri baþýmýzýn tacýdýr deyip onlara hiç
kimsenin uðramayacaðý arka bahçeyi önerenlere en iyi
yanýtý daha açýlýþ gününde

verdiler. Meslek pratiðinin her aþamasýndaki
ortak çalýþmalarýmýzdan, akademik yaþama,
TMMOB'ye ve mimarlýk toplumu olarak dost olmamýz
gereken herkese karþý yapýlan saygýsýzlýklar onlarý
boykota zorladý. Yýllar boyu haklý olduðumuz konularda
bile çýkmýþ ve çýkacak sorunlarý, güçlü olduðumuz bir
ortamda adýmýza yapýlan sayýsýz kabalýklarýn belleklerde
býraktýðý tortular nedeniyle göðüslemek daha da
zorlaþacaktýr. Biz bu özel günlerde onlarla hangi onuru
paylaþtýk ki onlardan anlayýþ ve iþbirliði bekleyeceðiz?

Sonuç olarak “

”.
Biz bunun en zorunu yaparak hastalýðý ortaya çýkarýp
tanýsýný koyuyoruz. Örgütlenmede bir nebze özgüven
kalmýþ ise ötesini tamamlamak ve kendi varlýðýný ve
kimliðini korumak örgüte düþer.

sponsorlarýn para harcamak için
yarýþtýklarý

Sonuç;

sergilerini toplayýp giden
örgütler

Oda içinde bile her farklý sesi terslemekle kalmayýp,
üstüne odalar arasý diyaloglarý tam bir kör dövüþüne
çevirenler; alt disiplinlere ve kardeþ meslek
odalarýna tüm faaliyetlerde ortaklýk önermek bir
yana, açýlýþ kapanýþ söylevlerine veya ikramlara
çaðýrmayý herhalde akýllarýnýn ucundan bile
geçirmediler.

Kol kýrýlýr yen içinde kalmamalýdýr;
kalýrsa, vücutta kangren oluþur, ya kangreni iyice açýp
iyileþtirmek ya da çürümüþlükleri kesip atmak gerekir

Çünkü yiðidi öldürmenin de, hakkýný yemenin de hiç
alemi yoktur.

“ ”
ve bu uyarýlar zamanýnda da yapýldýðýnda; Odayý
nerdeyse on yýldýr yöneten ekibin baþý “

” diyerek örgüte açýkça postasýný attýðý
halde yeniden seçilmiþti. Yani yönetim olan
arkadaþlar bu iþleri pek de becerecek vasýfta
olmadýklarýnýn ima da etmiþler; ancak örgüt bunlarý
inadýna seçmiþti.

Zamanýnda bu açýk despotizme direnmeyenlerin,
yýllarca boyun eðenlerin araba devrildiði
g ö r ü l d ü k t e n s o n r a k ö þ e b a þ l a r ý n d a
mýzýrdanmalarýnýn hiç bir alemi yoktur… Mimarlýk
ortamýnda, neredeyse örgütçülükten emekli
olmakla övünecek hale gelen varolan yönetim eliti
etkinlik noktalarýndan atýlmadan, mimarlýða karþý
yapýlan tüm kötülükler bir yana, UIA süreçlerinin
bile yansýz ve adil sorgulamasý uzak olasýlýktýr.

Bunlarýn sadece öyküsünü yazma durumunda
olmak herhalde yazan için de üzüntü kaynaðýdýr.
Ancak mimari eleþtiri, öneri ve katký yapma
yeteneði olan “ ” çalýþmalarýna o kadar
kapalý, o kadar zalimce despot bir anlayýþ karþýsýnda
istediðiniz kadar iyi niyetle katký amacýyla yaklaþýn
sadece nursuz ve nemrut bir suratla ve alaylarla
karþýlaþýrsýnýz.

yapýlýp duvarla karþýlaþýldýktan
sonra ve yukarýdaki nedenlerle yazýlan bu mimari ve
kongre kritiði, yazarýn öz saygýsý nedeniyle olmasý
gerekenden, çok ölçülü yazýlmýþtýr. Bu kadar
sorunlu davranýþ neden nasýl üst üste geldi diye usa
vurulduðunda;

· Tarih þakayý sever,
· Tarihin sopasý yok,
· Þakasý çoktur derler.

AB'ye otuz yýldýr “Hýristiyan kulübü” ve benzeri en
aðýr eleþtirileri yapanlarýn günümüzde canhýraþ bir
biçimde “ne pahasýna ve ne kadar olursa olsun AB
demesine” benzer biçimde 25 yýldýr UIA'nýn deðerini
çok fazla anlamadan, eleþt irenler in ve
küçümseyenlerin Ýstanbul Organizasyonunu
yapacak süreçte yönetimde olmasý üstelik
yaptýklarýný büyük mimarlýk baþarýsý olarak
görmeleri tarihin takdiridir. Bu tarihin güzel dersinin
tek kusur var; o da bu ders Türk Mimarlýðýna biraz
pahalýya mal olmuþtur. Çünkü tekrarý için çok uzun
süre beklememiz gerekecektir.

Bu kadar kusuru birlikte
becerenlerin gerçek bir mazereti vardýr;

Yönetim kendi yandaþ olmayanýn;
ne kadar özverili veya nitelikli olursa olsun;
býrakýn kongre sürecinin herhangi bir
noktasýnda katký koymasýný, bir oturum baþkaný
veya çalýþma grubu kolaylaþtýrýcýsý olmasýný,
herhangi bir bildiri ile sürece katýlmasýný bile
önleyecek ustalýkta olduðunu; “

”, bu önlemler bizim gibi bazý
durumlarda baþarýsýz olsa bile, böbürlenerek
anlatmaktadýr .

Her katký gayreti

Gerçekten bu
kongrenin bir son deðil, açýklýk ve temizlik için
bir ilk adým olmasý gerektiði umulmalýdýr. Aksi
halde vay Türk kentlerine, kültür ortamýna ve
Türk Mimarlarýna.

perþembenin geliþinin çarþambadan belli olduðu

benim adým
Hýdýr yapacaðým budur, isterseniz seçmeyin
kardeþim

diðerlerinin

sýzmalara karþý
önlemleri aldýðýný

sýzmalara karþý
önlemleri aldýðýný
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Dr. Ethem Torunoðlu

UIA2005 Ýstanbul Kongresi'nin ardýndan Temmuz sýcaðýnda,
sýcaðý sýcaðýna bir yazý yazmak mümkün olmamýþtý. Yaz
rehaveti olsa gerek... Ya da kongrenin, pýrýltýlý konuklarý ve
pop sanatçýsý edalý konuk mimarlarý karþýsýnda biraz da biz
ötekilere ne laf düþebilir ki kaygýsý olabilir...

Hele bir de, bu yazýnýn sahibi, TMMOB içinden ve Mimarlar
Odasý camiasý dýþýndan bir çevre mühendisi olunca, iddialý bir
deðerlendirme yazýsý yazmak oldukça zor olsa gerekir.

Yoksa kolay mý?

Yazýyý kaleme almak, kongre hakkýnda bir þeyleri kaðýda
dökmek kolay olabilir... Herhalde, kolay olmayan; yükselen
yeni “deðerler” ve yeni planlama, tasarým, mimarlýk ve
mühendislik anlayýþlarý karþýsýnda, toplumcu bir politik hat ve
meslek anlayýþý oluþturmaktýr.

Kongrenin ana temasý, mimar(lýk)larýn pazar yeri olarak
belirlenmiþti, UIA'nýn siyasal yapýsýna ve iþlevine girmeksizin,
bu temanýn dünyada yaþanan küreselleþme sürecinin
kentlere yansýmalarý açýsýndan sorunlu bir “baþlýk” olduðunu
düþünüyorum. Buradan hareketle, kongreye dair notlarýmý
karýþtýrýp, bir þeyler yazmaya baþladýðýmda bu tema olgusuna
takýldýðýmý hissettim...

Ýþte takýntýlarým.

Bugün, küreselleþen ve birbirleri ile yarýþan kentlerde,
kentleþme süreçlerinin yol açtýðý sosyal ve siyasal sorunlar,
sosyolojik yeni dönüþümler yanýnda çevre sorunlarý da önemli
bir baþlýk oluþturuyor.

Bu noktada, çoðunlukla bu sorunlarý “halýnýn altýna
süpürmeyi” tercih edenler, Eylül 2005'de ABD'nin New
Orleans kentinde meydana gelen ekolojik felaket ve
sonrasýna dair ne düþünmektedirler acaba?

Kongreye dönersek, yeni bir pazar mýdýr kentler? Ya da Irak'ta
bombalanan, kasýrga ya da depremlerle yýkýlan yerleþim
yerleri, küresel yapý sektörü/sermayesi için yeni iþ alanlarý ve
imkanlarý mýdýr? Bu “Pazar Ortamý” herhalde, bizim
meyve/sebze pazarlarýndan farklý ve kirli bir yer olsa
gerektir...

Peki bu süreçlerde baþat roller üstlenen teknik adamlara ne
demeli? Uluslar arasý inþaat tekellerine, Haydarpaþa'yý,
Galata'yý pazarlayanlara, emlak komisyonculuðuna
baþlayanlara, baþarýlar arkadaþlar dýþýnda bir þeyler
söylemek gerekmez mi?

Bu “büyük” firmalara akýl veren mimarlar/mühendisler artýk
ne kadar meslektaþýmýz olarak görülebilir ki?

Öte yandan, kentsel dönüþüm ve yýkým süreçlerinin bir
þekilde maðduru olanlar, Ýstanbul'da “durak kondularda”

yaþayanlar, New Orleans'da barýnaksýz kalan
binlerce siyah derili insan, Diyarbakýr'da kirli su içen,
Bursa'da sel sularý içinde yüzen insanlar hangi
pazarýn eþrafý!

Ya da bu insanlar, kentsel pazarýn müþterisi mi?

Burada, film kopar ve adama hadi caným sende
derler...

Dönelim, kongre anýlarýna ya da arta kalanlara...

Taþkýþla'da, avluda bu “pazar” mevzusunu tartýþan
dostlara eþlik ettim bazen, bazen de kongre
salonlarýndaki sunumlarý izlemek için oradan oraya
koþturdum. Saðlýk, çevre ve kent eksenli söyleþi ve
sunumlarý kaçýrmamaya çalýþtým. Bu boyutu ile
yararlý bir kongre ortamýydý. Bu arada, Mimarlar
Odasý Ankara Þubesi'nin “Baþka Bir Mimarlýk
Mümkün” eylemlerine ve öðle yürüyüþlerine
katýlmak, bu eylemlere görsel tanýklýk yapmak da
baþka bir keyifti doðrusu...

Yine, MO Ankara Þubesi'nin “Çocuk ve Mimarlýk”
etkinlikleri kapsamýnda, çocuklarla yaptýðý sokak
etkinliði, kongreyi halkla buluþturmasý açýsýndan
oldukça anlamlýydý. Çocuklarýn düþlerindeki kenti,
Ýstanbul'u resme taþýmalarý, çocuklarla birlikte hep
beraber Talimhane Sokak'ta geçirdiðimiz hoþ ve
güzel saatler ...

Bu çalýþma, mimarlar halkýn hizmetinde düþüncesini
bir kez daha hayata geçiren bir anlayýþ olarak,
kiþisel tarihimde güzel bir çaba olarak yer alacaktýr.
Burada,oldukça amatör bir þekilde yapmaya
çalýþtýðým görsel tanýklýk ve çýkan sonuç ise,
çalýþmayý belgelemek ve projenin önemini mimarlýk
camiasýna aktarmak açýsýndan anlamlýydý.

Ve, Ýstanbul, Nevizade Sokak'ta gece kongre
katý l ýmcý lar ýnýn bir ler ine rast ladýklar ýnda
(boyunlarda asýlý olan kartlardan, kongre
katýlýmcýlarýnýn birbirini fark etmesi mümkündü)
sarýlmalarý ve baþka bir dünya mümkün
tartýþmalarýna katýlmalarý ise baþka bir yazýnýn
konusu olabilir.

Kongreye, Kongre Vadisi'ne, notlarýmýza geri
döndüðümüzde anýlarda ve bilince çýkan olaylarda
çok çeþitliði görüyorum. Bu çeþitlilikten de, mutlaka
güzel bir resim ortaya çýkacaktýr.

Umudu her daim diri tutanlar, istersek deðiþtiririz
diyenler ve baþka türlü bir þeyin mümkün olduðuna
inanlar için, pazardan arata kalanlar yaþanabilir
kentler içim mücadele olarak özetlenebilir.
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UIA Genel Kurullarýnýn baþlýklarý, bilim kurulu raporlarý
ve sonuç bildirgeleri, dünya çapýndaki en üst
örgütümüz olarak, her örgüttekine benzer bir yapý
içinde, topluluðumuza yön veren en kritik katkýlar
olarak görülmektedir.

Kanada ve ABD'li Alman Mimarlarýn
yaptýklarý ve Japonlarýn altý sene sonra Tokyo'da
yapmayý hak ettikleri kongre için hazýrlýklara bakarak
tayin edebiliriz.

yýlýndan beri sadece bu toplantýya
katýlmýþ olanlar tarafýndan deðil, dünyadaki
mimarlarýn çok büyük bir bölümü tarafýndan da
mesleklerinde bir olarak
anýlmaktadýr. Bu oluþumda, üç gün üç gece sürekli
katký koyan beþ üyeden birinden bildirinin
yayýnlandýktan sonra dünyadaki etkilerini izledim. Bu
bildirinin Türkiye'de ise on iki yýldýr onca gayrete
karþýn ne kadar az etki yaptýðýný hala hayretle
izliyorum.

öðretisi, kuramý, biçim yaratýsý ve malzeme
seçimleri tartýþýldý. Bunlarýn yanýnda mimarýn
seçimlerindeki duyarlýlýk ve duyarsýzlýklarý ile dünyayý
artýk en yakýn bir biçimde tehdide baþlayan çevre
sorunlarýnýn yaratýcýlarýndan biri olduðu cesaretle ve
mimarlar tarafýndan ilan edildi.

yirminci yüzyýlda toplumsal ve politik geliþmeleri

Ýstanbul'da nerede
olduðumuzu

dönüþümün baþladýðý yer

Chicago'da yapýlan Kongrede yapý sürecinin eþ
güdümcüsü ve en önemli yaratýcý aktörü olan
mimarýn

Mimarlýkta yirmi birinci yüzyýl Chicago'da baþladý.
Mimara varlýðýndan bu yana patronu olan müþteri,

Chicago “Dünya Mimarlar Birliði Genel Kurulu”nun
yapýldýðý 1993
Chicago “Dünya Mimarlar Birliði Genel Kurulu”nun
yapýldýðý 1993

zorlamasýyla rolünü toplum hizmeti ile
paylaþmýþtý.

Daha
önceki kongrelerde, örneðin göller bölgesinin
kuzeyinde Chicago kentinin tam karþýsý
Montreal'de 1990 yýlýnda yapýlan bir önceki
kongrede ekolo j ik mimar l ýk öcü gib i
gösteriliyordu. Halbuki aradan daha üç yýl
geçmeden Chicago'da terminolojiye en uzak
olduðu düþünülen ABD'li mimarlarýn coþkulu
katýlýmlarý ile

Ýnsanoðlunun, yaþamak için daha iyi (daha
konforlu; daha lüks?) bir ortamý meydana
getirebilmek için yüzyýllar boyu ortaya koyduðu
'dar görüþlü ve sorumsuz' çabanýn, rotayý giderek
nasýl daha kötüleþen bir ortama doðrulttu. Son
birkaç on yýlda dünyayý nasýl bir 'tükenme'
noktasýna doðru hýzla sürüklediði, artýk apaçýk
görülen bir gerçek. Bu gerçeði, en son fark eden
gruplardan biri olan mimarlarýn uyanýþ sürecini,
son 10-12 yýlýn UIA genel kurullarýndan izlemek
mümkün. Montreal (1990) toplantýsýnda sunulan
bildiriler arasýnda sadece 1-2 tane ekolojik
içerikli sayýlabilecek çalýþma bulunurken, iddialý
“Sürdürülebilir Bir Gelecek için Baðýmlýlýk
Bildirisi”nin de yayýnlandýðý Chicago'da (1993)
bu oran %10'lara ulaþmýþ, Barcelona'da (1996)
%20'leri bulmuþtu.

Chicago'da bunlarý aþan ve
önceliði almýþ bulunan mimarýn doða ve
çevreye olan sorumluluðudur. Artýk gün bu
sorumluðun gerekleri, itici güçleri ve
yaptýrýmlarýnýn hazýrlanma yüzyýlýdýr.

mimarlar gündemlerinin odaðýna
çevreci tasarlamayý oturttular.
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chicago'dan tokyo'ya geçerken istanbul'a uðrayan mimarlýk

Ali Evren Eryýldýz, Y. Mimar- Mühendis. Bauhaus- Almanya
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Pekin'de (1999) ise %30'u aþmýþtýr. Berlin genel
kuruluna gönderilen bildirilerde bu oranýn %50'yi
aþtý. Geriye dönüp son 12 yýllýk sürece bakýldýðýnda,
ekolojik kaygýlarýn yurtdýþýnda mimarlar arasýnda,
yüzde sýfýrlardan %50'lere fýrladýðý görülecektir.
1950'li yýllarda baþlayan yeniden uyanýþla,
mesleðin özüne ve doðaya yöneliþ yönünde
çabalarý hýzlandýran Mimarlar Topluluðu, 1993
yýlýndaki Dünya Mimarlar Birliði genel kurulunda
alýnan “ ”
kararlarýndan sonra ekolojik mimarlýk çalýþmalarý
yolunda önemli adýmlar atmýþtýr, Bu bildiride:

Ýstanbul'dan bir önceki Berlin Genel Kuruluna
döndüðümüzde;

diye baþlayan bilim kurulu tartýþmalarý;

· Cevabý bugünün küresel boyutlarý ile, yeni
ekonomiler verebilecek midir?

· Ya da cevap koþullarý kýtalarda ve toplumsal
yapýlarla þekillenen siyasal sistemlerde mi?

· Ya da dünya ölçeðinde farklýlýk gösteren
yasalarý ve bölgeden bölgeye deðiþen
mimarlýkla ilgili kurallarý ve yönetmelikleri ile
eski kültürlerde mi?

· Cevap yoksa yeni ve disiplinler arasý talepleri
ile ekolojide mi?

· Ya da, mimarlýðýn ne olduðuna, kendilerini salt

Sürdürülebilir Bir Gelecek için Baðýmlýlýk

KENDÝMÝZÝ,

ADIYORUZ: diyerek konunun önemini ve
geleceðini vurgulamýþtýr, bu bildiri kongreye
katýlan binlerce mimar tarafýndan tartýþýlmýþ
dünyanýn her yerindeki yüz binlerce mimar
tarafýndan imzalanarak özümsenmiþ ve mimarlar
yirmi birinci yüzyýla ve ekolojik mimarlýk dönemine
bu çalýþmalar, bu bildiri sonucu girmiþtir;

“Hangi alanlarýn kent tarafýndan
kullanýlacaðý ve hangi alanlarýn peyzajýn bir
parçasý olarak kalacaðý, kimin, hangisinin daha
önemli olduðu konusunda karar vereceðine
baðlýdýr.”

Dünyanýn mimarlýk ve yapý tasarýmý mesleklerinin
üyeleri olarak,
hem bireyler hem de meslek kurumlarýmýz
aracýlýðýyla,
Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliði mesleki
uygulama ve sorumluluklarýmýzýn odaðýna
yerleþtirmeye,
Sürdürülebilir tasarýmýn iþlerliði için gerekli
uygulama, yöntem, ürün, eðitim programlarý,
hizmet ve standartlarýný geliþtirmeye ve sürekli
iyileþtirmeye,
Meslektaþlarýmýzý, yapý endüstrisini, müþterileri,
öðrencileri ve toplum genelini
sürdürülebilir tasarýmýn önemi ve önemli
olanaklarý konusunda eðitmeye,
Sürdürülebilir tasarýmýn rutin uygulamaya
dönüþmesi yolunda hükümetler ve
iþ çevreleri düzeyinde politikalar, yasal
düzenlemeler ve uygulamalarý kurumlaþtýrmaya,
Yapýlý çevresini bugünkü ve gelecekteki tüm
öðelerini tasarým, üretim, kullaným ve
yeniden kullanýmlarýnda sürdürülebilir tasarým
standartlarýna ulaþtýrmaya

Dünyanýn mimarlýk ve yapý tasarýmý mesleklerinin
üyeleri olarak,
hem bireyler hem de meslek kurumlarýmýz
aracýlýðýyla,
Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliði mesleki
uygulama ve sorumluluklarýmýzýn odaðýna
yerleþtirmeye,
Sürdürülebilir tasarýmýn iþlerliði için gerekli
uygulama, yöntem, ürün, eðitim programlarý,
hizmet ve standartlarýný geliþtirmeye ve sürekli
iyileþtirmeye,
Meslektaþlarýmýzý, yapý endüstrisini, müþterileri,
öðrencileri ve toplum genelini
sürdürülebilir tasarýmýn önemi ve önemli
olanaklarý konusunda eðitmeye,
Sürdürülebilir tasarýmýn rutin uygulamaya
dönüþmesi yolunda hükümetler ve
iþ çevreleri düzeyinde politikalar, yasal
düzenlemeler ve uygulamalarý kurumlaþtýrmaya,
Yapýlý çevresini bugünkü ve gelecekteki tüm
öðelerini tasarým, üretim, kullaným ve
yeniden kullanýmlarýnda sürdürülebilir tasarým
standartlarýna ulaþtýrmaya

geleneksel temel beceri sýnýrlarý içine
çekmeden, mimarlar ve kent plancýlarýnýn
kendileri mi karar verecek? “Sorularýný
sorarak mimar lar ý BERLÝN GENEL
KURULUNA çaðýrmýþtý.

Berlin Bilim Kurulu düþünsel üstünlüðünü
Almanya'nýn üç yýlda çevre teknolojileri üretim ve
dýþsatým lideri olmasý ile baþarýnýn tadýný 2005'te
çýkarýyor. Doðal kaynaklarýn sakýnýlmasýna yönelik
yenilikçi yapým teknolojilerinin incelenmesi için
Berlin kongresini hazýrlayanlara, kavþaklara
ýþýklarýný yerleþtirmiþti. Her aklý baþýnda mimar da
bu kutup yýldýzýna bakarak kaybolmamayý
baþarabilirdi.

Berlin Kongresinin her þeyi ben bilirim anlayýþýyla
düzenlenmiþ hantal , kaba ve özensiz
organizasyonu Ýstanbul'da yaþananlara benzeyen
önceki kongreleri aratan sayýsýz zayýflýklarla
doluydu. Ancak hiç olmazsa Alman düþünce
sisteminin geliþtirdiði mükemmel iþlevcilikle
örtülmüþtü.

Ý

Bu kadar ayrýntýda düþünülüp tasarlanmýþ sayýsýz
UIA kongreleri ardýndan Ýstanbul Kongresi Bilim
Kurulu Sunuþu, seçimleri ve sonuç bildirisine
geçmeden Ýstanbul hazýrlýk süreçlerine ne 1993
Chicago bildirisinin yaratýcýlarýnýn, nede bir önceki
Berlin kongrenin bilimsel çalýþmalarýný eþ
güdümleyen bilim kurulu baþkaný Prof. Herzog'un
çaðrý lmadýðýný hatýr layalým. Kuzey Ren
Vestfalya'dan gelen Alman temsilci “

” sorusuna yanýt olarak; Herzog'un
Ýstanbul'a konuþmacý olarak bile çaðrýlmadýðýný
sandýðýný nezaketle söylerken, Eisenman'ýn
konuþmasýnda “

” kendisinin
altýný çizdiðini özellikle vurgulamýþtý.

stanbul Kongre Sonuç Bildirgesi

kongreye birkaç hafta kala
çaðrýldýðýnýn

07.07.2005 tarihindeki kapanýþ
oturumunda ilan edildiði iddiasý ile basýna
gönderilmiþtir.

Herzog
neden yok?

Suha ile olan kiþisel dostluðuna
raðmen

“XXII. Dünya Mimarlýk Kongresi için dünyanýn
dört bir köþesinden gelerek Doðu ve Batý
uygarlýklarýnýn ve varlýklý kuzeyle yoksul güneyin
ara kesitinde, dünya mirasý Ýstanbul'da buluþan
mimarlar, geleceðe dönük umut ve önerilerini bu
deklarasyonla dünya kamuoyuna sunarlar”
diyerek baþlayan bildiri;
Irak savaþýna gönderme yaparak mimarlarýn
barýþ özlemini,
“Dünyanýn ideolojik olarak en sorunlu
bölgesinde Ata'mýzýn “Yurtta Barýþ Dünyada
Barýþ” ilkesini.
Kentleri para basma makineleri olarak gören
küresel politikalar, kent ve mimarinin organik
bütünlüðünü tehdidini
Kent, tarih boyunca barýþ, insan haklarý,
demokrasi ve kültürel kimlik gibi uygarlýk bileþeni
erdemlerin doðduðu yerdir.

“UIA 2005 - Dünya Mimarlýk Kongresi Ýstanbul
Deklarasyonu”
“UIA 2005 - Dünya Mimarlýk Kongresi Ýstanbul
Deklarasyonu”
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UIA 2005'in temasý olan “Kentler ve Mimarlýk”
baðlamýnda Kongre,

Küreselleþme tüketim ekonomisi ve uluslararasý
egemenlik mekanizmasý sorgulamasýný ve
saptamalarý yaparken; Barýnmanýn bir temel insan
hakký olduðu
kent topraklarýnýn rant aracý olmaktan kurtulmasýný
saðlayacak politikalar ve bu düþüncelerin
geliþmesini saðlayan kavramsal açýlýmlar;
Kent topraklarýna bir rant alaný olarak bakmaktan
uzaklaþmýþ, yaþanabilir ve mutlu olunan ortamlar
yaratmaya öncelik veren belediyeler ve
hükümetler;
Tarihsel birikimlere dayalý kültürlerin evrensel
deðerlerle buluþmasýný saðlayan bir kent ve
mimarlýk politikasý, ve bu amaçla tarihsel kalýtýn
insanlýðýn ortak mirasý olarak bugünle
bütünleþmesinin saðlanmasý;
Çaðdaþ mimarlýðýn tarihsel mimari emeði ve
yaratýcýlýðý dýþlayan deðil, bu birikimi kendi
“bellek” zenginliði olarak da deðerlendirerek,
kimlikli yarýnlarý hedefleyen bir bugünü yansýtacak
özde geliþmesi; konularýnda dünya mimarlarýnýn
ortak düþüncelerini yansýtmaktan onur duymakta;
bu bildirgenin kentleþme, mimarlýk, çevre ve
kültüre baðýmlý kalkýnma politikalarýnda tüm
k e s i m l e r l e b i r l i k t e h ü k ü m e t l e r c e
deðerlendirilmesi dileðini ilan etti”.

daðýn fare bile
doðurmadýðý

kent ve mimarlýk olgularý
arasýndaki kavramsal çözülmenin ve ayrýþmanýn,
siyasal, ekonomik ve teknolojik nedenlerini
sorgulama gerekliliði

Bu cümlelerden hangisi neredeyse 1930'lardan bu
yana söylenen ve üstelik yýllar önce çok daha
detayl ý o larak savunulmuþ basmakal ýp
düþüncelerin dýþýndadýr diye sormaya cesaret
edenler oldu.

Bu fikirlerden hangisi bir mimara yakýþýr biçimde
incelenip ayrýntýlandýrýlmýþ veya kitleye mal
edilecek temel sav sözlere dönüþtürülmüþtür diye
sorabilenler ise ne yazýk ki “

”nda hemfikir oldu.

Çünkü Ýstanbul 2005 Kongre sonuç bildirisi

görüþü lmemiþt i r. Ý l koku l
müsamerelerinde bile artýk daha iyisi yazýlabilen bir
sayfalýk metnin yazýlý olduðu kaðýdýn altýnda 7.
Temmuz akþamý kapanýþ oturumunda görüþüleceði
tartýþýlacaðý kayýtlý bulunan metin okunup kongre
baþkanýnýn “Görüþü olan sekreteryaya bildirsin”
gibi basmakalýp bir kaçýþ cümlesiyle tartýþma
kapatýlmýþtýr. Bildiri

dýþýnda meslek özü olarak gericiliði de
aþan bir baðnazlýk ve yobazlýk bildirisidir;

Bir sayfalýk bildiride çevre sözcüðü sadece en
sonda bir kez ekoloji dýþýnda kullanýlmýþtýr. Laf

katýlýmcý tartýþmasýna hiçbir ortamda
açýlmadýðý gibi Bilim Kurulu ve karar
organlar ýnda

herkesin katýldýðý genel
söylemler

15 yýldýr
meslekte çevreci doðrultuda deðiþen
paradigma yolunda Rio'dan bu yana akan
mimarlýk nehrini durdurma ve boþa akýtma
hatta tersine çevirme gayretinin ürünüdür.

kent ve mimarlýk olgularý
arasýndaki kavramsal çözülmenin ve ayrýþmanýn,
siyasal, ekonomik ve teknolojik nedenlerini
sorgulama gerekliliði

ustasý bildiri yazýcýlarýnýn bunu bilmeden
yaptýklarýný sanmak safdilliktir. Ýnsanoðlu kiþisel
hakaretleri sonunda ya affeder ya unutur ama
mesleðe bu temel mesaj yoluyla yapýlan bu
kötülüðü kimse unutamaz. Ýçinde yaþadýðýmýz
dönem günümüzün loncasý veya hassasý olacaðý
umuduyla 50 yýl önce yaratý lmýþ oda
örgütlenmesinin üst yöneticileri eliyle Türk
mimarlýðýný dünyanýn gidiþinden yeniden
koparýþýnýn en açýk göründüðü yer, bu bildiri
olmuþtur. Yabancý mimarlarýn geliþinden
korkanlar önce

hazýrlayanlarý sorgulamalýdýr. Dünyadaki
geliþmeler olup bitenler yerel mimarlardan
sansürlenir ise doðal olarak iþleri baþkalarý
yapmaya kalkacaktýr.

Bunlara karþýn tek teselli gene çok uzaklardan -
uzak doðudan- geldi; 2005 Ýstanbul Kongresinde
2011 kongresi için Tokyo'yu aday yaparak seçimi
kazanan Japonlar bile

sunmak için bastýklarý kitaba Chicago
b i l d i r i s i n i t ek ra r l aya rak baþ l am ýþ t ý r.
“

” adýný taþýyan Japon kitabý Uzak
doðuda yapýlan çalýþmalardan sürdürülebilir
kabul ettikleri örnekleri hava güneþ, su, malzeme
ve kaynak ile kent ve kýr tasarýmý olarak beþ
bölüm baþlýðýnda mimarlara sundu.

Japonlar Tokyo'nun Ýstanbul'u kat kat aþan kaosu
yerine tanýtýmlarýna “

” olduðunun vurgulayarak çalýþma
yaptýlar.

Çevre sorunlarý çatýþmalar, nüfus sorunlarý
arasýnda daha iyi bir yaþam için çýrpýnan altý
mi lyondan fazla insana hizmet veren
mesleðimizin görevini yapmak için bir yanda
zamanýn küresel ruhuna Zeitgeist- öte yanda bir

a bakar gibi her an deðiþen yerel ve
zýtlýklarla dolu gereksinimleri arasýnda yaþam
kal itesini artt ý r ýc ý görev yapacaðýmýzý
vurguladýlar. Bu görev duygusunu kendi
kültürlerinden gelen temasý ile
simgeleþtirdiler. 15. yy Zen ustasý Ikkyu
tarafýndan mükemmel bir dairede akýl, vücut ve
yetenek arasýndaki mükemmel dengeyi ifade
etmek için çizilmiþti. Tabii burada mecaz ile ifade
edilen uyum ve devresellik ile iliþkiyi yani “

” temsil
etmektedir…

Çok daha iyisine layýk olduðumuz halde hiçbir
bellekte bir iz býrakamadan kapattýðýmýz
kongrede, Chicago'da baþarýlanlarý düþünüp
kahrolurken, Japonlarýn kendi kongrelerine altý yýl
varken üç ayrý temel eko kavramla girizgah yapan
tanýtýmý þark adýna üzüntümüzü kýsmi sevince
dönüþtürdü. Umudumuz gene baþka bir bahara
2011'e kaldý.

bilinçsizlikleri ile onlara geliþ
ortamý

altý yýl sonrasýnýn
vaatlerini

kaleidoskop

en(circle)

Sürdürülebilir Mimarlýklara Doðru Asya
Rüzgarlarý

18. Yüzyýlda henüz edo
olarak bilinen kentin o zaman da Dünya'nýn en
büyük kentlerinden bir olmakla birlikte hem
ekolojik hem kültürel olarak dünyanýn en
simbiotik kenti

toplam
olarak yapýlý çevrenin bir idealini

Sürdürülebilir Mimarlýklara Doðru Asya
Rüzgarlarý

18. Yüzyýlda henüz edo
olarak bilinen kentin o zaman da Dünya'nýn en
büyük kentlerinden bir olmakla birlikte hem
ekolojik hem kültürel olarak dünyanýn en
simbiotik kenti

toplam
olarak yapýlý çevrenin bir idealini
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Nihayet Dünya Mimarlýk Kongresi zamaný gelmiþti.
22. Uluslararasý Mimarlar Birliði Ýstanbul Kongresi
için ne çok emek harcanmýþ, kalpler kýrýlmýþ, sorunlar
dað gibi iken vadilere, oradan ovalara dönüþmüþtü.
Ankara Þubesi olarak Kongre baþlama gününden 3
gün önce heyecanla yola çýktýk. Ýstanbul bu
heyecanla bir baþka güzel oluyor. Sergi alanlarýnýn
düzenlenmesi, standlarýn kurulmasý için Þubeden
görevli arkadaþlar Talimhane'ye, ben de “Aþýrý”
temalý öðrenci yarýþmasý jürisinin deðerlendirmesini
yapacaðý eski TÜYAP binasýna gitmek üzere ayrýldýk.
1000'i aþkýn proje, yarýþma raportörleri ve diðer
görevli arkadaþlarýn olaðanüstü gayreti ile jürinin
deðerlendirmesine hazýr hale getirilmiþti bile.
Kongre açýlýþýna birkaç saat kala yarýþma jürisinin üç
gün boyunca geceli gündüzlü çalýþmasý ile yarýþma
sonuçlandý.

Bundan sonrasý tam bir maratondu. Mimarlýk ve
yaþam üzerine “Açýk büfe” bildiri, sergi, konser, film,
gezi vs…

Yedikule Zindanlarýndaki açýlýþ töreni öncesi
Talimhane'de Ankara Þubemizin organize ettiði
konserle baþladýk kongre coþkusunu yaþamaya.
Ardýndan Yedikule Zindanlarýndaki Açýlýþ, Kongre
sürecinin unutulmayacak bir kongre olacaðý
öngörüsünü veriyordu tümüyle.

Açýk Büfe mimarlýk üzerine görüþleri izlemeye
Denise Scott Brown ile baþladým. Brown yaptýðý
çalýþmalarý sunarken beðendiði modern, post
modern yapýlardan örnekler ile Las Vegas þehir
planýnýn nasýl ve neye göre hazýrlandýðýný anlattý
bizlere.

Le Corbusier'in saðlamlýk+yararlýlýk=güzellik
kabulü ile iþlevsellik üzerine destekleyen görüþlerini
aktardý.
Mario Botto ise, tarihi doku içinde tiyatro, kilise gibi
binalara tarafýndan tasarlanan yeni ilave yapýlarýn
tasarým sürecindeki endiþelerini ve yaklaþýmlarýný
belirterek sunumunu yaptý.
Joseph Rykwert ise eleþtirmenleri genel olarak
eleþtirirken mimarlýkta teorinin önemini, tüm
tasarýmlarýn düþünülerek yapýlmasý gerektiðini ama
böyle yapýlmayan çok bina olduðunu vurguladý.

Zaha Hadid ise bir yýldýz gibi karþýlandý soyut
resimlerinin yapýlara döþümüm süreçlerini sundu.
Hayranlýkla izledik sunumunu.

E isenman ise modern mimar in in bar ýþ ý
baþaramadýðýný belirterek baþladý söyleþisine.
Tasarýmlarýný sunarken mimarlýk tarihi üzerine

tespitlerini belirtip, mimarlarýn deðiþim adýna her
þeyi tükettikleri eleþtirisini yaparak mimariyi
yeniden düþünmemiz gerektiðini vurguladý.
Mimarinin sosyal ve siyasi iliþkisinin olmasý
gerektiðini belirterek tüm mimarlarýn bu
sorumlulukta olmasýný istedi.

Aziz Lazrak Casablancada toplu konut
uygulamasýný ve bu konutlarýn kullanýmýnda
yaþamsal tercihlerin yapýlarý etkileyiþi üzerine
gözlemlerini aktardý.

Tado Ando ise mimarlýðýn önce düþünmeyi,
ihtiyacý belirlemeyi, geleceði programlamayý ve
bunlarýn sonuçundaki üretimden ibaret olmasý
nedeniyle önemini vurgulayarak ürettiði yapýlarý
aktardý.

Charles Correa ise þehirlerin göç ile büyüdüðünü
ve geliþtiðini savunarak, göç edenlerin çok cesur
ve deðiþime yönelik farklý düþünen yapýda olmasý
nedeniyle þehirleri olumlu etkileyebileceðini, göç
edenin konuttan önce iþe yani gelire ihtiyacý
olduðunu, bunun çözümünün ise sistemlerde
aranmasý gerektiðini belirterek insanýn
barýnmasýný bir þekilde temin edebildiðini
örnekledi.

Venturi soyut mimariden rahatsýzlýðýný dile
getirirken, mimarlýðýn, günümüzün iletiþim çaðý
olmasý savýyla bir iletiþim nesnesi üretmek
olduðunu vurgulayarak, reklam dolu yapý
cephelerine iliþkin tasarým örneklerini sundu.
Shigeru Ben yaþanmýþ depremlerde acil barýnma
ihtiyacýnýn mimarlarca nasýl karþýlanabileceðine
yaþanmýþ örnekler vererek bize baþka bir
mimarlýk olduðunu kanýtladý.

Ken Yeang b ina la r ýn nas ý l b i tk i l e r le
donatýlabileceðini örnekledi.
Moshe Safdie yaptýðý çalýþmalarý felsefi hicivlerle
aktardý bize.
Diðer yandan bu sunuþlar arasý sergiler, hemen
her konuda bildiriler, forumlar arasýnda zamanýn
elverdiðince kongrenin tadýna varmaya çalýþtýk.
Bir yandan da her öðlen Ankara Þubesi olarak
“Baþka Bir Mimarlýk Mümkün” olduðunu
vurgulayan yürüyüþlerin de, çocuklarla yapýlan
resim çalýþmalarýnýn da tadý damaðýmýzda kalarak
bazý sunumlarý aktiviteleri sergileri kaçýrmanýn
ezikliði ile döndük Ankara'mýza.

Baþka kongrelerde buluþmak üzere tüm kongre
emekçilerine teþekkürlerimle.
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22. dünya mimarlýk kongresi'nden izler

Selma Sökmen
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3 - 7 Temmuz 2005 tarihlerinde Ýstanbul'da
gerçekleþen 22. Dünya Mimarlar Kongresi, Türk
mimarlar için hem dünyadaki güncel mimarlýk
yaklaþýmlarýný ve eserlerini tanýma, hem de kendi
fikir ve uygulamalarýný dünyanýn dört bir yanýndan
gelen meslektaþlarýna sunma açýsýndan önemli
bir fýrsattý.

Türk mimarlýðý, kongre boyunca oldukça
kapsamlý ve titizlikle hazýrlanmýþ sergilerle
tanýtýlmaya çalýþýldý. Bu tanýtým fýrsatýný
deðerlendirmenin önemli bir aracý da, her ne
kadar geçici olsa da Türk mimarlarýnýn özgün bir
uygulamasý olarak sunulabilecek Kongre Vadisi
d ýþ mekân lar ýn ýn UIA iç in yap ý lacak
düzenlemesiydi. Ancak kongre sýrasýnda görüldü
k i bu düzen leme bek lenen düzeyde
gerçekleþememiþti. Süreçte ortaya çýkan bazý
aksaklýklar, özellikle de Kongre Vadisi yarýþma
projesinin uygulanmamasý / uygulanamamasý
parçacý bir anlayýþla belli alanlara yerleþtirilen dýþ
mekân elemanlarýyla aþýlmýþ olsa da, Vadi
bütüncül ve özgün bir ifadeye kavuþamamýþtý. Ýç
ve dýþ mekân bütünlüðündeki sorunlar, dýþ
mekân la r ý n hem caz ibes i n i hem de
kullanýlabilirliðini örneðin çoðu konuþma ve
serginin yer aldýðý Lütfi Kýrdar binasý önündeki
ana meydanýn çok güneþli kalmasý gibi olumsuz
yönde etkilediðinden karþýlaþmalar, sohbetler
genellikle fuayelerde ve salon giriþlerinde kaldý.

Programýn yoðunluðu çok fazla, ancak belki bu
derece kapsamlý bir etkinlik için normal
düzeydeydi. ÝTÜ Taþkýþla binasý ile Kongre
Merkezi alanlarý her ne kadar Ýstanbul ölçeðinde
çok yakýn alanlar olsalar da böyle bir yoðunluk
içinde vakit kaybetmeden programý izlemek
isteyenler için uzak kaldýlar. Pek çok katýlýmcý bir
yarým gün içerisinde birbirini izleyen etkinlikleri
kaçýrmamak adýna iki alandan birinde kalmayý
tercih etti. Bunun yaný sýra, katýlýmcýlarýn
salonlara yönlendirilmesi gibi bazý pratik
konulardaki aksamalar dýþýnda kongre iyi bir
iþleyiþ sergiledi. Pek çok farklý ülkeden farklý
görüþ ve yaklaþýmlarý izlemek güzel bir
deneyimdi.

Kongrede iki þekilde sunumlar yapýldý: oturumlar
kapsamýnda gerçekleþen bildiri sunumlarý ve ana
hollerde sergilenen poster sunumlarý. Poster
sunumlarýnýn programa dahil edilmemiþ olmasý,
posterleri ister istemez birer sergi öðesine
indirgeyerek sunumun belki de en önemli verisi
olabilecek sunucu ile izleyiciler arasýnda

kurulmasý beklenen tanýþma ve iletiþim ortamýnýn
gerçekleþmesini imkânsýz hale getirdi. Pek çok
kongrede çok kýsa süreli bir buluþma anlamýnda
sunucularý izleyicilerle bir araya getiren bu sunum
þekli tam anlamýyla amacýna ulaþamamýþ olsa da
kongreye bir ölçüde zenginlik kattý.

Araç yollarý ve bunlar boyunca yer alan yan-
mekânlar, özellikle geliþmekte olan ülkelerdeki
hýzlý kentleþme nedeniyle, zaman içerisinde kent
merkezi ile farklý þekillerde iliþkilenmektedirler.
Kentleþme sürecinde, bu yollar ve yan-mekânlarý
bazen hiç de öngörülmedikleri þekilde kent
merkezinin içinde kalýr ve kent otoritesince
kamusal mekân olarak deðerlendirilmeden önce
kentlilerin yoðun kullanýmýna maruz kalýrlar.

Kentiçi araç yollarý boyunca yan-mekânlar,
tanýmlarý gereði çok sayýda kentlinin hareket alaný
dahilinde olmakla yüksek derecelerde fiziksel ve
görsel ulaþýlabilirlik saðlar. Bu nedenle de yeni
kamusal mekânlar için kente önemli fýrsatlar
sunarlar.

Aslen bu mekânlar, kentte kamusal mekânlar
olarak düzenlense de düzenlenmese de
kentlilerin varlýðýyla yaþamaktadýr. Buralarda
kendiliðinden geliþen kamusal kullaným ve
sahiplenme þekilleri, yeniden düzenleme /
tasarým süreçlerinde göz ardý edilmekle birlikte
güncel kentsel mekân kullaným kültürünün önemli
öðeleridir.

Bu anlamda yapýlmasý gereken, bu mekânlarýn
nas ý l kentse l kamusal mekân olarak
iyileþtirilebileceði ve barýndýrdýklarý kamusal
kullaným ve sahiplenme þekillerinin yeni
düzenlemelerde nasýl bir rol oynayabileceðini
tanýmlamaktýr.

Bu sunum dahilinde, örnek bir alan olarak
Ankara'da Eskiþehir yolunun baþlangýcý; Konya
yolu kavþaðýndan Bilkent giriþine kadar (AÞTÝ,
Armada ve otobüs duraklarýnýn etkileriyle) yoðun
kullanýmlar barýndýran kýsým ele alýndý ve bu
alandaki yan-mekânlarda; beklemeden yol
seyrine, refüjlerde yapýlan pikniklerden seyyar
alýþ-veriþe kadar kendiliðinden geliþen pek çok
kullaným ve sahiplenme þekli ortaya konuldu.

Poster Sunumu:
KENTÝÇÝ ARAÇ YOLLARI BOYUNCA
MEKÂNLAR -
KENTTE KAMUSAL ALAN ÝÇÝN BÝR FIRSAT

uia 2005 istanbul bir poster sunumunun ardýndan...

Dr. Ela Alanyalý Aral, Çankaya Üniversitesi Ýç Mimarlýk Böl. Öðr. Gör.
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Dünya Mimarlar Birliðinin XXII kongresi 3- 7 Temmuz.
2005 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da toplandý.

Dünya Mimarlar Birliði (UIA) günümüzde 164 ülkeden
gelen bir buçuk milyona yakýn mimarý temsil eder.
Mimarlarýn UNESCO ile baðlantýlý bir çatý örgütüdür.
Üç yýlda bir, bir büyük kentte uluslararasý sanatsal ve
bilimsel sayýsýz etkinliklerle yan yana, üst
yöneticilerinin seçimlerini yapar. Türkiye bu örgütün
1946 yýlýndaki ilk kurucularýndandýr ve geçmiþte
Avrasya'yý kapsayan ikinci bölgenin aktif üyelerinden
biri olmuþtu.

Mimarlýk
ortamýndaki tartýþma ve geliþmelerin öncüsü
olmuþtur.

Dünya Mimarlar Birliði kuruluþundan beri toplantýlarý
ile sadece mimarlarýn deðil; alemin düþün öncülüðünü
ve kavþaklarda yön göstericiliðini yapmýþtýr. UIA
Genel Kurullarýnýn baþlýklarý, bilim kurulu raporlarý ve
sonuç bildirgeleri, topluluðumuza yön veren en kritik
katkýlar olarak görülmektedir. 1947 yýlýnda bu örgütü
temellendirmek amacýyla Lozan'da ilk kez bir araya
gelen ve kurucu kongreyi yapan 5 ülke mimarlarý
arasýnda TMMOB örgütlenmesinden daha önce çok
daha etkin örgütlenmiþ olan Türkiye Mimarlarý vardý.
Çalýþmalardan kurucularýn ve emek verenlerin
kafalarýnýn, kalplerinin muhteþem düþ ve düþüncelerle
dolu olduðu anlaþýlýr.

1948'de Lozan Kongresi'nde “Yeni Görevlerle
Mimarlýðýn Nasýl Baþ Edeceði” ile baþlayan tartýþma
bir sonraki Labat 1951 kongresinde “Yeni görevlerle
Mimarlýðýn Nasýl Baþ Ettiði” tartýþmasý ile sürdü. 1953
Lizbon “Yol Ayýrýmýndaki Mimarlýðý” 1955 Hague'da
“Yapýlarýn Evrimleri ve Mimarlýðý”, 1958 Moskova'da
“Yapým ve Yeniden Yapým”ý, 1961 Londra'da “Yeni
Malzeme ve Teknikler”i, 1963 Havana'da “Azgeliþmiþ
Ülkeler ve Mimarlýðý”, 1965 Paris'te “Mimarlarýn
Eðitimi”ni, 1967 Prag'da “Ýnsan Ortamý ve Mimarlýðý”,
1969 Buenos Aires'te “Toplumsal Faktör Olarak
Mimarlýðý”, 1972' Varna'da “Tatil ve Mimarlýðý”, 1975
Madrid'te “Yaratýcýlýk ve Teknolojiyi”, 1978 Meksiko
Kenti'nde “Mimarlýk ve Doðal Geliþme”yi, 1981
Varþova'da “Mimarlýk, Ýnsan ve Çevre”yi, 1985
Kahire'de “Mimarýn Günümüzdeki ve Gelecekteki
Görevleri”ni, 1987 Brighton'da “Geleceðin Kentlerin
Ýnþa Etmek-Barýnma ve Kentler-” baþlýklarýný, 1990'da
“Kültürler ve Teknoloji” yi tartýþan mimarlýk ortamý
1993 Þikago'da “Sürdürülebilir Bir Gelecek Ýçin Yol
Ayrýmýnda Mimarlýk” baþlýðý ile yepyeni bir sürece
girdi. 1996 Barselona'da “Kentlerde Mimarlýk-
Günümüz ve Gelecek-”, 1999 Pekin'de “21'inci

Dünya Mimarlar Birliði çalýþmalarý ile

Yüzyýlda Mimarlýk”, 2002 Berlin'de “Kaynak
O la rak Mimar l ý k ” , 2005 Ý s tanbu l ' da
“ ” ana baþlýklar oldu.

Görüldüðü gibi baþlýk sýralamasý ve anlamlarý son
derecede dikkat çekici toplumsal süreç ve
çalkantýlarla baðlantýlýdýr. Bunlarýn arasýnda
Ýstanbul 2005 baþlýðý kongre bittikten sonra bile
dikkatle tartýþmaya muhtaçtýr. Hele þimdiden
2008 Torino'da “ ” 2011 Tokyo
için daha altý yýl önce hazýrlanan (2005 Ýstanbul
kongresine adaylýk tanýtýmý için hazýrladýklarý
kitapta “

” olarak çýktýklarýný da dikkate
alýp 2005 baþlýðýný bir kez daha geriye dönük
olarak irdeleyebiliriz...

UIA Kongreleri tarihinde, 6 yýl sonra kongrenin
yapýlacaðý kentler için müthiþ yarýþlar
yaþanmýþtýr. Kongre yapýldýðý kent ve ülkede
mimarlýðýn önemi, gereði, toplumsallýðý,
kamuoyuna mal edilmesi sorunlarýnýn çözümü
açýsýndan fýrsatlar taþýmaktadýr. Ayrýca ticari ve
toplumsal deðer de taþýr. Bazý büyük ülkelerin
henüz hiç amaçlarýna ulaþamadýklarý; Japonlarýn
bile üçüncü kerede istediklerini elde ettikleri
unutulmamalýdýr.
Ýstanbul için ilk kez Kahire'de oluþan düþünce,
giriþim, 3 kez denenen adaylýktan; sayýsýz adsýz
kahramanýn 30 yýllýk ýsrarlý ve olaðanüstü özverisi
ile yüklü çabalarýndan sonra gerçekleþti. Bu
doðrultuda emek verenleri teþekkürle, sevgi ile,
aramýzdan ayrýlanlarý rahmetle anmak ilk
görevdir.

Kongre sürecinde ister amatör bir heyecanla
isterse bir iþ olarak profesyonel bir dikkatle iþini
yapan sayýsýz insanla birlikte, bize hem kongrenin
alýnmasý, hem de Türkiye'de örgütlenmesi
yolunda yardým eden Dünya mimarlarý ve UIA
yönet i c i l e r i ne öze l l i k l e ve en i ç ten
teþekkürlerimizi sunarýz. Yazýmýzýn bazý
bölümlerinde anlattýðýmýz sevimsiz gerçekler,
doðrudan doðruya görevinin öneminin farkýnda
o lmayan b i rkaç sevg is i z yönet ic iden
kaynaklanmýþtýr. Okunurken önlenmesi mümkün
görünen bu olumsuzluklarýn, iþbaþýnda telafisinin
ne kadar kolay olduðu ancak bir kez yapýlýnca
nelere mal olacaðý görülecektir.

Ýstanbul buluþmasý için Uluslararasý yöneticiler
“ ” Türk
Düzenleyiciler “ ” Türk
Odacýlarý ise “

Mimarlýklarýn Pazar Yerleri

Mimarlýðý Aktarmak

Sürdürülebilir Mimarlýklara Doðru-
Asya Rüzgarlarý

Kentlerin Kutsanmasý ve yüceltilmesinin
Pazaryeri kavramýnýn

Gelin Dünyanýn En Sorunlu Kentini

Kentlerin Kutsanmasý ve yüceltilmesinin
Pazaryeri kavramýnýn

Gelin Dünyanýn En Sorunlu Kentini
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Görün

kentlerde sayýsýz sorun ve çok büyük trafik
problemleri var, hiçbir þey yapýlamaz diyenler

” çaðrýsýnýn i le kongreyi Ýstanbul 'a
kazandýrdýklarý tezine sarýldý. Kongrede bunlarýn
arasýndaki gerilimden bir olumlu enerji çýkacaðýna
herkes kendi dilinde çalýp söylemeyi sürdürünce;
kimsenin kimseyi dinlemeden elindeki çalgýlara
vuruþturduðu bir kakafoni çýkmasý kaçýnýlmaz hale
geldi; Ýstanbul'un mimar konuklarý; hazýrlýksýz ev
sahiplerinin dünyanýn bu en güzel kentinden neden
þikayet ettiklerini anlamasalar bile, tadýný tam olarak
çýkarýrken, herhalde Türk Mimarlarýnýn bu dünya
güzeli kentin sahibi olmayý pek de hak etmediklerini
düþünerek ülkelerine döndüler.

UIA Genel Baþkaný Jaime Lerner sanki bizim
yöneticilerin elli yýllýk kentlerle ilgili þikayet ve
mýzýrdanmalarýna özel yanýt verir gibi kapanýþ
sunuþunun altýna dev puntolarla “

” diye yazýp,
konuþmasýnýn bütününü “

”
Brezilyada üç dönem Belediye Baþkanlýðýný yaptýðý ve
þimdi de 399 kenti kapsayan eyaleti yönettiði Curitiba
örnekleriyle anlatmaya odaklanmýþtý.

Hatta kimlere hitap ettiðini daha açýk söyleyebilmek
amacýyla “

”
yanýlýyorlar derken, en azýndan Türkiye'de boþa
konuþtuðunu hissetmiþ gibi idi. Kongre Baþkaný Süha
Özkan'ýn daha baþlamadan kýsa diye sýnýrlamaya
kalkmasýna ve arada kaðýtlar yollamasýna aldýrmadan
konuþmasýnýn sonuna, yaptýklarý ve yapabilecekleri
kadar, kentlerin geleceðinin sürdürülebilirlik ile
dayanýþmanýn birliðinde olduðunu anlatmaya çalýþtý.

Böylece kongre dünya mimarlarý ve üst örgüt
yöneticileri ile bizim oda yöneticilerimizin müthiþ
yapay sýcaklýk gösterileri arasýnda tam bir kör dövüþü
ile sonuçlandý.

Uygar dünya temsilcileri dünyanýn en güzel kentindeki
ev sahiplerine daha nasýl ve hangi yolla “

”
düþüncesini daha ince nasýl dillendirebilir di ki? Onu
anlayýp UIA Baþkaný yapanlar alkýþladý ama herhalde
UIA GENEL BAÞKANI ve BREZÝLYADA BÝR
EYALETÝ YÖNETEN JAÝME LERNER Türkiye'de
mimar olsa deðil UIA'ya genel baþkan; Ankara Þube
delegesi bile olamazdý…

Her þeye karþýn Kongreden usda yerleþen önemli
ipuçlarýný hatýrlar isek: Vitra'nýn Yedikule
zindanlarýndaki açýlýþý, Ýstanbul Modern ortamý,
ikramlarý ve Burhan Öcal þovu uzun süre
unutulmayacaktýr; UIA Mimarlýk Ödülleri sahiplerini
buldu. 22. Dünya Mimarlýk Kongresi kapsamýnda
verilen Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) 2005 Yýlý
Ödülleri, Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi
Sarayý'nda düzenlenen sýnýrlandýrýlmýþ bir törenle
sahiplerine verildi.

“Ýznik Çinisi'ne 16 Farklý Yorum” Ýznik Çini Vakfý
tarafýndan UIA 2005 Ýstanbul Kongresi kapsamýnda
gerçekleþtirilen “Çini için/Bir Yüzey Problemi Olarak
Sonsuz Tekrar” sergisinin açýlýþý 4 Temmuz 2005

KENTLER BÝR
SORUN DEÐÝL ÇÖZÜMDÜR

Kentleri deðiþtirerek-
dönüþtürerek nitelikli yapmanýn mümkün olduðunu

siz mimarlýk
yolunda çaðlarýn, devrimlerin dýþýnda kalarak hem
mimarlarýnýza hem halkýnýza iþkence etmektesiniz

Görün

kentlerde sayýsýz sorun ve çok büyük trafik
problemleri var, hiçbir þey yapýlamaz diyenler

Pazartesi günü Ayasofya Müzesi'nin büyüleyici
atmosferi içinde gerçekleþtirildi.

Ýstanbul'un Tarlabaþý Semti Ne Kadar Görünmez?
UIA Dünya Mimarlýk Kongresi kapsamýnda
düzenlenen yan etkinliklerden biri de “Ýstanbul'un
Görünmez Merkezi Tarlabaþý” baþlýðý altýnda Yapý
Endüstri Merkezi tarafýndan Ýstanbul Bilgi
Üniversitesi'nde gerçekleþti.

Ankaralýlar baþka bir mimarlýðýn mümkün
olduðunu kanýtlamak için sayýsýz etkinlik
hazýrlamýþtý. Bu dizi etkinlikler, Kongre ana
kurgusu ve duvarlarýný pek aþamasa bile, basýlý
yayýnlarda yeterince tanýtýlmýþ olup ilginç bir tad
olarak damaklarda kalacaktýr.

Her ne kadar gelen starlarýn
çoðu kendi aðýzlarýyla veya davranýþlarýyla
“ ” söyledi ise
de medya kongreyi verirken içeriði ile deðil, daha
çok “ ” konuþmacýlarýyla vermeyi yeðledi.
Çaðrýlý konuþmacýlar arasýnda bir tek Türk
mimarýna yer verilmiþ olmasý ise Türk
Mimarlýðýnýn önüne yüzyýlda bir gelen fýrsatta
topu taca atan muhteþem bir kötülük olmuþtur.
Komitelerde adý olan D. Hasol, D. Tekeli gibi
meslekte öncü, dev mimarlarýn kenar süsü olmayý
hazmedip; durumu seyretmeyi yeðlemeleri ise
çoðu kiþinin usuna sýðdýramadýðý bir durumdur.
Bilim Kurulu Sunuþlarýnýn zayýflýðý sorulan bir
üyesinin “ ”
biçimindeki ilginç sitemi ise kayda deðerdir.

Hiçbir çaðdaþ Türk mimarýnýn laflarý aþarak
eserleriyle sokaktaki panolarý aþýp, ete kemiðe
bürünüp, salonlara girmemesini, Odanýn bugünkü
merkez yönetiminin çaðdaþ Türk Mimarlýðýna
karþý bakýþlarý ile açýklanabilir. Bu kabul geçerli
olsa dahi bir bölümü ile toplumcu söylem,
diðerleri ile yerel üslup olarak uzlaþabilecekleri
Maruf Önal, Turgut Cansever, gibi meslek
d e v l e r i n i b i l e ç a l ý þ m a l a r a k a t m a y ý
düþünmemelerini ise sadece tarih deðil; mimarlýk
ortamý da unutmayacaktýr.

Hele uluslararasý sözcülerle ilgili tercihlerini
dünya mimarlýk ortamý asla unutmayacaktýr.
Kongreyi programlayanlar uzun süredir hiçbir
kongreye çaðrýlmamýþ olan Venturi'yi 40 yýldýr
dünyada yarattýðý komplekslik ve karmaþasý ile
hortlatýp kafamýzý karýþtýrmasý için programýn en
prestijli anýna odakladýlar. Ancak dünyanýn artýk
ne kadar hýzla döndüðünün farkýnda bile
olmadýklarý için mi bilinmez, Norman Foster,
Renzo Piyano, Von Gerkan, Herzoð, ve Speer gibi
günün yaratýcý öncülerini gündeme bile almadýlar.
Dünyaya yüzünü çevreye dönmüþ paradigmadan
ya haberdar olmadýklarý veya

diye tanýdýðýmýz mantýklarýný
sürdürdükleri ise anlaþýldý.

Ana konuþmacýlar

Kongrelerin en önemli göstergesi temel
konuþmacýlarýdýr.

starlarýn yaldýzlarýnýn döküldüðünü

star

bizi yormak istemediler herhalde

“inadýna dediðim
dedik çaldýðým düdük” “mademki biz yöneticiyiz
bizden bu kadar”

3130 Baþka Bir Mimarlýk Mümkün Yürüyüþü TMMOB Mimarlar Odasi Ankara Þubesi



Büyük Yemekhane namý diðer H1 denen
daire düzeni ile nasýl en çok insan

alýnacaðý, en iyi bakýþla sunuþu nasýl izleyeceðini ve
salonu hýzlý doldurup, boþaltma çözümünü bile
çalýþmamýþlardý. Böylece ikinci plana attýklarý Ken
Yeang gibi öncülerin sunuþlarýný eziyete
dönüþtürmeyi de baþardýlar. Bütün kötü koþullarla
ve bedava etin yahnisi bu kadar olur tavrýna karþýn
Yeang güzelduyu ve güzellikle ilgili ömür boyu
geliþtirdiði görüþlerini “

” diye özetlerken, Moshe Safdie
Kongrede G1 olarak alýnan Lütfi Kýrdar Büyük
Salonda “

” diyerek yaþam felsefesini
özetliyordu.

Türk yöneticilerin akýl etmedikleri Anadolu ve
Felsefe göndermeleri Eisenman ve Sorkin gibi
ustalara kaldý. Eisenman son dansý için sahnede
olduðunu söyleyen “YOKLUKLA UÐRAÞTIK”,
“deðiþim uðruna deðiþim yapmaya kalktýk”,
“hiçlikten gelen hiçliðe döner” derken kýrk yýl sonra
aklýna gelen özeleþtirisi ile sanki Yunus Emre diliyle
konuþuyordu.

Eisenman artýk “kendi devirlerinin geçtiðini”
söylerken belki de ilk kez bu kadar içten ve
inandýrýcý oluyordu. “Sorun Dildedir (dil yaresine
çare bulunmaz!)” derken “

” anlatýyordu.
Eisenman 40 yýl dalga geçtiði

ancak kendi devrinin geçtiði
anlaþýldýktan sonra arka çýkmayý akýl ediyordu.

Eisenman'ýn (
) konuþmacýlardan biri

olacaðýný kongreye birkaç hafta kala yakýn dostu
olan! Süha Özkan'ýn bildirdiðini, sunuþunun
baþlangýcýnda . Bu
süper star gözü ve diliyle Ýstanbul 2005
örgütlenmesine, batýlýlarýn nasýl baktýklarýnýn en
somut deðerlendirmesinden baþka ne olabilir ki?

Gelecekleri aylarca önceden ilan edildiði halde
salona yüzlerce mimar yýðýlýp bir seferinde bir
saatten fazla bekledikten sonra gelemeyecekleri
ilan edilen ise özensizlik ve dikkatsizlik anýtý olarak
anýlarýmýza kazýndý. Ýnsan hiç olmaz ise sonradan
akýl ettikleri gibi gelemeyecekleri öðrendikleri anda
ilan ederek; salonda uzun süre bekledikten sonra
daðýlan kitlenin küfürlerini azaltabilirlerdi.

UIA baþkaný, Curtiba gibi milyomluk bir Latin kent
yönetimini ekolojikleþtirmeyi baþarmýþ insan kalbi
kazanma ustasý , Brez i lya l ý Mimar, s ýk ý
sosyaldemokrat -üç dönem seçilmiþ belediye
baþkaný olan- Jaime Lerner açýlýþ ve kapanýþta
konuþtu. Ýstanbul'dan büyülenmiþti. Biz þarklýlarýn
iþini iyi yapmak ve ciddi eleþtirilmek yerine, içi boþ
genel övgülere ve þahsi iliþkilere ne denli teþne
olduðumuzun farkýnda olarak hepimize övgüler
yaðdýrmaktan da geri durmadý.

büyük alt
salonda

nerede, ne zaman yapýlacaðý altý yýl
önce belli olan bu kongrede

uzun bir dikkatle tasvir etti

güzelliðin doðasý
gerçekliktir

güzellik 'þýklýk-prettyness' deðil iþlevin
mükemmel yerine getirilmesi uyumun güzellik
olarak varlýðýdýr

deðiþim için deðiþim
istenemeyeceðini, hiçbir þey deðiþmeden biçim
deðiþmeyeceðini, iyi toplum'un iyi yaþama
kendiliðinden dönüþeceði biçimindeki kapitalist
uygulama beklentisinin fos çýktýðýný

yeni bir toplumsal
düzen iddiasýna

deðiþim için deðiþim
istenemeyeceðini, hiçbir þey deðiþmeden biçim
deðiþmeyeceðini, iyi toplum'un iyi yaþama
kendiliðinden dönüþeceði biçimindeki kapitalist
uygulama beklentisinin fos çýktýðýný

yeni bir toplumsal
düzen iddiasýna

“ ” biçimindeki süren
önyargýsý malumdur. Bu önyargýya çanak tutacak her olay
bir batýlýnýn bu beceriksizlikleri daha fazla övmesini saðlar.
Bu geleneðin güzel örneklerini kongre boyunca sýk yaþadýk.

Geçmiþte Osmanlýlara verilen þatafatlý diplomalarda yazan
“ ”-(þark için yeterli ve ancak þarkta
geçer) benzeri övgü sözlerini ciddiye alanlar, yabancýlarýn
örgütlenme ile ilgili deðerlendirmelerine kulak verebilse ve
keþke dillerini ve ne dediklerini anlayabilse idiler.

Dünya mimarlýðýnýn kuramsal gücü Kongreyi -
yönetenlerine raðmen- unutulmaz kýlacak katkýlarý
beraberinde getirmiþti. Mimar gözüyle Ýstanbul,
Ýstanbul'un ev sahipliðinde düzenlenen 22. Dünya Mimarlýk
Kongresi'ne katýlan Oron, ''su ve tepelerin buluþtuðu yer''
olarak tanýmladýðý bu kenti inanýlmaz kadýnsý bulduðunu
söylüyor. Ýsrailli kadýn mimar Joyce Oron'un, Levent
Yüksel'in Ýstanbul þehrini bir kadýn olarak betimlediði þarký
usda kalacak; Yahya Kemal'in 'bin kanlý zamparanýn
yataðýndan kalkmýþ bakire” betimlemesinden de haberi
olmadýðý kesin.

“ ”: 22. Dünya Mimarlýk
Kongresi'nin konuklarýndan Odile Decq, “Ýstanbul'un
kaosunu koruyun çünkü büyüsü bu kaosun içinde saklý
küçük düzenlemelerle diðer sorunlar halledilir” diyor.
“Anýtým ol benim!” Dünyanýn yedi ikliminden binlerce mimar
hakikaten bir "anýtkent" sayýlmasý gereken Ýstanbul'da ev
sahiplerinin olmasa bile konuklarýn verdiði muhteþem
mesajlar olarak hatýrlanacaktýr.

Bunlarýn elbette en unutulmazý, eski bir AA'cý ve Suha'nýn
doktora tezinin Ýngilizce dili tashihçisi olmasý ile övünen
Sorkin'in “ ” sunuþu oldu.
“Çözüm yeni kentler” baþlýðý altýnda Michael Sorkin, aþýrý
tüketim ve gecekondulaþmanýn getirdiði sorunlarýn
reforme edilerek deðil, yeni kentler kurularak
aþýlabileceðini iddia etti.

Sadece “Bütün Türk Mimarlarý adýna tüm bildirilerin tek
yazarý” belki dil noksaný, belki uçma fobisi nedeniyle
duyamadý. Duyamadý ki tek baþýna kaleme aldýðý! Ýstanbul
deklarasyonunda Dünyanýn, dünya mimarlýðýnýn, vardýðý bu
yeni açýlýmlardan; yeni düþ ve düþüncelerden tek bir esin
bile yoktu…

Þarklýnýn iþini iyi yapamayacaðý

Bon pour la Orient

Býrakýn kent kaotik kalsýn

Ýstanbul Ýçin Bir Ekolojik Ütopya

Sorkin'in kýrk yýllýk yolculuðu
sonunda vardýðý yeni bir mimarlýk ekotopyasý
gereksinimini, üzerinde yýllarca çalýþmalar yapýlacak olan;
inanýlmaz mükemmellikteki, manifesto taslaðýný duymak
isteyen herkes duydu.

1. Eryýldýz S., TMMOB MO Ankara Þubesi “ ” dizi
konferanslarý için hazýrlanan 13. 12. 1999 tarihli
sunuþ özeti

2. Eisenman sunuþu
3. Asian Breeze -Doðu Rüzgarý- Japon Delegasyonu 2011 perspektifi

Ýstanbul kongresi için hazýrlanmýþ
4. UIA Berlin Kongresi Bilim Kurulu Raporu
5. Sorkin “Ekolojik Ütopya”
6. Sürdürülebilirlik için Karþýlýklý Baðýmlýlýk Deklarasyonu UIA 1993

Þikago Kongresi
7. Eryýldýz D.I Pekin Notlarý
8. UIA 2005 Ýstanbul Program Kitabý
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