MÝMARLAR
Sayý 24 10 Ekim 2003

Mimarlar odasý Ankara Þubesi ve Mimarlar Derneði 1927,
Mimarlýk Balosunu þereflendiren sayýn davetlilerine teþekkür
eder, neþeli bir gece diler.
Baþ Köþe: Balo Nedir?

Mimarlar için Balo Tasarýmý:

Çetin Ünalýn

Mimarlar Odasý, Üniversiteler ve Baðýmsýz Mimarlarýn
birlikte bir balo yapma fikri ile baþladý bütün hikaye.
Öncelikle geçmiþ balolarýn incelendiði örnek çalýþmalar
yapýldý ve balo kavramýnýn etimolojik kökenine bakýldý.
Balo kavramýnýn yer ile ne düzeyde nasýl örtüþtüðü üzerine
tartýþmalar yapýldý. Mimarlarýn biraraya gelmesinin gerekli
olmadýðý düþünen bir mimar kýnanarak komisyondan
çýkartýldý.
Balo modeli üzerinden bir mimarlýk teorisi, mimarlýk
örgütlenmesi ve bir eðitim reformu öngören bir grup mimar
ise sürece yabancýlaþtýklarý savýyla toplantýyý terkettiler.
Bir balo yapýlmasý konusunda kararlý olan ekip ise yýlmadan
çalýþmalarýný sürdürdüler. Nerede, ne zaman, kimlerle,
hangi müzik ve yemekle bir araya gelineceði üzerine uzun
uzun konuþtular. Yarýþmacýlar ve projeciler teslim tarihlerini
ve þantiyelerini, odacýlar Marsta yapýlacak Danýþma
Kurulunu, akademisyenler alýnacak puanlarý öne sürerek
kendi programlarýný dayatmaya çalýþtýlar. Yer konusunda
çýkan biçim/söylem tartýþmalarý bir ara çalýþmalarý çýkmaza
soktuysa da, tecrübeli bir mimar-akademisyen aðabeyin
ayný mekan üzerine yazdýðý üç ayrý söylem herkesi memnun
edecek bir karar çýkmasýnda faydalý oldu.
Müzik konusunda tartýþma çok uzamadý. Üyeler 3 kadehten
sonra Tarkana bile tahammül edilebileceði, zaten sürecin
de kaçýnýlmaz olarak Ankaralý Çekirge ile sonlanacaðýný
konusunda hemfikirdiler. Ýçinde alkol bulunan her türlü
sývý açýk kabul ve taktir gördü ama bardaklarýn tasarlanmasý
gerektiðinin, ama çok da tasarlanmýþ gibi görünmemesi
grektiðinin altý çizildi. Masalar ve masa örtüleri ciddi bir
bölünmeye sebep oldu. Uzun ve koyu renkli örtüleri 4
bacaklý kare masalara örtmek isteyen grup, tek bacaklý
yuvarlak masa ve açýk renk örtü tercih eden grubu postmodern seçmecilikle suçladý. Suçlanan grup toplantýyý terk
etti. Ýstanbullu bir grup mimar yanlarýnda getirdikleri uzun
bacaklý Philip Starck tabureleri ile araya nasýl karýþtýðý
anlaþýlamayan ve Köy meydaný dekoru önünde baðdaþ
kurulmasýný öneren emekli TRT spikerini kovaladýlar.
Davetiyelerin hazýrlanmasýný üstlenen ekip, kýrmýzý kare
zemin üzerine siyah yazýlý tasarýmýn, matbaadan yaldýzlý
dikdörtgen aydýnger üzerine çiçekli süslemelerle gelmesi
üzerine Datçada meyhane açmak için komisyondan
ayrýldýlar. Daðýtýmý üstlenen mimarlýk öðrencilerinin
davetiyeleri kaðýttan kule yapma projelerinde kullandýklarý
kalanlarý ile de sevgililerine lamba, masalarýna kalemlik
vs. yaptýklarý bildirildi.
Bu arada Odadan bir grubun idari mahkemeden aldýðý balo
çalýþmalarý için yürütmeyi durdurma kararý komisyonda
þok etkisi yarattý. Danýþtaya baþvurulmasýna, ne yapsak
kardýr, az olsun bizim olsun anlayýþý ile sürece hýz verilmesine
karar verildi. Bu doðrultuda ihaleye çýkartýlan Balo bir
müteahhitlik firmasý tarafýndan üstlenildi. Balo Gecesine
katýlan mimarlarýn, üstlenicinin mimari açýdan daha
dolgun, daha güzel oldu diyerek salonu köprülü kavþaða
çevirdiði, baloyu da Tabipler Birliðine verdiði görüldü.
Aktan Acar

Bu gün mimarlarý bir araya getiren bu balo en
az yarým asýrý, belki de bir asýrý aþan bir gelenek.
Balo Gazetesinin ilk sayýsý ise Ankarada ilk defa
tam 55 yýl önce çýkmýþtý.
Bilindiði gibi yurdumuzda mimar ünvaný ile
mezun veren ilk okul Sanayi-i Nefise, daha sonraki
adýyla Güzel Sanatlar Akademisi dir. Ancak 1940
lý yýllarýn sonlarýna doðru Ýstanbul Teknik
Üniveristesi baðýmsýz bir mimarlýk fakültesi
kurmuþtur. Bu nedenle 1954 yýlýnda TMMOB
Kanunun yasalaþmasý ile kurulan Mimarlar Odasý
öncesi tüm mimarlarýn örgütü olan Türk Yüksek
Mimarlar Birliði nin kurucularý ve 1945 li yýllara
kadar tüm kadrolarý Güzel Sanatlar Akademisi
mezunlarýdýr.
Bu kadrolar okul yýllarýnda edindikleri
Akademinin kuruluþunun kutlanmasý geleneðini
Birlik e de taþýmýþlar, balolarla, yemeklerle bu
geleneði sürdürmüþlerdir. Balolarýn adý Güzel
Sanatlar Birliði Balosu yemeklerin adý da 3 Mart
Yemeði idi. 3 Mart, Akademinin kuruluþ günüdür.
Önce mimarlarý bir sosyal olay etrafýnda
buluþturmayý amaçlayan bu giriþim giderek Birlike
büyük maddi katkýlar da saðlayan bir faaliyet
olmuþtur. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir de bu
kutlamalar ayrý ayrý yapýlmýþtýr. Ancak Ýstanbul da
bu organizasyonun baþýný Akademinin kendisi
çekmektedir ve bu nedenle Ýstanbul Þubesine bu
kutlamalardan daha küçük bir pay düþmektedir.
Ýzmir ve Ankara Þubeleri ise organizasyonu bizzat
kendisi yapmaktadýr. Ankaranýn tüm gelirlerin
%70 e yakýný bu toplantýlardan elde edilmektedir.
Bu gün Mimarlar Odasýnýn bulunduðu binanýn
yerinde bulunan Konur Sokakdaki merkez binasý
bu gelirler ve baðýþlar ile alýnmýþtýr denilebilir.
Zamanla balolar bu þehirlerde Birlik sýnýrlarýný
aþmýþ, þehrin en gözde faaliyetleri haline gelmiþtir.
Ankara da Bakanlar, milletvekilleri, resmi kuruluþ
yetkilileri ve þehrin ileri gelenleri bu balolara
katýlýrlardý. Bu bir anlamda yönetimin teknik
elemanlara ne kadar önem verdiklerinin gösterilmesi
biçimiydi. Cumhuriyetin ilk yýllarýnda biraz da
batýlýlaþmanýn bir göstergesi olarak Cumhuriyet
Balolarýnýn yapýldýðý, bizzat Atatürk ün bu balolara
katýlarak dans ettiði de bilinir.
Bazen 3 Mart yemekleri ile, balo birleþtirilir,
bazen de ayrý ayrý kutlanýrdý. Türk Yüksek Mimarlar
Birliði Merkez karar defterleri bu konuda alýnmýþ
kararlarla doludur. Bu kararlardan Ankara için
onbeþ, yirmi kiþilik bir grubun yaklaþýk iki ay çalýþtýðý
anlaþýlmaktadýr. Dernek üyelerinin eþleri de bu
çalýþmalarýn ayrýlmaz parçalarýdýr. Bu sosyal olaylar
çerçevesinde eþler de o kadar Birlik le içiçedirler
ki, bir Genel Kurul da üye eþlerinin de Birlik e
üye olmasý resmen önerilmiþtir.
Devamý 2. sayfada

29 yýl aradan sonra çýkan ilk Balo gazetesini hazýrlama
onuru bizim oldu. Bu 24. sayýyý, 1948 yýlýndan baþlayarak
yaklaþýk 20 yýl boyunca her sayýyý yapan, Nizamettin Doðu
ve Ýsmet Barutcuya ithaf ediyoruz. Onlarýn izinden giderek,
onlarýn gazetelerini örnek alarak çalýþtýk ve içeriði de büyük
oranda o gazetelerden biraraya getirdik.
Yazýlarý ve fikirleri ile destek olan Çetin Ünalýna, Ayþegül
Çelike, Aktan Acara, Emir Museviye, Gözdem Üner Tubaya,
Faruk Þahine ve Kaan Özere çok teþekkür ederiz.
Selda Bancý, Gülnur Güvenç, Arif Þentek
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temiz bir çevre içinde, daima gönüllerde
yaþayacak þekilde devam etti. Hepimize güzel
bir gece geçirten balo tertip heyetini tebrik
ederiz. (Mimarlýk 1947, Sayý 3/4)

Emir Musevi
Lokalimizin çatal kaþýklarý biraz aðýrmýþ!

Balo Nedir? devam, baþ tarafý 1. sayfada

Bu balolarýn ayrýlmaz parçalarýndan biri balo
gazeteleridir. Bu dergilerde mimarlar birbirlerini ve
devrin þartlarýný, mizahi bir uslup içinde
eleþtirirlerdi. Ankarada çýkan Balo Dergileri 1948
ile 1975 yýllarý arasýnda yirmiþ beþ sayý yayýnlanmýþtýr.
Derginin adý 1964 e kadar Güzel Sanatlar Dergisi
1964, 1967 yýllarý arasýnda 3 Mart 1969 dan
sonra Mimarlar olmuþtur. Dergiler para ile satýlýr
buradan gelen gelir de Birlik bütçesine katký olurdu.
Dergilere konulmak üzere karakatür yarýþmalarý
düzenlenir, bu karakatürler satýn alýnarak
deðerlendirilirdi. Türk Yüksek Mimarlar Birliðinin
devamý olan Mimarlar Derneði 1927 hayýrlý bir iþ
yaparak bu dergileri týpký basým yöntemi ile
çoðaltarak isteyenlerin edinmelerini saðlamýþ, kayýp
olup gitmelerini önlemiþtir. Çünkü bu dergiler
yayýnlandýklarý dönemin ve mimarlarýn örgütlenme
çabalarýnýn birer belgesidir de.
Balolar Ankara Palas, Süreyya, Bulvar Palas gibi
Ankara nýn en seçkin salonlarýnda yapýlýrdý.
Mimarlýk Dergisinden çýkan, 1947 Yýlý Ankara
Balosunu haberinden, balonun tafsilatýný takip
edelim.
 Güzel Sanatlar Balosu,
Güzel Sanatlar Akademisinin 65 inci
kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Türk Yüksek
Mimarlar Birliði tarafýndan Ankara Palas
salonlarýnda tertip edilen Güzel Sanatlar
Balosu seçkin bir davetli kitlesinin bulunuþu
ile, neþeli bir hava içinde sabaha kadar devam
etti.
Bayýndýrlýk Bakaný Cevdet Kerim Ýncedayý,
milletvekilleri, Bayýndýrlýk ve Milli Eðitim
Bakanlýðý ileri gelenleri, konservatuar
sanatkarlarý, üniversite profesörleri
baloya þeref vermiþ bulunuyorlar. Zengin
ve göz alýcý renklerle süslü tuvaletler geceye
ýþýk ve hülya ile karýþýk bir özellik veriyor.
Ýyi hazýrlanmýþ bir programýn baþarý ile
tatbikatý gönül ferahlýðý ile takip ediliyor.
Þadan Candar, Mithat Fenmen ve Orhan
Borar ýn piyano ve þan konseri zevkle
dinlendi. Nihat Esengin ve Darvaþýn idare
ettikleri iki ayrý caz münavebe ile geceye
neþe daðýtýyor. Çiftler daha kývrak dönüyor,
bayan Sevinc in güzel sesi ile caza katýlýþý
da dans edenleri hayli coþturuyor.
Bir aralýk tertip heyetinin hazýrladýðý
Güzel Sanatlar Balo Gazetesi daðýtýldý. Sanat
ve mimarlýkla ilgili güzel yazýlar, þen fýkralar,
þakalar, þiirler, kasideler davetlileri güldürdü,
düþündürdü, oyaladý.
Piyango, Atatürk ve Ýnönü masklarý, yaðlý
boya tablolar, güzel sanatlar dergileri, mimari
resimler, gümüþ takýmlar, vazolar vesaire
çeþitli sanat hediyeleri daðýtýlarak, gecenin
hususiyeti belirtildi.
Eðlence, neþe sabaha kadar sýcak, samimi,
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Dernek yapýsý ile bir aile ortamýnda, dar bir
çerçevede çalýþmalarýný sürdüren Türk Yüksek
Mimarlar Birliðinin, yaygýn bir üye altyapýsý, kanunla
güçlendirilmiþ çeþitli konularda faaliyet gösteren
Odalarýn kurulmasý ile güç kayýp etmesi ile yetmiþli
ve daha sonraki yýllarda yapýlan balolarýn eski havasý
yoktur. Balolar bir anlamda zamana yenik
düþmüþtür.
1969 yýlý Balosunun gazetesini çýkarmak görevi
verilen (C.B)nin, geçmiþ sayýlarý inceleyince dile
getirdiði isyaný ile, daha güzel bir Cumhuriyet
Türkiyesinin oluþum mücadelelerine omuz
verebilen Cumhuriyet Mimarlarýný anarak onlara
teþekkürlerimizi sunalým.
18. sayýyý çýkarmak görevi bana verildiðinde
geçmiþ sayýlarý görmek istedim bir kez. Getirdi
Kemal efendi. Her sayýsýndan üçer beþer dizilmiþler
bir dosya içinde....
Dosyadaki en eski gazetenin yýlý 1948, sayýsý
yazýlmamýþ, 1 olsa gerek. Boyu elinizdekinin boyu,
rengi sararmýþ. Yazaný, çizeni,yapaný, edeni: N.D.
1952 de sayý 5; çýkaranlar N.D., Ý.B. (Nizamettin
Doðu, Ýsmet Barutçu)
1953 de 6.,
1954 de 7.sayýlarýn yazaný, çizeni, neredeyse
dizeni basaný N.D. hep N.D.
1955, 1956 da 8., 9. sayýlarda N.D., Ý.B.
1957 onuncu sayýnýn baþlýðýnýn altýnda þunlar
dizili:
 Bu sayýdaki yazýlarý hazýrlayan : Kelleyi
koltuða almýþ yazý iþleri müdürü malum N.D.
1958 onbirinci sayý N.D., Ý.B.
1959 baþlýk altýný birlikte okuyalým: .......N.D.
1960 da 13,
1962 de 14 sayýlar, N.D., Ý.B.
1963 de 15. sayýnýn gene herþeyi N.D.
1964 de 16. sayý. Bu sayýya dek gazetenin adý
Güzel Sanatlar iken, Güzel Sanatlar sözlüðünün
kapsamýna girenler arasýndaki, sözüm ona var
olmasý gerekli duyuþ birliðinin, davranýþ birliðinin
iki yakasý bir aray getirilemeyip, mimarlar yanlýz
kaldýklarý için, bu ad deðiþtirilerek 3 Mart oluyor.
Yýllar deðiþiyor, sayýlar deðiþiyor, gazete adlarý
deðiþiyor, yalnýz, evet yalnýz N.D, Ý.B. deðiþmiyor.
Deðiþmiyen N.D. bir of çekiyor 16. sayýda. 16 sayý
bir rapordur. Kýrk yýlýn raporu
1967 yýlýnýn 17. sayýsýnda (sayý yazýlmamýþ
yerine unuttuk yazýlmýþ) 40 yýllýk rapora karþýn
gene deðiþen bir yeri yok iþin, gene N.D. gene Ý.B.
sürüklüyorlar.
Hep böylemidir bu? Toplumda bir dizi kiþiler,
daha çok mu sorumluluk duygusu taþýrlar. Böyle
bir gazetenin, Türk Mimarlar Birliðine
kazandýracaðý üç-beþ kuruþ, onun ayakta kalmasýný
saðlayacak etkenlerden biri olacak, aman bir güzel
gelenek bozulmayacak diye, yalnýzca bir iki kiþi
çýrpýnýr da ötekiler kýyýda mý kalýrlar?
Elinizdeki 18. sayýnýn adýný da biz deðiþtirdik.
Mimarlar dedik. Hangi öðrenim kaynaðýndan
gelinirse gelinsin, Mimarlar adý altýnda toplanýlsýn
istedik.
Baþýna gene N.D., Ý.B. adlarýný koyduk.
N.D., Ý.B. cismani varlýk larýyla artýk aramýzda
deðiller, gelin görün ki, bu sayýnýn da çýkmasýnýn
nedeni gene onlara saygý, sevgi, kadirbilirlilik.
Bundan sonrakiler de öyle olacaktýr sanýrým
(Mimarlar 1969, sayý 17)
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MÝMARLIK SÖZLÜÐÜ
Giriþ Duygusu: Ön kapý büyük ve uzak
Ýnsan Ölçeði: 20 metreden alçak yapý
Çapraz Aks: Düz aks sistemiyle proje çok sýkýcý oluyor
Yaya Yönelimli: Yeterince park yeri yok
Baðlamsalcýlýk: Çevrede mimarýn yýktýrmayý
beceremediði çok bina var
Teorik: Aklý baþýnda kimsenin inþa etmeye kalkmayacaðý
tasarým
Az çoktur: Mimarýn aklýna biþey gelmiyor
Uluslararasý stil: Hiçbir ülkenin sorumluluðu
üstlenmeyeceði stil
Deconstruktivist: Buldozer inþaatýn içine dalmýþ ve
sonucu beðenmiþler

DOKTOR TAVSÝYESÝ
N. Ç. doktora dert yanýyor:
- Bir iki yýldýr doktor bey, kocamda tuhaf bir hal
var.
- Ne gibi hanýmefendi?
- Ne bileyim, her gece sayýklýyor.
- Neler söylüyor?
- Hangi birini saysam? Birbirini tutmayan sözler...
Mesela en çok; bülten, lokal, ATO, denetim, vize,
bütçe, Ý. Melih, hadi Þekibe, yapma Sercihan,
neredesin Ebabekir gibi birbirini tutmayan þeyler,
çok merak ediyorum doktor bey...
- Merak etmeyin, kocanýz akþamlarý çok yiyor
sanýrým, bir de monoton bir hayatý olsa gerek...
- Pekala ne yapalým doktor bey?
- Bir kere az yesinler, sonra biraz da oyalanmak,
avunmak için tavsiye ederim, kendine biraz
meþgaleler bulsun.
- !!!

ANIN TADI

r

Son Balonun Güzelleri

r

Geçmiþ zaman olur ki...

Balo fikrine odaklanarak bir yazý yazmak harika
olacak. Son günlerde elimi, savaþ, sivil siyaset, yangýn,
belediye gibi lezzetsiz ve beþ benzemez konudan
çekemedim bir türlü. Ýçinde yaþadýðýmýz zamanda
balo için yazmak ayrýcalýðýný yakalamak kolay deðil.
Bunun için yetkililere teþekkür ederim. Zira, yazýya
baþladýðým bu anda bile içim kýpýr kýpýr.
Ama keþke þöyle 15-16 yaþlarýnda olsaydým.
O zaman hiçbir kaygý duymadan bol bol
ateþböceklerinden, geçmiþin dilini konuþan yýldýz
perilerden, sabaha karþý uyanan çiy damlalarýndan
bahsedebilirdim. Balo dediðin, perisiz, yýldýzsýz olur
mu hiç? Ýnsanýn aklýna hemen yaðmurlu, serin sokaklar
geliyor.
Ne var ki kemali yaþlarýmýzýn balolarý ayný
sokaða açýlmýyor. Anlamlar kargaþasý, kiþiler labirenti,
parasal kýskaçlar ve kendini ifade etme bozkýrlarý
içinde demir ökçe, demir asa...
Sadece balo için deðil ne yazýk ki, karþýmýza
çýkan, (kimi kez yanýmýzda bitiveren icadýndan bile
habersiz olduðumuz) kavramlarýn tümünde geçerli bu.
Epeydir her nasýl oluyorsa, söylediklerim, söylemek
istediklerimi kastetmiyor bir türlü. Üstelik kastettiðimiz
anlamlarla, anladýðýmýz anlamlarýn arasý giderek daha
da açýlýyor, olacak iþ mi? Elifi mertek sanmaktan
daha acýklý olan bu durumu inandýrýcý bulmayanlara,
geçen ay, kareli, A4, telli bloknot aramak için yollara
düþüþümü anlatabilirim... Kýrtasiyedeki insanlarla
þöyle konuþmalar geçiyor aramýzda:
-Ýyi günler, kareli, A4, bloknot var mý acaba?
Yalnýz telli olacak.
-Var, ama bizdekiler çizgili, bir de teli yok.
Ýnsan duraksýyor birden. Ýsteðimi, ihtiyacýmý daha
yalýn, daha net anlatmak kabil mi diye düþünüyor
anlamsýzca. Üstelik bu yanýtýn çeþitleri de mevcut:
Var ama A4 deðil diye baþlayýp, var da þu an
elimizde yok a uzanan upuzun bir kombinasyon
yapabiliyor kýrtasiyedekiler. Niyeyse kimse çýkýp
delikanlýca yok kardeþim demiyor. Çeþitli
kýrtasiyelerde, çeþitli kimselerle boþ boþ konuþup,
sonra da boþ boþ bakýþýp duruyoruz.
Ayný dile hapsolup da anlaþmamak böyle bir
þey iþte. Bir türlü birbirimizin dilinden anlamýyoruz.
Bana sorarsanýz, nedeni belli. Ýlgi, sevgi, tolerans gibi
bizi birbirimize yakýn kýlan þeyler giderek azalýyor.
Ýþin aslý ilgi, sevgi, tolerans gibi þeyler, týpký kurbaða
bacaðý ya da safran tohumu, kýrýk nazarlýk gibi, iyi
bir büyünün olmazsa olmaz malzemeleri...
Bakalým bu gece büyü tutacak mý?
Muhtemelen güzel bir salonda buluþan bir sürü güzel
insan olacak. Fakat pek azý birbirini görmenin, birlikte
iyi bir þeyler yapmanýn, düþlemenin, beraber olmanýn
tadýný çýkaracak. Çoðunluðun, çocukça, romantik, sýð
bulacaðý þeyleri artarda dizdiðimin farkýndayým. Önce
balo dedim, sonra büyü... sonra anlaþmak, anlaþmamak,
kavram, bloknot... Bunlarýn revaçta olan sözcüklerden
sayýlmadýðýný bilsem de, yazacaðým mecburen...
Gazetenin ak saçlý ukalasý olmak gibi bir niyetim yok
ama, aklýma þairin sözleri geliyor:
Ýçelim...
Bir gün ikimizden birimiz
Ýçmek veya doldurmak için
Burada olmayabiliriz...
Anýn tadýyla kalýn...
Ayþegül Çelik

3

YÜKSEK MÝMAR AHMET YAPICI 52. KATTAN DÜÞERKEN
Sanatçýlarýn diðer meslekleri ve meslek adamlarýný
nasýl gördükleri ilginç ipuçlarý verir. Örneðin, sinema
filmlerinde veya romanlardaki mimar tiplemelerinin,
gerçek hayattan da bazý öðeler taþýdýðý açýktýr. Ayn
Randýn yazdýðý romandan 1949 yýlýnda filmi çevrilen
ve Frank Lloyd Wrightýn esas oðlan olduðu
Fountain Head, herhalde yakýn dönem mimarlýk
tarihçileri veya ilgilenenler için yararlý bir kaynak
olmalý.
Bizden bir Yüksek Mimar Ahmet Yapýcý tiplemesini,
birkaç satýrla aþaðýda sizlere aktarýyoruz. Romanýn
adý Gökdelen ve yazarý Ali NEYZÝ, 1993 yýlýnda
Can Yayýnlarýndan çýkmýþ.
Adanalý zengin Fevzi Seferoðlu, belediye baþkanýn
zorlamasýyla yaptýracaðý 65 katlý gökdelenin tasarýmý
için Ýstanbuldan Yüksek Mimar Ahmet Yapýcýyý
seçer. Ancak, gökdelenin tamamlandýðýný görmeye
ne Seferoðlunun, ne de mimarýmýzý ömrü yeter. Amele
Kürt Hamit yanlýþlýkla kalýp iskelesinin göçmesine
neden olur ve Seferoðlunun eþi Faika Haným,
alüminyum doðramacý Vartan, teknik ressam Simyon
ile hep birlikte gökdelenin 52. katýndan aþaðý düþerek
teatral bir þekilde ölürler. Romanýn derin tahlilini
iþin erbabýna býrakarak, yazarýn meslektaþýmýzý
nasýl tanýttýðýna bakalým:
Yüksek Mimar Ahmet Yapýcý. Doçent. Çok buruk
bir adamdý. Kýrk yaþýna basmak üzere idi ama o yaþa
gelmeden iþinde baþarý kazanmýþ, çoðu erkeðin yaptýðý
gibi, göbeðinin yað baðlamasýna izin vermemiþti...
Sade buruk deðil, oldukça da dik kafalýydý. Ýþine
karýþýlmasýndan hiç hoþlanmaz, hep kendi baþýna
buyruk olmak isterdi. Uzatmalý sevgilisi Semra
Hanýma bile sinirlenir, terslenirdi... Oysa Semra da
yetenekli bir mimardý. Ýstanbul Güzel Sanatlar
Akademisinden, ama on yýl ara ile diplomalarýný
almýþlardý.
Ýþin aslýna bakýlacak olursa, iliþkileri Akademi
yoluyla geliþmiþti. Ahmet Yapýcý, okuldan mezun
olduktan sonra öðretim görevlisi  asistan olarak ayný
Akademide görev almýþtý. Giderek tez savunup
Doçentliðini almýþtý. Ýþte Semra Hanýmý da öyle

tanýmýþtý. Semra onun parlak öðrencisi olmuþtu. Baþka
bir anlatým yoluna göre iliþkileri, parlak öðrencinin
genç doçente olan aþký þeklinde geliþmiþti.
Nedense, ikisi de, bu iliþkilerini evlenmeye
götürmemiþlerdi. Baðýmsýzlýklarýný sanki her þeyin
üzerinde tutuyorlardý... Cihangirde (o eðlenci adlara
sahip sokaklardan birinde) birbirinden birkaç yüz
metre uzak olan iki modern apartmanda birer daire
açmýþlardý. Durmadan birbirlerine gidip geliyorlardý.
Yaþamlarý Talimhanedeki yazýhane ile Cihangir
arasýnda geçer olmuþtu.
... Sabaha doðru, nedense uykusu kaçmýþ, yataktan
usulca sýyrýlmýþ, çalýþma masasýna geçip Adanada
yapýlacak Seferoðlu Gökdeleni projesinin çatý
ayrýntýlarý ile, bir tür, oynamaya baþlamýþtý. Olmuyordu,
daha doðrusu bir tür çizdikleri ile yetinemiyordu...
Ýlk 52 kata kadar olan katlar hep 600 metrekare olarak
yükseliyordu. 52. kattan sonra bu ölçü 500
metrekareye iniyor ve 60. katta ise 300 metrekarede
karar kýlýyordu. Diðer bir deyimle, gökdelen
yükseldikçe daralýyor ya da baþka bir görüþle giderek
inceliyordu.
Ýþte, dün sabah Üsküdar sýrtlarý güneþin doðmasýný
beklerken, Semranýn yarý çýplak peþinden gelip, ne
çizdiðini izlediðini biraz gecikerek fark eden Ahmet,
birden kýzmýþ, köpürmüþ, Semra ise, gözyaþlarý içinde
yeniden yataðýna kaçarken, Ayrýntýlarda takýldýðýn
için bana baðýrýyorsun, hain, insafsýz adam diye
haykýrmýþtý. Sonunda, Ahmet uçaða atlamýþ, Adanaya
gelip 52. kata çýkmýþtý. Bu yüksekliði yaþamak, 52.
katýn rüzgarýný yüzünde duymak istiyordu...
Alýntýlarýmýzý burada keselim ve Mimar Ahmet Yapýcý
tiplemesini daha ayrýntýlý öðrenmek isteyenlerin
romaný okumalarýný tavsiye edelim. Romaný nereden
bulacaðýnýza gelince; þu anda satýyorlar mý bilmiyorum,
ben dört yýl önce Kelepirden almýþtým. Roman
herhalde pek satmamýþtý anlaþýlan ve yayýnevlerinin
stoklarýný ucuza elden çýkardýklarý kitaplarýn arasýnda
kelepire düþmüþtü. Neyse, merak ederseniz ben
size ödünç verebilirim.
Arif Þentek

ÝLAN

25 yaþ, 1.79 boy, 60 kg. ölçülerinde anýlarý
yýkýlmýþ, hayelleri kaybolmuþ ve hiç kimse
gibi geçen zamanýný satýn alacak kadar zengin
olmayan askerliðini yapmýþ gençle yalnýz ve
ümitsizce boþa geçmekte olan bu zamaný
birlikte sevgi dolu içten mektuplarda
perçinlemek iter misiniz?
Basri Zengin. Kalpakçýlar Sokak. No:9.
Kapalýçarþý/ Ýstanbul
Hey Dergisi, 1982

Kötü lise eðitiminden yeni çýkmýþ, mimarlýða yeni adým
atmýþ bir öðrenci ile konuþmadan bir alýntý....
Mimar:
- Nasýl gidiyor okul?
Mimarlýk öðrencisi:
- Abla çok zormuþ ya nasýl bitecek bu okul? (zaman okul
döneminin ilk haftasý..)
Mimar:
- Biter biter.. hah hah ha... derslerde ne yapýyorsunuz?
Mimarlýk öðrencisi:
Ya bu hoca hiçbirþeyi beðenmiyor.. bir ödev verdi
hiçkimseninkini beðenmedi, sadece 2 kiþininkini beðendi;
biri boþ kaðýt vermiþ, biri de kaðýdýn ucunu kývýrývermiþ
onu beðendi.
mimar (bilgiç bir eda ile):
- Bi düþün bakalým niye öyle yapmýþ?
Mimarlýk öðrencisi (gayet rahat bir tavýrla):
- Niye olacak, adam bu yaþtan sonra bizi sanatçý yapacak
ya....
Aranan Suçlu Bulundu!
Görgü þahiti üyelerin tesbit edebilmesi için sýraya dizilen Y.K. üyelerinden, odanýn bu halinden mesul olanlar seçildi.
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BALOLAR VE TALAT ÖZIÞIK
Mimarlar ve balo denildiðinde sevgili Talat Özýþýk
aðabeyimizi hatýrlamamak büyük bir unutkanlýk olur ve
affedilemez. Son kez yanýlmýyorsam 1974 yýlýndaki baloyu
birlikte hazýrlamýþtýk. O, Mimarlar Derneði (1927)nin
deðiþmez baþkaný, ben de sekreteriydim. En önemli
icraatýmýz da, 30 ve 40. meslek yýlýný dolduran
meslektaþlarýmýz onuruna düzenlediðimiz balolardý.
Talat aðabeyle birlikte Dedeman civarýnda baloyu
yapacaðýmýz Yeni Süreyya Gazinosuna sözleþme yapmak
üzere gitmiþtik. Çamlýhemþinli patron menüyü bize sayýyor,
saymakla yetinmiyor tek tek gösteriyordu. Þöyle besili bir
tavuk cesediyle burun buruna geldiðimi hatýrlýyorum.
Yiyecekler bitmiþ, sýra içeceklere gelmiþti. Patron kendine
özgü þivesiyle Ýçkiye tehdit yok diyerek konuyu bitirmiþti.
Yani isteyen istediði kadar içebilecekti.
Talat aðabey ve yakýn arkadaþlarýndan oluþan çevrenin,
bir vesile uydurup belirli bir edep dahilinde anlattýðý
belden aþaðý fýkralarý ünlüydü. Þimdilerde geyik
muhabbeti dedikleri bu olsa gerek. Bu arada,
büyüklerimizden Hasan Barutçunun aramýzdan
ayrýlmasýndan sonra, onun fýkra defterini ele geçirmek için
Talat Özýþýkýn çok uðraþtýðýna dostumuz Hasan Barutçu
da tanýktýr. Genel Kurullarda bile bir fýrsatýný bulur
öylesinden bir fýkra sýkýþtýrýrdý konuþmasýna Talat Aðabey.
Esasen haným arkadaþlarýmýz da dahil hepimiz beklerdik
anlatmasýný. Anlatmasa da biri zaten çanak tutardý. Bir
Genel Kurulda bütçeyi fasýl fasýl okurken, ýsýtma ve su
giderlerinin yüksekliðini eleþtirirmiþ gibi yerinden Ne
oluyor Talat Aðabey, hamam mý iþletiyoruz diyen ünlü

romancý meslektaþýmýz Demirtaþ Ceyhuna Anlaþýlan bazý
gençlerimizin hamama ihtiyacý var diye cevabý
yapýþtýrmýþtý.

BALOLAR....

Derneðin, Odanýn, özverili çalýþmayý ilke edinmiþ, zaten
baþka türlüsünü yapamayacak yöneticilerindendi.
Aðabeylerimizin, tabir caizse, diþlerinden týrnaklarýndan
artýrarak topluluðumuza kazandýrdýðý Konur Sokak 4deki
binanýn edinilmesinde zamanýn Ýmar Müdürü olarak
herhalde önemli bir katkýsý vardýr. 1971 dönemecinde
göreve geldiðimizde, eski kuþaktan bir tek o, denetçi üye
olarak neredeyse oybirliðiyle seçilmiþti. Çok titizdi, kuruþ
kaçýrmazdý. Herhalde bizim kuþaðýn da öðrencilikten
gelen peygamber askeri olma özelliði kendisine güven
vermiþ olacak ki, aramýzdan ayrýldýðý 1975 yýlýna kadar
bizimle birlikte oldu.
Oda harcamalarýnda eli çok sýkýydý. Denetleme için gittiði
Eskiþehirde paraya kýyamamýþ 3. sýnýf han bozmasý bir
otelde kalmýþtý. Döndüðünde keyifsiz görünüyordu. Oteldeki
haþerat yüzünden sabaha kadar uyuyamamýþ, sabah kendi
deyimiyle belediyenin tebhirhanesine,
yani bitlenenlerin ilaçlandýðý, giyeceklerinin etüvden
geçirildiði tesise giderek temizlenmiþti.
Özverili yaþam anlayýþýyla, Oda ve dernek iþlerini güle
oynaya keyifle, ama bir yandan da inadýna ciddiye alarak
yürütmesiyle ve ona Ýkinci Meclisin kapýsýndan bir bayram
kutlamasýnýn ardýndan silindir þapka ve smokinle çýkarken
gördüðümüz resmiyle onu unutmadýk. Laf aramýzda onu
hatýrlatacak uygun bir fýkrayý da eklerdik ama, yerimiz
müsait deðil diyelim.
Arif ÞENTEK
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Beyefendiyi tanýyana oda dan bir bira...

Ben kimim?

Boþluklarý doldurunuz:
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... olucam
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... olmicam
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... yapmicam
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... yicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... seyredicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... söylemicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... çizmicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... gidicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... aramicam
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... sevicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... gülümsicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... güvenmicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... gayret etcem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... birakicam
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... icat edicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... bilemicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... þikayet etmicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... yok edicem
Bidaha dünyaya gelirsem ....................... okucam

GÜNEÞÝNÝZ BALO BURCUNDA
Koç burcu: Dans etmek için acele etmemenizi öneriyoruz.
Nasýl olsa gece boyunca pist sizin.
Hele bir zaman geçsin, ortalýk yatýþsýn; gecenin gözdesi
oluvereceksiniz.
Boða burcu: Lütfen inadýnýzdan vazgeçin, en azýndan bu
gece.
Çekiliþte büyük ikramiye size çýkabilir...
Ýkizler burcu: Balonun en þýký olmaya aday gözüküyorsunuz.
Dayanýlmazlýðýnýzý seçtiðiniz renge borçlusunuz.
Yengeç burcu: Sevgili yengeçler, bu gece pasif olmanýza
gerek yok. Bari bu gece cesur olun.
Hayatýnýzýn rengi deðiþsin.
Aslan burcu: Zirveye çýkmaktan vazgeçin. Hayatýn ve
mimarlýðýn size sunduklarýný cömertçe kullanýn. Mutlaka
karþýðýný bulacaksýnýz. Gecenin keyfini çýkarýn.
Baþak burcu: Bu akþam çekingen olmanýn zamaný deðil,
ilk dans teklifini kabul edin ve mutlu bir hayata yol açýn.
Terazi burcu: Hiç deðilse bugün kendinizi beðenmeyi
býrakýn. Sizi farketmemek ne mümkün zaten. Bir bilet alýn,
dostluk dolu bir geceyi karþýlayýn.
Akrep burcu: Bu gece bize acýyýn. Merhametinize
sýðýnýyoruz, malum eðlenmeye geldik.
Yay burcu: Neþenizle geceyi de þenlendireceksiniz. Kontrolü
elden býrakmayýn, hiç de günü deðil. Alkol tüm kötülüklerin
anasýdýr.
Oðlak burcu: Bu gece dedikodu bol olur, gözünüz aydýn.
Kova burcu: Bugün herkesle iyi geçinin. Bu gece
beðenebileceðiniz birisi mutlaka olacaktýr.
Yardýmlarýnýzý kabul edecekler olabilir.
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Balýk burcu: Bu baloda dünyayý gezmiþ kadar olacaksýnýz.
Huzuru bu gecede de bulamayacaksýnýz.

BÝR MERDÝVENDEN ÇIKMAK ÝÇÝN
AÇIKLAYICI BÝLGÝLER
Kuþkusuz herkes çoktan fark etmiþtir; yer
bazen öyle bükülür ki, bir kýsým döþeme
düzlemiyle birlikte dik açýyla yükselir ve sonraki
kýsým da bu birinci düzleme paralel duruma
gelir; bu, yeni bir dikey oluþturmak için
birbirlerinden farklý yüksekliklere dek spiral
olarak ya da kýrýk çizgi halinde yinelenen
iþlemdir.

Emir Musevi

6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü

GERÇEK MÝMAR NEDÝR?
Gerçek mimarlar adres yerine evlerinin cephelerini
tarif ederler.
Gerçek mimarlar bina deðil mekan tasarlarlar.
Gerçek mimarlar yerçekimi yasasýna inanmazlar.
Gerçek mimarlar uzayýn keþfini bir tasarým süreci
olarak görürler.
Gerçek mimarlarýn çalýþma odalarý yatak
odalarýndan daha büyüktür, ikisi ayný oda olmadýðý
sürece.
Gerçek mimarlar evlerini eþlerinden daha iyi
tanýrlar, eþleri varsa tabii.
Gerçek mimarlar düz çizgi çizebilir ama bunu
tercih etmezler.
Gerçek mimarlar çizmezler, bu stajyerin iþidir.
Gerçek mimarlar ekosenin güzel olduðunu
düþünürler, altýn orana sahip olduðu sürece.
Gerçek mimarlar kütüphaneye binaya bakmak
için giderler.
Gerçek mimarlar randýman sözcüðünün ne anlama
geldiðini bilmezler.
Gerçek mimarlar bütçe sözcüðünden de birþey
anlamazlar.
Gerçek mimarlarýn egosuyla ancak baþka bir
gerçek mimarýnki rekabet edebilir.

ACELEYE GELDÝ
BURAYI DOLDURAMADIK

Bu hafta, bu sözleri sýk sýk radyonuzdan duyacaksýnýz...
Eviniz sizin.
Sokaðýnýz, çevreniz, kentiniz kimin?
Yapýlý çevrenizin oluþmasýna katýlmak yaþam hakkýnýzýn
bir parçasýdýr!
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Eviniz sizin.
Sokaðýnýz, çevreniz, kentiniz kimin?
Çevreniz de evinize verdiðiniz ilgiyi hak etmiyor mu?
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Eviniz sizin.
Sokaðýnýz, çevreniz, kentiniz kimin?
Sýnýrlarýnýzý geniþletmek özgürlüðünüzü arttýrýr!
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Eviniz sizin.
Sokaðýnýz, çevreniz, kentiniz kimin?
Býrakýn hayalleriniz sýnýrlarýnýzý aþsýn, umutlarýnýz
özgürce dolaþsýn !
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Eviniz sizin.
Sokaðýnýz, çevreniz, kentiniz kimin?
Evinizdeki mutluluðunuz kentinizdeki
mutluluðunuzdan fazla olamaz!
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Eviniz sizin.
Sokaðýnýz, çevreniz, kentiniz kimin?
Dinginlik evde, günýþýðý kentte, hangisinden
vazgeçebiliriz.
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Kentiniz sarar, sarmalar, yaþatýr.
Kentiniz sýkar, ezer, yok eder.
Güvenliðiniz sizi ilgilendirmiyorsa baþka kimi
ilgilendirir?
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Kentiniz sarar, sarmalar, yaþatýr.
Kentiniz sýkar, ezer, yok eder.
Yapýlý çevrenize verdiðiniz önem yaþamýnýzýn kaynaðý
olabilir!
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.
Kentiniz sarar, sarmalar, yaþatýr.
Kentiniz sýkar, ezer, yok eder.
Her gece uyuyabileceðimiz bir evimiz, hergün
yaþayacabileceðimiz bir kentimiz.
6 Ekim Dünya Mimarlýk ve Konut Günü.

Bu dikey kýsýmlardan birine eðilip üzerine sol
eli, ona yöndeþ olan yatay kýsým eðilip üzerine
sað eli koyarak, geçici bir basamak ya da
düzlem elde edilir. Rahatça görüldüðü gibi
iki elemandan oluþmuþ bu basamaklardan
herbiri öncekine göre biraz daha önde ve
yüksekte yer alýr; baþka her bileþim daha
güzel ya da daha göz alýcý olsa da sizi giriþ
katýndan birinci kata götürmeye yaramayan
biçimler üretmiþ olmasý göz önüne alýnýrsa,
merdivene bir anlam veren ilke budur.
Merdivenlere önden çýkýlýr çünkü geri geri
ya da yanlamasýna çýkýþlar pek rahat deðildir.
En doðal çýkýþ þekli, ayakta, kollarý sallayarak,
kafa dik, ama çok da dik deðil çünkü
gözlerin çýkýlan basamaðý görebilmesi gerekir,
yavaþ ve düzenli nefes alarak gerçekleþir.
Çýkma olarak adlandýrýlan bu iþleme, bedenin
sað alt tarafýnda yer alan ve genelde süet
ya da deriyle kaplý ve istisnalar dýþýnda,
basamaða tam olarak yerleþen parçayý
kaldýrarak baþlanýr.
Kýsaca ayak diye adlandýracaðýmýz bu söz
konusu parça basamaðýn üzerine konulur
konulmaz ona yöndeþ sol parça kaldýrýlýr (bu
da ayak olarak adlandýrýlýr ama yukarýda
bahsi geçen ayakla karýþtýrýlmamalýdýr.) ve
çoktandýr birinci basamakta dinlenmekte olan
ayaðýn, birinci ayaðýn seviyesine getirildikten
sonra biraz daha yükseltilerek bu ayaðýn
nihayet dinlenme olanaðý bulacaðý ikinci
basamaðýn üzerine konulur (ilk basamaklar
gerekli eþgüdüm saðlanana dek en zor
basamaklardýr. Ayak ve ayak isimlerinin
çakýþmasý açýklamayý zorlaþtýrmaktadýr.
Ayak ve ayaðý ayný zamanda kaldýrmamaya
özenle dikkat edin) Bu þekilde ikinci basamaða
ulaþýldýðýnda bu iki hareketi merdivenin en
ucuna dek yinelemek yeterlidir. Basamaðý
yerine iyice sabitlemek ve oradan yeniden
inene dek kýmýldamasýný önlemek için topukla
hafifçe vurularak çýkýp gidilir.
JULIO CORTAZAR,
 Açýklayýcý Bilgiler El Kitabýndan 
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Zaha HADÝD: Soldaki
fotoðrafta gördüðünüz
Prenses kýyafetiyle bir anda
balonun gözdesi haline gelen
Hadid haným gece boyunca
söylediði türkülerle de göz
doldurdu.
Türk erkeklerinin çok çekici
olduðunu söyleyen Hadid
ne yazýk ki aþka ayýracak
vaktim yok dedi. (Saðdaki fotoðraf)
Frank GEHRY:
Balonun renkli
simalarýndan
Gehry neþesiyle
ve enerjisiyle
davetlilerin
gönlünde taht
kurdu. Gece
boyunca yerinde
yerinde duramayan Gehry pistten inmedi. Kâh göbek attý kâh
halay çekti. Bir ara halay baþý olmaya yeltenen Gehry ile halay
baþý arasýnda ufak bir tatsýzlýk çýksa da Gehry neþesinden bir
þey kaybetmedi. Fotoðrafta üstadý Balonun ertesi sabahýnda
da coþmaya ve göbek atmaya devam ederken ve Turkish Halay
þok gusel derken görüyorsunuz.
Tadao ANDO: Balonun
þüphesiz en aðýr baþlý kiþisi
Ando Beydi. Davetlilerin
çýlgýnca göbek attýðý ve halay
çektiði dakikalarda oturmayý
tercih ederken, gel ya biz
biliyoz da mý oynuyoz
ýsrarlarý karþýsýnda ise piste
çýkarak sadece el çýrpmakla
yetindi. Balo süresince pek
neþeli olmadýðýný fark
ettiðimiz Andoya bunun
nedenini sorduðumuzda, her þey iyi güzel ama davetlilerin
bazýlarýnýn benden Jackie Chan diye imza istemeleri moralimi
bozdu dedi.

Daniel
LIBESKIND:
Gece boyunca
fýkralarý ve
esprileriyle
ortama neþe
katan Libeskind
Türk
içkilerinden
kendisini alamadý. Rakýyla ilk defa bu baloda tanýþmasýna
raðmen gecenin ilerleyen saatlerinde raký bardaðýyla yaptýðý
Adnan Þenses vari numaralarla izleyenleri büyüledi. Sabah
görüþtüðümüzde hala alkolün etkisinde olan Libeskind sadece
Turkish Raki þok gusel dedi. Bakýn fotoðrafta nasýlda diyor...
Peter EISENMAN:
Geceye yalnýz katýlan
ünlü mimar geç
kýzlarýn ilgi odaðý
oldu. Ama sonradan
ilgi odaðý olanýn
Eisenman deðil göz
alýcý renkleriyle
papyonu olduðu
ortaya çýktý.
Objektiflerimize
karizmatik bir kiþiyim ama içimde afacan bir çoçuk yaþýyor
dercesine muzip bir ifadeyle bakan Eisenmana o papyon hiç
olmuþ mu diyor ve Balonun rüküþü seçiyoruz.
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TERTÝP KOMÝTESÝNE BALO HEDÝYELERÝ
Tevfik Gürsuya: Altýn mikrofon
Nahide Tana: Kraliçe tacý
Ýnci Ertekine: Þampanya
Ayhan Çelike: Ayný anda 5 yerde olabilme teknolojisi
Þekibe Aslana: Yüksek faktörlü güneþ kremi
Hatice Üsküdar Özeree: Hediye yok, elindekinin deðerini
bilsin :)
Faruk Þahine: Berber
Onur Yýlmaza: Parise bilet
Ýlhan Kesmeze: Tarak
Selda Bancýya: Evinin yolunu gösterir harita
Ebabekir Özmerte: Odanýn yolunu gösterir harita
Rabia Çavdara: Anti-allýk
Gülnur Güvençe: Bir ay önceden bülten yazýsý
Aykut Ülkütekine: Felsefenin Baþlangýç Ýlkeleri
Arif Þenteke: Diyet tabldot
Aydýn Kýlcýoðluna: Sade kahve
Fatih Söylere: Genel Sekretere birþey söylenir mi?
Bayar Çimene: Münasip bir oda
Sualp Güreþcioðluna: Durakta bir Kadillak
Aslý Özbaya: Nazar Boncuðu
Sercihan Maðdene: Hatýra defteri
Ankara Þubeye: Kadrolu terapist
Lokal Personeline: Mülkiyelilerden yemek fiþi

r

O GECE, BALODA...
Mimarlýk Sosyetesinin tanýdýk simalarý da balodaydý! Sizler
için balo süresince yakýn takibe aldýðýmýz bu renkli þahsiyetler
bakýn ne dediler, ne yaptýlar, ne içtiler, ne yediler? Azzzz
sonra....

Ben kimim?

Yakýþýklý delikanlýyý tanýyana oda dan bir bira...

ASRIN PÝYANGOSU
10 EKÝMDE ÇEKÝLÝYOR...
HER BÝLETE BÝR ÝKRAMÝYE... BOÞ YOK...
Pegasos Otelde 2 kiþilik, bir hafta tatil, Hasip Pektaþ
imzalý gravür, Vecdi Candemirden özgün resim, Gül
Aslý Dinçer tasarýmý taký, Burcu Dererden Budakaltý
Restoranda 2 kiþilik akþam yemeði, Metin Kutluerden
Cafe des cafesde iki kiþilik pazar kahvaltýsý, Orhan
Uludaðdan Armada Uludað Restoranda 2 kiþilik
yemek, Gülseren Ökerden Natura Cafede iki kiþilik
akþam yemeði, Oda da iki kiþilik akþam yemeði,
Kavaklýdere Þarap koleksiyonlarýndan..., Mimarlýk
Kitaplarý, Balo aný nesneleri ve sürpriz hediyeler...

