


ÝÇÝNDEKÝLER
BÜLTENE DAÝR

Geçtiðimiz ay içinde, TMMOB Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi olarak, üyelerimizin karþýsýna farklý bir bülten ile
çýktýk. "Yeni bülten", formatý, grafiði ve içeriðine dair
olumlu-olumsuz birçok eleþtiri aldý.

Bülten "odanýn" üyelerine ulaþmak, üyelerini haberdar
etmek ve üyeleriyle birlikte düþünceler üretmek adýna
var olan en önemli iletiþim aracý. Bu nedenle bu bülten
formatý ile neyi hedeflediðimizi sizlerle paylaþmak
istedik. Ýstedik ki verdiðimiz bilgiler dahilinde, sizlerden
http://www.mimarlarodasiankara.org/forum adresine
gelecek katkýlarla ve eleþtirilerle doðru bir "iletiþim"
aracýna kavuþalým.

Genel anlamda bülten ile, üyelerimizi sadece
"haberdar etmek" deðil, onlarýn da ortamla
düþüncelerini paylaþabileceði bir platform oluþturmak
amacýndayýz. Böylelikle bültende yayýnlanan yazýlar
ve bu yazýlara dair, internet ortamýnda oluþturulan
forum sayfalarý aracýlýðý ile ortamýn zenginleþeceðini
düþünmekteyiz. Bültenin yeni boyutu ise daha fazla ve
geniþ anlamda tartýþmalara, düþüncelere yer
verebilmek ve TMMOB Mimarlar Odasý Genel
Merkezi'nin yayýnladýðý "Mimarlýk" dergisi ile birlikte
kitaplýklarýmýzda kolaylýkla muhafaza edebilmek üzere
tercih edilmiþtir.

Her bültende olmasýný hedeflediðimiz dosya konusu,
bültenin yayýnladýðý dönemde önemli ve güncel olan bir
konuya iliþkin olarak üyeleri bilgilendirmek amacýyla
belirlenmektedir. Örnek vermek gerekirse, Mayýs ve
Haziran bülteninde dosya konusu olarak UIA Berlin
2002 kongresine iliþkin metinler ve kongre programý
detaylý bir þekilde yayýnlandý. Böylelikle, hem UIA
Berlin 2002 kongresi gibi önemli bir mimarlýk etkinliðine
ýþýk tutmak, hem de UIA Ýstanbul 2005 için, Ankara
Þubesi olarak yapýlabilecekler konusunda þimdiden
kafa yormak istedik.

Yeni bülten formatýnda orta sayfanýn, TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak önemsediðimiz
konulara ayrýlmasý düþünülmekte ve bu sayfalar afiþ
olarak tasarlanmaktadýr. APA Açýk Proje Alaný ve bu
bültende yer alan "NE" yarýþmasýna iliþkin duyurular bu
afiþ tasarýmlarý için baþlangýçtýr ve içerikleri itibari ile
katýlýmýn çok olmasýný hedeflediðimiz çalýþmalardýr.
Bültenin arka sayfasýnda ise, insan olarak duyarsýz
kalamayacaðýmýz güncel konularý hatýrlatarak
toplumsal gerçekler karþýsýndaki duruþumuzu ortaya
koymak istedik.

Her bültende bir önceki ayýn gelir gider durumuna
iliþkin bir tablo da yer alacaktýr. Böylelikle gelirlerinin
büyük bir bölümü üye aidatlarýndan oluþan TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, bülten aracýlýðý ile
üyelerini bilgilendirebilecektir.

Bu bültenden itibaren, sonraki aylara ait bültenlerde
iþlenecek konularý duyurarak sizleri düþüncelerinizi
paylaþmaya çaðýrýyoruz. Sonraki bültenlerde yer
alacaðný belirtiðimiz dosya konularýnýn yanýsýra,
çalýþma gruplarýna iliþkin çaðrýlar konusunda ise
özellikle ýsrarlý olacaðýz. Hedefimiz çaðrýlarýn yanýt
bulup, Mimarlar Odasý'nda çok sesli bir çalýþma
ortamýnýn tekrar oluþabilmesidir.

Deðer lend i rme ler in iz i b i r sonrak i bü l ten i
biçimlendirmek üzere bekliyoruz.

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý iþleri müdürü

Teknik Koordinatör

Grafik Tasarým

Adres: Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04

E-posta: info@mimarlarodasiankara.org
http://www.mimarlarodasiankara.org
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“Mesleki denetim”

“Barýþ”
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"Mimarlýðýn tüm uygulama alanlarýný kapsayacak, sadece yasalarla deðil,
örgütlülüðümüzün sorumluluðunu gösterecek "etik" kabullerle düzenlenmiþ bir Mesleki
Denetim sistemi oluþturmalýyýz. Birbirimizi denetliyor olmamýzýn gerekçe ve sonuçlarýný
yeniden gözden geçirmeliyiz. Mesleki denetim, yapý ruhsatýna esas evraklar üretmek
üzere mi vardýr, yoksa mimarlýk ortamýmýzýn en temel tartýþma ve fikir üretme
kaynaklarýndan biri haline gelebilir mi? Birbirimizden habersiz, kendi dünyalarýmýzýn içine
çekilerek sürdürdüðümüz mimarlýk pratiðini dönüþtürmenin çýkýþ noktasý haline gelebilir
mi? Tartýþmalar için yazýlarýnýzý bekliyoruz.

…”

Anahtar kelimeler ; proje denetimi,
uygulama denetimi, kontrollük denetimi, fatura denetimi, yapý denetim yasasý, telif
haklarý, imza yetki ve sorumluluðu, mimarlýk ürünlerinin tartýþmak, etik kod,
cezalandýrmak,
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Devlet Demir Yollarý

Fatih Eravcý

Mimarlýk ve Çocuk

Beypazarý gezisi

“Ne”

Tmöb

Kývanç Kýlýnç

Yarýþmalar

Çaðrý

Saat 01:00
Etajer

Mayýs ayý gelir gider tablosu

Ebru Baysal

T e m m u z
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Ýnsan lar yere döþed ik le r i

demi r ray lar üzer indek i

vagon lara b ind ik le r inde,

dünyanýn a l t la r ýndan akýp

g i t t ið in i keþ fe t t i le r. Vagondan

ind ik le r inde baþka b i r yerde

o lmalar ýn ý sað lamýþ t ý bu .

Mekandan sýyr ý lamayacak tek

þey zamandý ve ar t ýk baþka b i r

yerdeysen iz , baþka b i r

zamandaydýn ýz da. Zaman

makines in i böy le bu ldu lar.

As l ýnda h içb i r yere

g i tmedik le r in i bu lmalar ýysa

devlet demir yollarý
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Sokak lambalarýnýn karanlýk ýþýklarýnýn
yýldýzlarý perdelediði zamanlardý bunlar. Bir yýldýz
kaysa görülmezdi. Güneþ ne doðarken, ne de
batarken görülüyordu. Gün zihinlerde doðuyordu.
Hava aydýnlanýyor ve güneþ doðmuþ oluyordu.
Ýnsanlar üst üste dizilmiþ evlerinden çýkýyor,
yakaladýðýný aðzýna atan devlere benzeyen
binalara, fabrikalara gidiyor, hava kararýp güneþ
batmýþ olunca da, insanlarý yeniden cadde ve
sokaklara tüküren devlerden kaçýp, üst üste
yaþadýklarý evlerine dönüyorlardý. Üst üste insan
türleri! Esir deðildi onlar. Esir olsalar, devler onlarý
bütün gece ve bütün gündüz çalýþtýrýrdý. Makinenin
birer parçasýydýlar sadece ve makineleri de
dinlendirmek gerekiyordu. Ya da esirdiler de, devler
elindeki esirleri tüketip, hiç esir kalmamasýndan
korkuyordu. Ayrýca insanlarýn, bütün gün
makinelerde ürettiklerini, tüketmek için zamana
ihtiyaçlarý olmalýydý.

Devler, insanlara üretime yaptýklarý bu
üstün katkýdan dolayý, para ödüyor sonra onlara
kendi ürettikleri þeyleri verip parayý geri alýyor ve
yeni üretimler peþine düþüyordu. Üretimin
durmamasý için her þeyi çarçabuk tüketmek üzere
üretiyordu makineler. Bir an önce tüketilmeliydi ki
yerine yenileri üretilebilsin. Sonuçta bu böyle sürüp
gidiyor ve güneþ doðmuyordu. Gündüz oluyordu
sadece.

“Sözgelimi bir otomobil yapmak için
insanlara ihtiyaç vardý. Otomobil üreten
fabrikalarda pek çok insan çalýþýyordu. Sonra
üretilen otomobilleri satýn alacak insanlar da
olmalýydý. Otomobillerin gideceði yollar yapýlmasý
gerekiyordu. Araba birisine çarptýðýnda kanayan
insanlarý hastaneye götürecek baþka arabalar
olmalýydý. Tabii bu arabalarýnda yolda birilerine
çarpma ihtimali her zaman vardýr.

Hastanelerde de pek çok kiþinin bulunmasý
gerekirdi elbette. Kiþiye çarptýktan sonra kaçan
insanlarý yakalamak için baþka insanlar,
yakalandýklarýnda onlarý yargýlayacak olanlar,
yargýlayacak olanlara adamýn birine çarpmadýðýný
inandýrmaya çalýþan kiþiler, tüm bu saçmalýklarý
kaydedenler ve bunun gibi pek çok kimse
gerekliydi.

Kanayan kiþi hastaneye geldiðinde ölmüþ
ise onun ölmüþ olduðunu söyleyecek birileri, sonra
onu oradan alýp mezarlýða götürecek baþka
arabalar ve mezar kazanlar da olmalýydý. Gerçek þu
ki; burada mesafeler uzaktý. Mezarlýk dört kiþinin bir
ölüyü alýp götüremeyeceði kadar uzaktý ve ölüler ne
ölümü ne de hayatý hatýrlatacak kadar yakýndýlar.
Ýnsanlar balýkçýnýn aðýndan yeni tekneye
boþaltýlmýþ balýklar kadar uzaktý birbirine.

Bütün bunlar olurken vagonlar olduðu
yerde durdu hep. Dünya dönüp dururken
vagondakiler, yolda olanlar, bildikleri yerlere

Fatih ERAVCI
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Bu program mimarlýk ortamýnýn kendini
topluma anlatma ihtiyacýnýn bir yansýmasýdýr.Toplumla
arasýnda oluþmuþ bulunan iletiþimsizliðin nedenlerinin,
ayný dili konuþmamak, ayný açýdan bakmamak, ayný
kaygýlarý taþýmamak olduðunun bilincine varmasý ve
bunu gidermenin yolunun kendi temel bakýþ açýlarýný,
kavramlarýný bir sonraki neslin temsilcilerine anlatmak
ve onlardan öðrenmenin yolunu da açýk tutma
çabasýdýr.Planlanan etkinlikler iddialý olmamakla
birlikte mimarlýk kültürünün, çocuk kültürü ile ender
karþýlaþmalarýndandýr. Bu yüzden önemlidir.

Mimarlýk ve plastik sanatlar boþluk üzerine düþünen ve
boþluðu tasarlamak gibi ortak kaygýlarý olan, biçim,
yapý, mekan ve teknik gibi ortak problemleri tanýmlayan
dolayýsýyla pek çok noktada kesiþen konulardýr. O
halde plastik sanatlara özgü bazý olanaklardan
yararlanarak mimariye ait kavramlar irdelenebilir.

Örneðin kil. Kil malzemesinin kullanýldýðý etkinliklerde
çocuklar eðlenceli zaman geçirmenin ötesinde yoðun
ve deðiþken bir süreç yaþarlar; yoðunlaþýrlar. Çünkü
biçim verilebilen bir malzeme çocuklarýn hoþuna
gider...Bir anda, deðiþken, yani çeþitli deneyimleri bir
arada yaþadýklarý bir sürecin mimarý olurlar. Çünkü kilin
deðiþken yapýsý onlara bu özgürlüðü verir. Kilin bu
özelliði çocuðun yaratýcýlýðýný güdülediði gibi çevresini
daha dikkatli gözlemlemesine neden olur. Elindeki kil
ona her biçimi deneme ve yapma özgürlüðü
vereceðinden çevresindeki pek çok nesneye artýk farklý
bir gözle bakabilecektir. Böylelikle pek çok nesnenin bir
yapým aþamasýnýn olduðunu ve en önemlisi bunlarýn
insan tasarýmý olduklarýný; ve bu nesnelerin insan
faktörü ve malzemeler dünyasý arasýndaki estetik,
iþlevsel, teknik vb.. bir uyumun ya da uyumsuzluðun
sonuçlarý olduðunu kavrayabilecektir.

Bütün bu eðitsel yanýný göz ardý etmeden þu gerçeði
de hesaba katmak gerekir. Çocuk "ilk tasarýmcý"dýr.
Bunu kabul edersek böylesi bir atölye deneyiminin
önemini de kavramýþ oluruz. Çocukça bir cesaretten
söz edilir ya, doðrudur! Çünkü çocuk içinde bulunduðu
yaþamý dönüþtürebileceðine inanan kiþidir ve buna
yeltenecek cesarete sahiptir ki çoðumuz bu
cesaretimizi 'büyürken' yitiririz. Çocuk, çevresinde olup
bitenleri önyargýsýz izler, deðerlendirir ve çoðu zaman
dýþa vuramasa da pek çok çözüm önerir. Belki de pek
çok keþfin ön hazýrlýðýný çocukken yapýyoruzdur. Ne
dersiniz?

Son olarak, çocuk ve mimari ile ilgili en sevdiðim
efsane; BALON OKULU hatýrlatmak isterim;

17 Aðustos 1999 depreminin en ciddi yýkýmýný yaþayan
Aþaðýyuvacýk çocuklarýnýn hava ile þiþirilen ama çeþitli
noktalarýndan yere sabitlenmiþ balon okul en
muhteþem ilaçlarýydý! Bu bölgenin çocuklarý o kötü
günleri bu balonun içinde atlattýlar; Almanya'dan
gelen, krem renkli, iri bir tespih böceðini andýran ve
üzerinden kuþlar uçtuðunda canlý bir gölge oyunu
sahnesine dönüþen tavanýyla bir masal yapýsý ile
iyileþtiler. Ben mimarinin, yapýnýn, malzemenin,
mekanýn gücüne orada þahit oldum, o yüzden bu

Þükriye Sarý (heykeltraþ / sanat eðitimcisi)
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Oyun 1: Mekan Yaratma Oyunu-1 (grup)

Oyun 2: Mekan Yaratma Oyunu-2 (bireysel)

Oyun 3: Mekan Yaratma Oyunu-3 (bireysel/grup)

Oyun 4: Kent Yaratma Oyunu

Taným:

Taným:

Taným:

Taným:

Çocuklar kendilerine verilen malzemeleri

kullanarak kendi ölçeklerinde, bir veya iki kiþilik

mekanlar kurgularlar...

ip,mukavva (kutu),tel, köpük, battaniye ,koli

bandý,makas,karga burnu,çýta.

Baðlayýcý elemanlar kullanýlarak kutulardan bir

mekan oluþturulacaktýr. Model çocuðun kendi

ölçeðinde olacaktýr. Malzeme kullanýmý çocuðun

yaratýcýlýðýna býrakýlacaktýr. Ancak çocuk teknik

olarak desteklenecektir...

Üç duvarý olan bir oda modelinin tasarlanmasý ve

kilden maket çalýþmasý. Maket içerisine model

eþyalar yerleþtirilmesi

Kil, kil þekillendirmek için gerekli olan aletler.

10-20- cm. yükseklik ve geniþliðinde ve mekan

yine modeli yaptýrýlýr içine eþyalar yerleþtirilir.

Teknik yardým ötesinde bir yönlendirme

yapýlmaz.

Korunak, sýðýnak, barýnak, toplayýcý modeli

oluþturma

Kil ve kil þekillendirmek için gerekli olan aletler.

Korunak, sýðýnak, barýnak, toplayýcý modeli

oluþturma. Çocuklar dört duvarý olan kilden bir

ev inþa ederler . Boyutlarý 10-25 cm arasýnda

olabilir. Buna çocuk karar verecektir.

Kamusal, iþlevsel yapý tasarýmý/ þehrin seçilmiþ

bir noktasý için saat kulesi tasarýmý

Kil ve kil þekillendirmek için gerekli olan aletler.

Çevre faktörü tanýmlanmalýdýr. Çocuða bazý

bilgiler verilebilir; fotoðraf, bölgedeki insan

yapýsý, bitkisel özellikler, tarihi deðerleri...vb.

Malzeme:

Uygulama:

Malzeme:

Uygulama:

Malzeme:

Uygulama:

Malzeme:

Uygulama:

OYUNLAR:

1- Mimar l ýð ýn kendi kurgu ve

kavramlarýný çocuk diline çevirip onlara

anlatmak ve anlattýklarýný onlardan geri

dinlemek, çocuk sadeliði ile gereksiz

ayrýntýlardan sýyrýlýp kendi mesleðine bakýþý

yenilemek

2- Algýlarý henüz þartlanmamýþ

çocuklarýn yaratýcýlýklarýný teþvik etmek,

onlara söz ve eylem hakký vermek yoluyla

çocuk kültürüne ve mimarlýk kültürüne

AMAÇ:

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Estetik, eleþtiri ve uygulama ana merkezli

olmak üzere, tarih, yapý, çevre, yapýlý

çevre(iç-dýþ mekan), biçim (beðeni; kiþisel

ve toplumsal), malzemeler dünyasý; fiziksel

ve iþlevsel uyum..vb. baþlýklarýnýn

çaðrýþýmlarý ile tanýmlanacak "oyun"lar,



Ezgi Koman - Çoçuk Geliºimcisi
Þükriye Sarý - Heykeltraþ/sanat eðitimcisi
NurayBayraktar - Mimar / akademisyen
Ela Tekkaya - Mimar
Ebru Baysal - Mimar
Zeynep Tuna Mimar
Tezcan K. Candan - Mimar
Nurcihan Doðmuþ - Mimar
M.Onur Yýlmaz - Mimar

Atölye-1 Çamurkentin Mimarý (Çamur/KilAtölyesi)

Atölye-2 Çamurkent Tasarým atölyesi (Çamur/Kil
Atölyesi)

Atölye-3 Yer Sallandýðýnda (Deprem üzerine atölye)

Atölye-4 Zaman Yolculuðu (Ören yeri gezileri)

MekanAvcýlarý (fotoðraf gezileri)Atölye-5

Yürütücüler:
Özet:
Öneri temalar:

Mekan:

Yürütücüler:
Özet:

Yürütücüler:
Özet:

Yürütücü:

Özet:

Yürütücü:
Özet:

Tema:

bir heykeltýraþ ve bir mimar.
ekteki temalar üzerine ürün elde edilmesi.
hayalimdeki oda, hayalimdeki ev, evim, bir
sokak heykeli, bir antik kentin planý, saat
kulesi, bir meydan, merdiven, bir bina nasýl
ayakta durur?, böcek evi, masal mekanlarý...
seçilecek temaya göreAnadolu Medeniyetleri
Müzesi, Mimarlar Odasý, sokak...vb.

bir heykeltýraþ ve bir mimar.
"Kent nedir?" üzerine sohbet, dia gösterimi.
Kilden kent parçalarý yapýlmasý.
Parçalardan bir kent maketi oluþturulmasý ve

son ürün üzerine sohbet...

bir mimar, bir heykeltýraþ.
Deprem konulu dia gösterimi eþliðinde

deprem, sebepleri ve sonuçlarý üzerine
tartýþma...

Ýnsanlar neden bina yapar?' sorusu üzerine
sohbet...

'Bina nasýl ayakta durur?' sorusu üzerine
sohbet...
Kilden birer barýnak yapma ve ürünler üzerine
Sohbet...

Arkeolog, mimar, restorasyon uzmaný ve
uzman konuklar.

Ankara içindeki ve yakýn çevresindeki ören
yerlerine geziler düzenlenmesi, terim olarak
'eski', eskiden yaþam, eskiden kent ve insan
üzerine söyleþiler...

Fotoðraf sanatçýsý
Compact makinalarý olan bir grup çocuk ile

Ankara ve yakýn çevresinde kentin ve
kent yaþamýnýn algýlanmasýna yönelik
fotoðraf gezileri. Bu geziler temasýna
göre gruplar halinde bir seferde yapýlabileceði
gibi, süreli ve önceden t a n ý m l ý h a l d e d e
düzenlenebilir.

Kalabalýk, yalnýzlýk, trafik, binalar, en
sevdiðim yer...

ATÖLYELER
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ÇALIÞMA GRUBU:

PROGRAM

Yanda belirtilen atölye çalýþmalarý Aðustos
ayýnýn son iki haftasýnda, Cumartesi ve Pazar
günleri saat 10.00 ile 17.00 arasýnda
gerçekleþecektir.



Bu gezide "Çocuk ve Mekan" çalýþma grubu da mimarlar ve çocuklarýyla bir seramik atölyesi gerçekleþtirdi.
Buna iliþkin bir yazý yazmak ...Mimarlýða iliþkin kaygýlarým gene nasýl da üst üste. Yan yana yazýlmamalýydý bu metin.

...Gerektiði gibi yazýlmýþMetin örümcek aðýna benzer: Gergin, eþmerkezli, saydam, sýký örgülü.

Uçuþan her þeyi kendine çeker.

Arasýndan geçmeye çalýþýrken aða yapýþýp kalan metaforlar, onu besleyen avlardýr.

Konu ve malzeme kendiliðinden ona doðru kanat çýrpýyordur.

Bir tasarýmýn gücü ve doðruluðu bir alýntýnýn baþka bir alýntýyý davet etmesini saðlayýp saðlayamadýðýyla ölçülebilir.

Eðer düþünce tek bir gerçeklik hücresini bile açabilmiþse, öznenin dýþtan müdahalesine gerek kalmadan,
öbür hücrelere de nüfuz etmesi beklenir.Nesnesiyle gerçekten iliþki kurabilmiþ olduðunun kanýtý,

Çok geçmeden çevresinde baþka nesnelerin de billurlaþmasýdýr.

Metnimde bir merkez yok. Saydam ve sýk örgülü olabilir.
Boþluklarým da olmalý... Çünkü herkes kendini örebilir. Seyirlik olan herþeye raðmen....

Yükselen trend (?) Tedirginim.

Taþmektep'te kahvaltý... Ahþap tabela... Islak beton kokusu...Taþýn kokusu... Þu an her yerdeyim ve burada...
Müze ama ahþap kokan. Seyretmek...Beypazarý...Müzelik...Se yir lik... Beyaza sonradan boyalý...

Onlar yalnýzca ev deðil... Ev, sadece onlar deðil... Sessizim...

Müze. Yaþamýn dondur-ul-duðu... donmadýðý... þeylerin nesne olayazdýðý...
Lütfen sedire oturmayýn... Oturmamýz gerek... Ve... Ýliþme isteðim... Pencereden aðaca uzanabilirim...

Heyecan... Kitaplarý pencere kenarýna dizerdim...

Çocuklar...Killer ellerinde... Bölündüler...Hayaller, imgeler, nüanslar... Uçuþtular, savruldular...Dönüþtüler.

Ýnözü vadisi...Adýndan belli... Ne iyi... Adý baþtan konmadý.......Kilden...Oda, kule, mekan oldular. Pizza oldular.
Ama yemediler. Çünkü kil yenmez. Sadece yapýlýr. Hiç düþünmemiþtim...

Taþmektep'te ikramda bulunan "bindallý" giymiþ kýzlar dondu...Biz donduk...Iþýk yoktu...Bin dal ayrýldý,saçýldý yere..

Beypazarý... Evler...Kendi evim...Odam...Çocukken... Çocuklar kilden oda yaptýlar... Kendilerini de yaptýlar. Odaya kondular.
Kendilerini de odaya koydular. Biz .. Mimarlar...nereye koyuyoruz kendimizi...

Ne çok ev var böyle bu yerde... Ne çok dar aralýklar...Çatýsýz saklanma yerleri... Odamdayým sanki...
Susarak belki dinlemeye baþlayabiliriz. Ve belki anlatmayý deneyebiliriz bir gün. Ama önce anlamayý...

Sessizce yaramazlýk yaparak...Onunla ve kendinle devam etmek...

Bu yazýyý yazan kýz Beypazarý'nda çokça oynamýþtýr. Þimdi mimardýr.
Zamaný içinde mimarlýk ortamýna ait dayatmalarýn , duyumlarýnýn incelmesinden endiþelidir.

Kendi özgül konusuna yönelttiði ýþýk altýnda baþka baþka konular da parýldamaya baþlar...

Yazar bir ev kurar metninde.

arasýna karýþýp

kalýnlaþýp

T M M O B M i m a r l a r O d a s ý A n k a r a Þ u b e s i B e y p a z a r ý ' n a b i r g e z i d ü z e n l e d i .

* Koyu yazýlmýþ olan cümleler Theodor W. Adorno'nun "Minima Moralia Sakatlanmýþ Yaþamdan Yansýmalar" adlý yapýtýnýn "Aynanýn Arkasýna" adlý
yazýsýndandýr.........Minima Moralia. Metis yayýnlarý, 1997 Çev: O.Koçak, A.Doðukan
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TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ,

HER YIL 30, 40 VE 50 YILLIK ÜYELERE PLAKET

VERMEKTEDÝR. BU YIL BU GRUBA 60 YILLIK

ÜYELER (3 KÝÞÝ) DE DAHÝL EDÝLMÝÞTÝR.

ÜYELERE, "MÝMARLARA TASARIMCILARA"

YAKIÞIR BÝRÞEYLER SUNMAK KAYGISI ÝLE,

B U Y I L V E R Ý L E C E K P L A K E T L E R Y E R Ý N E ,

D A H A TA S A R L A N M I Þ , D Ü Þ Ü N Ü L M Ü Þ V E

V E R Ý L M E N E D E N Ý S O R G U L A N M I Þ

B Ý R Þ E Y L E R S U N M AY I A M A Ç L A D I K . B U

NEDENLE BÝR YARIÞMA DÜZENLEME KARARI

A L D I K . Y A R I Þ M A F O R M A T I Ü Z E R Ý N E

OLUÞTURULAN ÇALIÞMA GRUBU ETKÝNLÝÐÝ

VE DETAYLARINI ÞÖYLE TARÝFLEMÝÞTÝR:



T M M O B

M I M A R L A R

O D A S I

A N K A R A

S U B E S I

B

K

Ö

B

D

u b i r y a r ý þ m a d e ð i l " o r t a k k a t ý l ý m " d ý r. M i m a r l ý k e ð i t i m

sürec inde o lan ve sürec i tamamlamýþ o lan üye ler in i le r ik i

yýllarýný da betimleyecek simgeleri, kendilerinin belirleyeceði bir

katýlým dileðidir.

atýlýmýn amacý bir nesne elde etmekten çok "ne" elde etmeye

yöneliktir. Üyelere verilecek "ne" nin tasarýmý için düzenlenen

bir katýlým dileðidir.

nerileri deðerlendirecek olan kiþiler, bir seçici kurul deðil bir

r a p o r t ö r g r u b u d u r . B u g r u p , e s t e t i s y e n v e t a s a r ý m

kuramcýlarýndan oluþacaktýr. Raportör grupta yer alacak kiþilerin

is imler i , katý l ýmcý larýn etki al t ýnda kalmamalarý iç in yarýþma

sonuna kadar açýklanmaya-caktýr.

irinci aþamanýn sonunda raportör grup, 10 ila 20 arasý öneriyi

deðerlendirmeye sunacaktýr. Raportör grup böylelikle görevini

tamamlamýþ olacaktýr.

eðer lendirmeye al ýnan öner i ler i get i renler, ik inci aþamada

b i r a r a y a g e l e c e k , ö d ü l a l a c a k " n e / " n e l e r i k e n d i l e r i

belirleyeceklerdir.

" "

Yarýþma için öngörülen para ödülü 5.000.000.000 TL'dir. Bu

" "K

K

B

D

K

atýlým herkese açýktýr.

" atýlým" iki aþamalý olacaktýr.

i r i n c i a þ a m a i ç i n , t e k n i k v e r i o l a r a k s u n u m s e r b e s t t i r.

Malzemeler in pahal ý o lab i leceði düþüncesi i le i lk aþamada

birebir model "ne" istenmemektedir.

eðerlendirmeye alýnan "ne" leri tasarlayan kiþi ler için mali

destek saðlanacak, tasarladýklarý "ne" lerin birebir uygulamasýný

yapmalarý istenecektir.

anýksanmýþ yarýþma formatlarýnýn aksine soru/cevap, rumuz,

kimlik zarfý, sunum tekniði, program, gibi belirleyici hükümler

geçers izd i r. Aç ýk ad ve adres sunum levhas ýn ýn arkas ýna

yazýlacaktýr.



E
s

k
i
þ

e
h

i
r

O
s

m
a

n
g

a
z

i
Ü

n
i
v

e
r
s

i
t
e

s
i

B
a

d
e

m
l
i
k

K
a

m
p

ü
s

ü

T
Ü

R
K

Ý
Y

E

M
Ý

M
A

R
L

I
K

Ö
Ð

R
E

N
C

Ý
L

E
R

Ý

B
U

L
U

Þ
M

A
S

I

0
5

3
3

2
4

6
0

5
3

7
,

tm
o

b
_

e
s
k
is

e
h

ir
@

y
a

h
o

o
g

ro
u

p
s
.c

o
m

8
-

1
4

T
e

m
m

u
z

2
0

0
2

7
g

ü
n

d
e

7
m

a
s

a
l



Bir "güzelleme" bu yazý. Geç kalmýþ bir saygý duruþu.
Ýçinden bir türlü çýkamadýðým, nedenini bir türlü
bulamadýðým o boþluk duygusunu tartýþacak, dudaðýmýn
bir köþesine belli belirsiz üþüþmüþ yanýt parçacýklarýný,
satýrlarý izleyen mimarlarýn ya da mimarlýk öðrencilerinin
gözlerine sokacak deðilim. Ýçimden geldiði gibi yazmak
istiyorum. Ne yazacaðýmý tam da bilemeden.

Sinop'tan baþlayabilirim örneðin. Türkiye Mimarlýk
Öðrencileri Buluþmasý'nýn Sinop'taki kampýna,
çevresinde bolca yýlký atýnýn insanlara pek de
görünmeden barýndýðý Sarýkum'a güç bela ulaþtýðýmda
saat gecenin onu olmalýydý. 1997 yýlýnda, iki buçuk milyon
lira taksi parasý ödediðimi hatýrlýyorum. Bir de deniz
kýyýsýnda bir yerlerde konumlanmýþ kampýn, silik ýþýklar,
koyu yeþil renkli çadýr siluetleri, ve itfaiyeciler tarafýndan
kullanýlýp, sonradan terk edilen çatýlarýn eksik binalar
arasýnda beliren tuhaf görüntüsünü. Yazýn son günleri,
Karadeniz'de üþütür insaný. Uyku tulumum yoktu. Çift
cidarlý sahra çadýrlarýnýn birisinde, yan yana dizilmiþ okul
masalarýnýn üstüne üç beþ kiþiyle birlikte sýkýþ týkýþ
uzanmýþtým, battaniyeme sarýlarak. Kendi okulumdan
katýlan tek mimarlýk öðrencisi bendim. Serdar, sen
Çukurova'nýn gülüsün, demiþti. Bin kilometre öteden tek
baþýna gelmek pek eðlenceli olmasa da, bu laf hoþuma
gitmiþti doðrusu.

Mimarlýðýn sadece bina yapmak sanýldýðý bir
ülkedeyiz. Kim bilir, belki de, benim o zamanlar tahmin
ettiðimin çok ötesinde, sadece bina yapmaktýr mimarlýk.
Belki, bina yapmak, tüm bu tepeleme çizim eðitiminin bize
huzura ermenin yolu olarak iþaret ettiði en doðru adrestir.
Ben bu adresi çok iyi okuyamadým. "Hadi bir daha
söylesene" feryatlarýmdan býkýp, Sarý gelin türküsünü
bilmem kaçýncý kez çýðýran Taylan'ý dinlerken,
kampýmýzýn anýtsal ölçekteki av köpeði Delü'yü korka
korka severken, ya da Sinop'ta, hala Osmanlý kokan
kentin, kaldýrýmlarda seðirten insanlarýn, Yalý kahvesinin,
ya da limanda bir parlayýp bir sönen yakamozlarýn
arasýnda gezinirken en son aklýma gelen þey, bina
yapmak düþüncesiydi. Mimarlýkla sýký bir hesaplaþmaya
girdiðim söylenebilir. O zaman vardýðým sonuçlarý þimdi
hatýrlamýyor dahi olabilirim. Oysa önemli olan, bu
buluþma halinin öncelikle insanýn kendisine yönelik
eleþtirel bir ruh haline girmesine ön ayak olmasýydý.

Sinop'tan önce, 1997 kýþýnda Kilyos'ta toplandýk.
Soðuktu, ve borularda donan sularýn ne zaman tekrar
tuvaletlere yöneleceði merak konusuydu. Sobalarda
piþen kestaneleri, eskiz atölyesini, kumsalda koþuþan
insanlarý hatýr l ýyorum. Çoðuyla ne zamandýr
karþýlaþmadýk. Kim, hangi yerlere sürüklendi, bilmiyorum.
Lanet olasý aþk belasý þarkýsýný zangýr zangýr, baðýra
çaðýra söylerken, daha çok yeniyetme sahil beldesi
sakinlerini andýrýyorduk. Tüm bu çýngýrtýnýn içinde, yine
mimarlýðýn, öyle ya da böyle, sessiz ve derinden nüfuz
ettiði bir on beþ gün geçip gitti. Þurasý açýk ki, Türkiye
mimarlýk öðrencileri buluþanlarýnýn konuþtuðu hiçbir þey,
doðrudan, beraberinde ikinci bir soru taþýmadan, baþka
yerlere çatallaþmadan, baþka hayallere doðru yelken
açmadan, (iyi) bina yapmakla özetlenen mimarlýk
tanýmýný paylaþmadý. Hiçbir "geyik", hiçbir atölye, hiçbir
kendiliðinden konuþma, bildik mimarlýk výrýltýlarýný
dillendirmeye yeltenmedi. Bir araya gelmenin eþsiz,
efsunlu kutsiyetini idrak etmiþ bunca insana,

tadýndaki deyiþler hiç
ama hiç iþlemedi. En azýndan benim düþündüðüm bu.
Güzel olan þey de, herkesin kendine sormasýydý,
baþkalarýna çuvaldýz saplamadan önce. Tüm kavgalar

mimarlýða çýktý.

Sonra Kayaköyü. Ruhlarýmýzýn arýndýðý o taþlaþmýþ
mekanlar. Parlak gökyüzünün altýnda pencere
sövelerinin, bu parlaklýðý kýskanýr gibi üzerimize saldýðý bir
beyazlýk saðanaðý. Mimarlýðýn ilk kez ellerimize
yapýþýyormuþ duygusunu uyandýrdýðý bir geçmiþ zaman
gezintisi. Kayaköyü fikir yarýþmasýnda, hem de meþhur
jüri üyelerimizin önünde, uykusuzluktan sonunu
getiremediðim jüri sunuþum. Yaklaþýk iki yüz kiþinin
arasýnda, atölyeler arasý koþuþturmacadan kalan
zamanlarda, buluþmanýn kendisi üzerine yoðunlaþan
tartýþmalar. Ve Kayaköyü düþüncesinin geçmiþ zamanla
bugünü birleþtiren týlsýmlý çizgisi.

Geçmiþe baktýðýmda, en çok huzur duyduðum þeyler,
buluþmanýn bende býraktýðý izle giriþtiðim iþlerden
baþkasý deðil. Bunun bir þekilde, hâlâ sürdüðünü
düþünüyorum. Çukurova mimarlýk öðrencilerinin
doksanlarýn sonlarýnda içine girdiði hummalý "mimarlýðý
öðrenme" faaliyetini bilenler, bunun TMÖB'ün 1996'daki
Çayköy buluþmasýndan kaynaklandýðýný da hatýrlarlar.
Kendi kabuðunu kýrmaya çalýþan bir bölümün, baþka
mimarlýklarla karþýlaþtýðýnda duyduðu heyecandýr bu.
Yirminin üzerinde hafta, hiç kesintisiz dergi çýkarmak, bu
dergiyi mimarlýk tartýþmalarýnýn, eðlencenin, kültürel bir
silkinmenin öznesi yapmak, tam da "buluþmanýn"
kýþkýrttýðý bir oluþtur. Oysa bu topraklar, boþ yere
heyecanlanmanýn enayilik sayýldýðý bir ortalamayý dayatýr
ancak. Bunun fazlasý, oyunu kurallarýna göre oynamayý
öðrenmenizi geciktirecektir. Ýsraf edilecek vakit yoktur
ruhani birliktelikler için. Bu nedenle, okuldaki mimarlýðýn
dýþýna çýkma arayýþý, çoðunlukla zahmetli bir at araba
iliþkisini gerektirir. Genel ilgisizlik, bu tür öðrencilik
hallerinin "geçici" olduðunu hatýrlatýr durur. Mimarlýðýn
merkez dünyada yaydýðý tüm düþünce haleleri, bizde ilkin
tembelliðe, sonra da küçümsemeye takýlýr. Mimarlýðýn
kendisine iliþkin sorgulamalarýný teðet geçmek, "doksan
dakikada mimarlýk" eðitimini en iyi özetleyen sonuç deðil
midir?

Ýþte buluþmanýn yaptýðý da, kendi sýðlýðýnda boðulup
durmakta olan mimarlýk ortamýný tanýmsýz, belirsiz,
yönsüz bir yolculuða çýkarmak, zihinleri tekrar edilmekten
bunalmýþ, paketlenmiþ bilgilerle dolu mimarlýk
öðrencilerini kendi kendileriyle ve kendi öyküleriyle baþ
baþa býrakmaktý öncelikle. Bu nedenle, meslekten atölye
yürütücülerinin olmasý, yarýþmalarýn düzenlenmesi, ünlü
mimarlarýn, þairlerin, ressamlarýn veya diðer
disiplinlerden insanlarýn da aramýza katýlmasý, "cetvelsiz
mimarlýk" buluþmalarýnýn içeriðini deðiþtirmedi, üstüne
üstlük katký saðladý, çeþitlendirdi, iç sesleri çoðalttý.

Serdar Akþahin iþte bu sürekli devinen kalabalýðýn
içinde, baþýndan beri buluþmayla birlikte yaþamýþ bir
adamdý. Ýstanbul'dan Ankara'ya, bir mimarlýk yarýþmasý
için giderken trafik kazasý geçirdi. Ve ben, Serdar'a
adanmýþ bir yazýda durmadan buluþmayý, ya da aklýmda
kalan aile albümü tadýndaki fotoðraflarý anlatýp durdum
þimdiye kadar. Çünkü kendimce, böyle bir "anma"
yazýsýný hepsinden daha anlamlý buluyorum. Buluþma
katýlýmcýlarý, hem bu ortamý var eden, hem de bu ortam
tarafýndan var edilen, kimi iyi arkadaþ, kimi sadece tanýþ,
kimi günlerce ayný þeylere gülüp de birbirinin sesini bir
daha duymayan, yollarý sadece buluþmalarda kesiþen
insanlar, belki de hepimiz bir gün böyle anlatýlmalýyýz ayný
toprak parçasýnda ses tüketmiþ diðerlerine.

Gelelim bugüne. Kendi adýma, TMÖB'ün Küre

siz orada

mimarlýk adýna ne yapýyorsunuz
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PROJE YARIÞMASI
ANTALYA ALTIN
PORTAKAL FÝLM

MÜZESÝ YARIÞMASI

ÖDÜLLER:

Birinci ödül :

Ýkinci ödül :

Üçüncü ödül :

Mansiyonlar :

Yarýþma Baþlangýcý:

Soru Sorma Süresi:

Proje Teslim Tarihi:

A n t a l y a B ü y ü k þ e h i r
Beled iyes i tara f ýndan
TMMOB Mimarlar Odasý
A n t a l y a Þ u b e s i
d a n ý þ m a n l ý ð ý n d a
“Bayýndýr l ýk Bakanlýðý
Mühendislik ve Mimarlýk
Proje Yarýþma Yönetmeliði”
uyarýnca mevcut fuar alaný
içerisinde “Antalya Altýn
Portakal Fi lm Müzesi
Yarýþmasý” serbest, ulusal
ve tek aþamalý olarak
yarýþmaya çýkarýlmýþtýr.

Yakýn çevresi i le ele
alýndýðýnda, güçlü bir
mimari yoruma gereksinim
duyan AAP Film Müzesi,
Antalya kenti ile birlikte
anýlan ve kent tarihinde
önemli bir yeri olan Antalya
A l t ý n P o r t a k a l F i l m
Festivalinin geçmiþine ýþýk
tutacak ve kültür yaþamýnýn
g e l i þ m e s i n e k a t k ý d a
bulunacakt ý r. Yapýn ýn
b a r ý n d ý r d ý ð ý ö z g ü n
koleksiyon kadar, mimari
yorumun kendisi de kent
kültürünün bir parçasý
olacaktýr. Elde edilecek
ürünle güzel sanatlarýn
t e þ v i k e d i l m e s i
amaçlanmýþtýr.

7.000.000.000.-TL

5.000.000.000.-TL

3.500.000.000.-TL

5 x 2.500.000.000.-TL

01 Temmuz 2002

25 Temmuz 2002

09 Temmuz 2002

Yarýþma Þartnamesi 1
Temmuz 2002 tarihinden
itibaren 25.000.000.-TL
karþ ý l ýð ýnda Mimar lar

ANTALYA TARÝHSEL
KARAALÝOÐLU PARKI
BELEDÝYE BÝNASI VE

ÇEVRESÝ

KENTSEL TASARIM VE
KORUMA PROJE

YARIÞMASI

ÖDÜLLER:
Birinci ödül :

Ýkinci ödül :

Üçüncü ödül :

Mansiyonlar :

Yarýþma Baþlangýcý:

Soru Sorma Süresi:

Proje Teslim Tarihi:

Antalya Karaalioðlu Parký
alaný ve çevresinin kentsel
t a s a r ý m ý v e k o r u m a
p r o j e l e r i A n t a l y a
B ü y ü k þ e h i r B e l e d i y e
tarafýndan “Bayýndýrlýk
Bakanlýðý Mühendislik ve
Mimarlýk Proje Yarýþma
Yönetmel ið i ” kural lar ý
çerçevesinde serbest,
ulusal ve tek aþamalý olarak
yarýþmaya çýkartýlmýþtýr.

Mimarlar Odasý Antalya
Þubesinin danýþmanlýðýnda
düzenlenen yarýþmaya
ka t ý lma iç in TMMOB
Mimarlar Odasý, Þehir
Plancýlarý Odasý ve Peyzaj
Mimarlarý Odasýna kayýtlý
olmak ve Þartname alarak
adres býrakmýþ olmak
zorunludur.

20.000.000.000.-TL

15.000.000.000.-TL

10.000.000.000.-TL

5 x 5.000.000.000.-TL

01 Temmuz 2002

01Aðustos 2002

01 Ekim 2002

Jüri, deðerlendirme için
proje teslim tarihinden
sonraki 15 gün içerisinde
toplanacaktýr. Yarýþmaya
k a t ý l a n t ü m p r o j e l e r
sonucun ilanýndan sonra 15
gün süre ile sergilenecektr.
Kolokyum tarihi daha sonra
yarýþmacýlara bildirilecektir.

Yarýþma þartnamesi 1
Temmuz 2002 tarihinden
itibaren 50 Milyon TL

TMMOB Mimarlar Odasý

D e p r e m e U y a r l ý
Yerleþmeler
Mimari Fikir Yarýþmasý
devam ediyor...

17.06.2002 - 17.08.2002

Þ a r t n a m e y i T M M O B
Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi’nden alabilirsiniz.

Yarýþma Dönemi:
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BÝR KENT NASIL
ÝZLENÝR...

Konstantin KAVAFÝS

Ankara …
içinde yaþadýðýmýz kent...
Kimi zaman farkýnda
olmadýðýmýz,
Kimi zaman, farkýnda
olup da içinde
olmadýðýmýz
Kimi zaman doyasýya
yaþadýðýmýz yer...

Anýlarýmýzýn,
yaþanmýþlýklarýmýzýn,
hüzünlerimizin ve
sevinçlerimizin ortak
paydasý...

En sevdiðimiz
mekanlarýn ev sahibi,
aramýzdan ayrýlan
mekanlarýn tanýðý,
gölgesinde oturduðumuz
aðaç, yollarýnda
yürüyemediðiz sokaklar,
Kullanamadýðýmýz
meydanlar...

Ankara'da olan biten, ve
olacak bitecek herþeyde
katkýmýz, önerimiz
eylemliliðimiz olsun
diyen kent duyarlýlarla

TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi
bünyesinde
oluþturulacak olan Kent
izleme ve inisiyatifi
komisyonunda bir araya
geliyoruz.

Bu kent arkandan gelecektir.
Sen ayný sokaklarda

dolaþacaksýn yine.
Ayný mahallede
kocayacaksýn;

ayný evlerde kýr düþecek
saçlarýna.

Dönüp dolaþýp bu kente
geleceksin sonunda.
Baþka bir þey umma.
Bineceðin gemi yok,

çýkacaðýn yol yok.
Ömrünü nasýl tükettiysen

burada, bu köþecikte,
öyle tükettin demektir bütün

yeryüzünde de.”

Her satýr için yeni cümleler
kurabiliriz.
Bu cümlelerden bir anlam
çýkartabilir, bir program
oluþturabilir,, bu kentin
bütün güzelliklerini
yaþayabilir,
sýðýnacak bir mekan
mutlak bulabiliriz.
Bu kentten kopartýlmak
istenen her anýnýn her
mekanýn bizim parçamýz
olduðunu birlikte
anlatabiliriz.

MÝMARLAR ODASI
KÜTÜPHANESÝNÝN
YENÝDEN
CANLANDIRILMASI ÝÇÝN
AYIRACAK ZAMANINIZ,
SÖYLENECEK SÖZÜNÜZ
VARSA;

SAAT: 17:00'DA

MÝMARLAR ODASI
KÜTÜPHANESÝNDE
ÝLK TOPLANTIYA
BEKLENÝYORSUNUZ.

KÜTÜPHANE;

· çaliþma zamanlari?
· nasýl bir mekan?
· çalýþan/çalýþanlarýnýn

niteliði?
· yayýn stoðu ne yönde /

nasýl güncellenecek?
· yararlanma biçimleri

çoðaltýlabilir mi?
· yayýný olabilir mi? nasýl?
· arþiv ve dökümantasyon-

unun sistematiði /
iliþkisi?
· elektronik ortam ile

iliþkisi?
· temalý toplantýlar

olabilir mi?
· ...
· …
· asýl olarak nasýl bir

kütüphane yaþantýsý?

AYRICA;

UZMAN
KÜTÜPHANECÝLERÝN
TOPLANTIMIZA KATILIMI
SAÐLANACAKTIR.

BÝR "KÜTÜPHANE
ÝNSÝYATÝFÝ"
OLUÞTURMAK ÜZERE;
22 TEMMUZ 2002
TARÝHÝNDE
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Saat 01 :00 . Sa lonun penceres inden u fka
bakýyorum. 4.cadde'den ne görülebiliyorsa ona.
Sokaktan tek tük otomobiller geçiyor. Gereðinden fazla
açýlmýþ teyplerin sesleri. Sesi dýþarýda býraktýðýný
düþündüðüm doðramalar b i le engel o lamýyor,
duyuyorum.

Bilmem nedendir, o akþam aklýma geldi. Kimin
konseriydi, hangi sebeple gitmiþtik bilemiyorum. Ama o
akþam Opera'daydýk. Opera, Þevki Balmumcu'nun
eski "sergievi", Paul Bonatz'ýn neoklasik özentisi
opera'sý. Yine de severim. Ankara'daki birkaç deðiþik
mekandan biridir. Konser bitti, fuayeden çýkýþa doðru
yürüyorduk. Keyifliydik. Önümüzdeki kalabalýðýn
arkasýndan aðýr aðýr ilerliyorduk. O an gördüm onu.
Saçaðýn altýndaydý. Öylece büzülmüþtü sýðýndýðý yere.
Bir an kendimi düþünmekten alýkoyamadým. Nasýl bir
ruh halidir acaba saçaðýn altýna sýðýnmýþ altýndaki
kalabalýða korkuyla bakan bir güvercinin ruh hali?
Nasýl bir histir?

Hafýzama aldýðým notlar gariptir. Zincir gibi baðlýdýr
birbirine. Uçan bir kuþu görecek olsam bir sürü þey
geliverir aklýma birdenbire. Týpký o öðleden sonra
olduðu gibi. O zaman Konya'da bahçeli bir evde
oturuyorduk. Meram, kayýsý aðaçlarýyla, yeþilliðiyle
canlandý gözlerimin önünde. Bisiklete bindiðimiz
sokaklar, bahçeli tek katlý evler..Dut aðaçlarý. Bir de
hanýmelinin kokusu. Ne zaman duysam bu kokuyu bir
an için çocukluðuma giderim. Çiçeklerin arasýnda
saklanýyordum galiba... Oyun mu oynuyordum yoksa?
Tok bir sesle irkildim birden. Þu hep saðda solda
uçuþup duran kuþlardan biri evimizin kapýsýnýn
önündeki demir parmaklýklara çarpmýþtý. Yerde,
betonun üzerinde öylece yatýyordu. Hareketsiz.
Dürttüm hafifçe, gagasýnýn iki yanýna birer damla su
sürdüm hafifçe, bekledim. Uyanmadý. O gün öðrendim
"beklenmeyen"in ne olduðunu.

Elimdeki kupada çay var. Ceylon. "Canary brand".
Porselen demlikte demlenmiþ. Ýçinde biraz da "çay
çiçeði" var. Dumaný tütüyor. Ýçilecek sýcaklýða gelmiþ
olmalý. Bir yudum… yoksa dünya daha mý güzel?..

B u g ü n e d ö n d ü m b i r a n d a . Ç o c u k l u ð u m ,
çocukluðumun kabuslarý hep gerilerde kaldý. Mimar
bey olduk artýk ya..! Yoksa olmasa mýydýk? Bunu
düþünmek için biraz geç kalmadýn mý? Pek farkeden
birþey yok aslýnda, endiþe, korkunun inatla beslediði o
kabuslar yine var hayatýmda.

Kötü günler yaþýyoruz. Bunu herkes söylüyor.
Karamsarlýk ve sýkýntý vazgeçilmezlik derecesinde bir
ortak duygu olmuþ. Lokal kabuslar neredeyse global
kabuslara dönüþüyor. Ekmek aldýðým fýrýn, traþ
olduðum berber, alýþveriþ yaptýðým bakkal, hepsi var
gücüyle sövüyor yukarýdakilere.

Ýþte hafýzama kazýnmýþ baþka bir not. Üç yýl kadar
önceydi. Bilkent'teki o büyük alýþveriþ merkezinde bir
mutfak standýnda mutfak satmaya çalýþýyordum.
Üzerinde koyu renk takým elbisesi olan, orta boylu
þiþmanca bir adam müþteri koltuðunda oturmuþ,
Balgat'taki lüks dairesi için mutfak dolabý istiyordu.
Sonradan karar deðiþtirip tüm ekipmanýyla lüks bir
mutfak yaptýrmaya karar verdi. Görüþmenin bitimine
yakýn mesleðini sorduðumu hatýrlýyorum. "Milletvekili
danýþmaný"demiþti. Ama bunu söylerken yüzüme
bakmýyordu. "Ne güzel" dediðimi hatýrlýyorum "siyasal
bilimler mezunusunuz herhalde". "Hayýr"dedi. "Ben
partinin içinde yetiþtim". Sonra altýn kaplama, rüküþ bir
dolmakalem çýkardý ve kendisine uzattýðým belgeleri
bir bir imzaladý.

Hayatla ilgili umutsuzluða kapýlsaydým o zaman
kapýlýrdým. Sen, bay Etajer, git mimarlýk oku, 4.5 yýl
boyunca uykusuz kal. Ýyi bir ortalamayla mezun ol,
neticede..?… Sinirlenmiycem. Bu akþam sinirlenmek
yok.

Þükretmek lazým. Þu anda bir büroda çalýþmaya
baþlasam o zaman aldýðým paradan biraz daha
fazlasýný alýrým. Ýþte hepsi o kadar. Büro sahiplerinin
hali daha beter. Yüksek birim fiyatlarý, yüksek vergiler,
artan masraflar ve düþük iþ yoðunluðu. Benden yaþca

büyük olanlarýn hali biraz daha iyi. Tecrübeleri,
baðlantýlarý onlarý bir þekilde ayakta tutmaya yetiyor.
Benim gibiler ve benden sonrakiler için iþler daha zor.
Elçiliklerin kapýlarý bizlerle dolu. Ýnsanca yaþamak için
doðduðu topraklarý, çocukluðunun hatýralarýný terk
etmeyi göze alanlarla… Ya yetiþenler? Üniversitelerde
kafalarýna 4atm. basýnçta idealizm doldurulmuþ yeni
yetmeler (hatta nasýl bir mimarlýk eðitimi alýyorlarsa,
bunlarýn içinde kendini tanrý zannedenler bile var)
mezun olup bu ortama düþtüklerinde ne olacak? Bu
nasýl bir þok olur? Sakin ol Etajer. Sinirlenmek yok.

Elimde çay dolu kupa, sokaðý izliyorum. Donuk
beyaz ýþýklý sokak lambalarý yolun kenarýna park etmiþ
arabalarýn kaportalarýndan yansýyor. Dükkanlarýn
v i t r in le r inden s ýzan sar ýmsý ýþ ýk la r ka ld ý r ýmý
aydýnlatýyor.Yarýn nasýl olacak bilmiyorum, ama
þükretmek lazým. Borcum yok, bana bakacak bir ailem
var, yazýp çizmekten býkmadýðým, yüzmilyonlarca para
harcadýðým bitirip bitiremeyeceðimi bilmediðim ve
sonuç ta ün ivers i ten in k i tap l ýð ýnda çürümeye
terkedeceðim master tezim var, bir kupa dolusu sýcak
çayým var…

Bir mimar aðabeyimizden e-mail aldým. Bürosunu
taþýmýþ, yeni adresini ve telefon numarasýný veriyor. Bir
de not eklemiþ."Çay içmeye bekler im, ama iþ
getirirseniz daha iyi olur." Bana mimarlýða dair
birþeyler öðretmeye çabalayanlar, bana, ilk olarak
onun adresini vermiþlerdi. Ýlk incelediðim bina, onun
tasarladýðý bir iþ merkeziydi. Ne kadar keyifli bir iþle
uðraþtýðýmýzý o zaman anlamaya baþlamýþtým.
Aðabeylerimiz, ablalarýmýzýn tutumu biraz Moðol iþgali
altýndaki 13.yy Anadolu'sunda sufilerin, derviþlerin
sabýrlý ve sessiz direniþine benziyor. Düzenlenen
yarýþmalarda da artýk para ödülü yok. Ödül: peþin
Þeref, plaket onur, bozdur bozdur harca gurur.…
Paradan daha mý deðerli? Mutlaka öyle. Ama ben
bunlarý yarýþmada kazanmak istermiyim bilmiyorum.
Ama yine de yarýþma güzel bir haber. Eskiden aðabey
ve abla mimarlar küçük metrekareli yarýþmalara
girmezlerdi. Küçük metrekareler tecrübe kazanmak
isteyenlere aitti. Mesleði uygulama fýrsatlarý azaldýkça
bu yazýlý olmayan kural da kaybolup gitti. Bunda mimar
olan hiçkimsenin suçu yok. Kim mi suçlu?…Hayýr
hayýr, bu akþam sinirlenmiycem.

Dikkatinizi çekti mi bilmem, Ankara sokaklarýndaki
iþportacýlarýn sayýlarýnda geometrik bir artýþ var.
Porselen bebekler, manikür setleri, komik þeffaf sütyen
askýlarý, yabancý sigaralar, sýrt kaþýyýcýlar ve türlü kývýr
z ý v ý r i n s a n ý h a y r e t e d ü þ ü r e n b i r ç e þ i t l i l i k l e
sunuluyor.Öte yandan o çok raðbet gören alýþveriþ
merkezlerindeki dükkanlarýn kapýlarýndaki "kiralýk" ve
"satýlýk" yazýlarý da ayný hýzla artýyor. Dilenciler bile bir
tuhaf oldu. Geçen gün biri yanýma geldi. Yirmibeþbin
lira istedi. "Yok" dedim. Vay sen misin yok diyen,
söylemediðini býrakmadý. "Hadi len oradan!" dedim,
bastým gittim. Ne yapsaydým. Dövse miydim? Neyi
çözerdi?

Kitle iletiþim araçlarýnýn son zamanlarda nasýl
kullanýldýðý dikkatinizi çekti mi? Haber diye hangi
saçmalýklarýn bize izlettirildiðini farketmeyen var mý?
Bir de -adý lazým deðil- bir sözde yarýþma programý var.
(Ben bunun hala bir tür deney olduðunu düþünüyorum)
Bir grup beyni bronzlaþtýrýlmaya müsait vatandaþý ödül
vaadiyle bir eve týkarsýnýz. Sonra her hareketlerini
millete televizyondan yayýnlayýp zorla izlettirir, bir de
utanmadan akþam insanlarýn en çok rahatlamaya
ihtiyaç duyduklarý anda bunlarýn yorumlarýný, yaptýklarý
her türlü arsýzlýðý mil let in burnuna dayarsýnýz.
Doyumsuz eðlence. Uyuþuk beyinler. Televizyon
b i r z a m a n l a r e ð i t i m a r a c ý y d ý . B e n m i y a n l ý þ
hatýrlýyorum? Bunun bizimle alakasý nedir? Alakasý
þudur efendim: Bu iþkenceye maruz kalýp beyinleri
uyuþ turu lan insan lar b iz im müþter i le r im izd i r.
Yapýtlarýmýza deðer veren -ya da vermeyen- onlardýr.
Bizler de gayet mütevazi bir þekilde bu insanlarýn -
f i z i k s e l v e y a p s i k o l o j i k o l a r a k - o l u m l u
etkilenebilecekleri birþeyleri yaratma gayreti içinde
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Mimarlar Odasý'na
Birikmiþ Aidat Borçlarýnýzý

ve bunun koþullarýný da siz koyun!

31 Aralýk 2002 tarihine kadar
Birikmiþ aidat ödemelerinizi (2002 yýlý öncesi) kredi kartý ile

Normal dönem aidat ödemelerinizi (2002 yýlý ve sonrasý) kredi kartý ile ait olduðu yýl içinde

ödeyebilirsiniz.

istediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin

dilediðiniz sayýda taksitte;

dilediðiniz sayýda taksite bölerek

Bu farklý anlayýþla yapýlan bir çaðrýdýr.
Bu, Oda ortamýnda her türlü insiyatifi üyeleriyle paylaþmayý benimseyen bir yaklaþýmýn çaðrýsýdýr.

Biz, birikmiþ aidat borçlarýnýn, ödeme zorluðu ve/veya zamansýzlýk gerekçesiyle, üyelerimizle aramýzda sorun teþkil eden ve iletiþimimizi
engelleyen bir olgu olarak var olmasýndan rahatsýzýz ve diyoruz ki;

bu sorunu sizin önereceðiniz ve sizin için en kolay olacak þekilde çözelim

Mimarlar Odasý Genel Merkezi 23.06.2002 tarihli toplantýsýnda aldýðý bir kararla aidat toplama konusundaki tüm insiyatifi
Þubeler'e býraktý.

Biz de Ankara Þube olarak bu insiyatifi tümüyle üyelerimize devrediyoruz ve diyoruz ki;

Bu yýl 48.000.000TL olan aidat bedeli bu yöntemle ödendiðinde
aylýk sadece 4.000.000TL olmaktadýr.

Bunun için arkada yer alan formu doldurarak Þubemiz'e ulaþtýrmanýz yeterlidir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Konur sok. 4/3 Kýzýlay Ankara

Telefon : (0312) 417 86 65

Info@mimarlarodasiankara.org

TABLAOOOOOO
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MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÜYE ÖDENTÝ FORMU
ADI SOYADI :

ODASÝCÝL NO :

DOÐUM TARÝHÝ :
ADRES :

ÝL: POSTA KODU:
TELEFON : FAX:
E-MAIL : @

.........................................................................................................................................

......./......./..................
.........................................................................................................................................

..................................................... .....................................................
......................................................... .......................................................................

......................................................... ............................................................................

GEÇMÝÞ YILLARA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN (2002 YILI ÖNCESÝNE AÝT BORÇLAR) ..................... TAKSÝTTE,
...................................... AYINDAN ÝTÝBAREN, HER AYIN .......................’ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK
KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝNÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

2002 YILINA AÝT ÜYE AÝDAT BORCUMUN 2002 YILI SONUNA KADAR ................................................TAKSÝTTE,
........................................... AYINDAN ÝTÝBAREN, HER AYIN ............’ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK
KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝNÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

1 OCAK 2003 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ÜYE AÝDAT BORCUMU 12 TAKSÝTTE, HER AYIN ....................... ’ÝNDE KREDÝ KARTI
HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝNÝ
YETKÝLÝ KILIYORUM.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

......./
20......

........................

KART NO: SON KULLANMA TARÝHÝ:

VISA MASTERCARD DÝÐER:



2 TEMMUZ1993

....

A

....

Yýkým araçlarýnýn içerisinde en etkileyici olan ateþ'tir. Ateþ ta uzaklardan
gözükür ve baþkalarýný kendine çeker. Yarattýðý yýkýmýn giderilebilmesi
olanaksýzdýr. Bir yangýnýn ardýndan artýk hiçbir þey, önceden olduðu gibi
deði ld i r. Ateþe veren ki t le , h içb i r þey in kendis in i durduramayacaðý
inancýndadýr. teþ çevreye yayýlýrken, herþey kitleye katýlacaktýr. Yangýn
sonucu tüm düþmanlar ortadan kalkacaktýr. Ýlerde de görüleceði üzere ateþ, en
güçlü kitle simgesidir. Tüm yýkýmlardan sonra ateþ de kitle gibi sönmek
zorundadýr.

Elias Canetti'nin Kitle yazýsýndan alýntýdýr.




