
Barýþýn olmadýðý yer ve dönemlerde barýþtan çok söz edildiði gibi

Þiddetin olduðu yerlerde de tam tersine þiddetten hiç söz edilmemektedir.

21. Yüzyýlda barýþtan ne kadar çok söz edilmektedir...
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30 Aðustos 2002 tarihinde Efes Antik Tiyatrosu’nda verdiði 

konserle...

….Bu topraðýn farklý dilden, farklý dinden insanlarýný müziðin 

ortak dilinde, dininde buluþtururken, farklýlýklarýný nicedir 

utançla topraða gömen Türkiye'ye "O sizin yaranýz deðil, 

mirasýnýzdýr" dedi Sezen AKSU.... 

(01.09.2002 Milliyet - Can Dündar'ýn yazýsýndan alýntýdýr.)

Fotoðraf 01.09.2002 Radikal Cem Öksüz/AA



ÝÇÝNDEKÝLER

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Ayhan Çelik

Teknik Koordinatör
Nurcihan Doðmuþ

Tasarým
Altuð Demirel

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
 Hhttp://www.mimarlarodasiankara.org

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, 

üyelerimizle birlikte, yoðun bir sonbahar dönemine 

giriyoruz. Hedeflenen ve kurgulanan çalýþmalarýn, yaz 

dönemi boyunca detaylandýrýlmasý ve çalýþma 

programlarýnýn belirlenmesi sonucunda, mimarlýk 

mesleði ile farklý þekillerde iliþkilenen mimarlar olarak 

hepimizi çok ciddi anlamda etkileyecek kararlarýn 

alýnmasýna yönelik çalýþmalarýn arttýðý bir dönem 

olacak. Mesleðimize i l iþk in birçok konuda 

bilgilendirmeler yapýlacak, AB sürecinde mimarlýk 

mesleði sorgulanacak ve mimarlýðýn baþka disiplinlerle 

kesiþtiði noktalarda yeni perspektifler oluþturmak için 

sunumlar yapýlacak.

Bu dönemin ilk ve de en önemli adýmý "mesleki 

denetim". Aðustos ayý haber bülteninde, mesleki 

denetim sürecine iliþkin sorgulamalar çok detaylý bir 

þekilde yapýlmaya çalýþýldý. Sürecin ve bu 

deðerlendirmelerin sonucu olarak da 21 Eylül 2002 

tarihinde yapýlacak olan "mesleki denetim" toplantýsý 

kurgulandý. Yoðun bir katýlýmýn olacaðýný umduðumuz 

bu toplantý ile, mesleki denetim konusunda ortamla 

yüzleþmek hedeflenmektedir. Konunun üyelerimizle 

birlikte sorgulanmasýnýn ötesinde, TMMOB Mimarlar 

Odasý Ankara Þubesi olarak mesleki denetim 

konusundaki uygulamanýn ne olacaðýna karar vermek 

yönünde tartýþmalar yapýlacaktýr. 

Genel Seçimler ise þu anda Türkiye gündeminin en 

önemli konusu olarak karþýmýzda duruyor. Mimarlar 

olarak hangi noktada durduðumuzu ve sürece dair fikir 

paylaþýmýný saðlamak amacýyla 8 Ekim'e kadar 

periyodik olarak yapýlacak bir dizi toplantý 

kurgulanmaktadýr. Bu toplantýlarýn sonucunda ise 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak bir 

deklarasyonun yayýnlanmasý düþünülmektedir. Kasým 

bülteninde ise bu deklarasyona ve genel seçimlere dair 

bir dosya oluþturulacaktýr.

30, 40, 50 ve 60 yýllýk üyelerimize verilecek olan "NE" 

katýlýmýnýn afiþleriyle, Eylül ayý içinde okullarýmýzda, 

kültür merkezlerinde, sanat galerilerinde, basýnda 

karþýlaþacaksýnýz. Kurgusu ile kendine has olan bu 

"yarýþma deðil katýlým"a özellikle üyelerimizin ilgi 

göstermesini umuyoruz.

UIA Berlin 2002 kongresine, Odamýzýn ve Mimarlar 

Derneði 1927'nin katkýlarýyla giden üyelerimizin, Kasým 

ayý sonuna kadar bir dizi sunuþ yapmalarý ve bir de sergi 

düzenlemeleri düþünülmektedir. Berlin, Kongre, 

"Kaynak Olarak Mimarlýk" temasý hakkýnda düþünceler, 

yapýlan tespitler ve oluþturulan görsel arþivler ortamla 

paylaþýlacaktýr. 

Bunlarýn dýþýnda da birçok etkinlik var sonbahar 
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Meslekten Bay Z’ye Zorunlu 
Bir Mektup

Kadri Atabaþ

GATS ve DTÖ Mayýs Haziran Çalýþmalarý

Þirin Gülcen Eren

Duyurular

Temmuz ayý gelir gider tablosu

Berlin ya da...

Nuray Bayraktar

Çocuk ve Mimarlýk Buluþmasýna Dair

M. Onur Yýlmaz
Ebru Baysal
Þükriye Sarý

Mimarzade Etajer Çelebi’nin Tatil Ruznamesi

Etajer

E k i m :
“Konut”

'Konut'un hayata derc'olma  hayatýn hamuruna karýþma  tarzý 'ev'in ta kendisidir... (... Bize 
'ev' lazým...) Konut 'genel', ev 'tekilsel'dir... Fizikiyatýna konut olarak baþlayan yapý 
maddesiz bir yaþarlýlýðýn görüntüye gelme gücüne sahip olmasýyla 'ev'e bürünür... 
(sözcük yanlýþ seçilmiþ zannetmeyin...) ... Mimarýn iþi nedir? 'Konut'un 'ev' olma 
yolundaki arayýþýný kolaylaþtýrmak... Konut sakinlerince yoðrulabilir olduðu sürece 
tasarýmcýsýnýn göremediði, bilemediði ama sezebildiði yeni olanaklar sunarak edinilir ve 
'ev' olur... Ev sýnýrlarýný arar... Bu meselenin memleketteki gidiþatý nedir? Kaskatý bir 'an'ý 
yeni yetersizliklerle kalabalýklaþtýrmak ve sakini daha içine ayak atmadan yaþam 
sevinçlerini söndürmek... Suyu köþeli bir biçim olarak görmekteki kararlýlýk çoðunlukca 
mimari yetkinlik olarak kavranýyorsa bundan öteye gidilebilir mi? … 
Fazlasý Ekim'de...”

K a s ý m :
“Genel Seçimler”

A r a l ý k  :
“Ankara’da Mimarlýðý Varetmek...”

.

.

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)..........................................., AYINDAN 
ÝTÝBAREN
............ TAKSÝTTE VE HER AYIN ............'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU 

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

1 OCAK 2002 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN, ÜYE AÝDAT BORÇLARIMIN, AÝT OLDUÐU YIL ÝÇÝNDE .......... AYINDAN ÝTÝBAREN 
...................TAKSÝTTE  VE HER AYIN ........................'ÝNDE 'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ 
ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

KART NO:                                                                                                 SON KULLANMA TARÝHÝ: ......./ 
20......
              

VISA                      MASTERCARD                      DÝÐER:........................

24

“Barýþ” Bonnie

11 Eylül Saldýrýsý ile gündeme gelen Güvenlik - Özgürlük ikilemi ve tartýþmasý, dünya ölçeðinde insan haklarý ve özgürlüklerinin 
sýnýrlandýrýlmasý eðilimini güçlendirmiþtir. Pek çok ülkedeki yasa ve uygulamalarda özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. 



Mimarlar Odasý'na 
Birikmiþ Aidat Borçlarýnýzý

istediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin

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 
ve bunun koþullarýný da siz koyun!

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; 

31 Aralýk 2002 tarihine kadar
Birikmiþ aidat ödemelerinizi (2002 yýlý öncesi) kredi kartý ile dilediðiniz sayýda taksitte;

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

ödeyebilirsiniz.

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

Info@mimarlarodasiankara.org

Tel No : (0312) 417 86 65
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Dünyada her þeyin bir varlýðý, dolayýsýyla da bir izi vardýr. Tüm 

deðerlerin inanýlmaz deðiþiklikler kaydettiði, tanýnamaz hale geldiði 

günümüzde; bunlarýn hiç birinden etkilenmeyen, deðiþmeyen insanýn tanýmý 

ve yeryüzüyle iliþkisinin en doðru yansýmasý "Ayak Ýzi"dir. 

Her yerde, her yüzyýlda, her toplumda ve her koþulda ayný olan "Tek 

Gerçek Þahit" tüm olanlarýn baþrol aktörü "Ýnsan" ve onun en doðru ve 

deðiþmez sureti      “Ayak Ýzi" 



Barýþ
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DEVAM EDEN UZUN BÝR MASAL

Bir varmýþ, bir yokmuþ, binlerce yýl önce 
gezegenlerin birinde yaþam baþlamýþ. 
Orada yaþayan canlýlar doðayla mücadele 
eder, yaþamanýn yollarýný ararlarmýþ. O 
günleri bu günlere taþýyan çok akýl sahibi 
insanoðlu, bütün canlýlar gibi bir koruma ve 
yaþama güdüsüyle mimarlýk sanatýný icat 
etmiþ.

Bu sanat o gün bugün, insan hayatýný,  
g e l i þ m e s i n i  v e  e y l e m l e r i n i  
mekanlaþtýrmaya çalýþmýþ durmuþ

Bu çalýþmalar kimi zaman devletlerin 
gücünü, görkemini ifade etmiþ. Kimi zaman 
yoksulluðunu, kimi zaman zenginliðini,  kimi 
zaman bunalýmýný, kimi zaman duygusunu 
ifade etmiþ durmuþ. Bu süreç devam 
ederken, yöresel boyutlar evrensel 
boyutlara dönüþmeye baþlamýþ. 

Gel zaman git zaman, bu insanlar, öyle 
ilerlemiþ ki, sosyal-kültürel, ekonomik, 
ekolojik, teknolojik açýdan yüzyýlýmýza çok 
geliþmiþ olarak gelmiþler. 

Sonradan ne yapmýþlar dersiniz: 

Savaþlarýn bile yok edemediði dokuyu yok 
etmeye, ranta dayalý kararlarla kimliksiz 
yaþam ortamlarý hazýrlatmaya, her geçen 
gün birbirine benzeyen, meydanlarý bile yok 
edilen kentler hazýrlamaya, mimarlarýn 
mesleklerini uygulayabilecekleri ortamlarý 
yok etmeye, yaþanabi l i r  çevreler i  
ayrýþtýrmaya ya da yok etmeye, hoþnutsuz 
insan sayýsýný ve toplumsal parçalanmayý 
her geçen gün artýrmaya,  doðal kaynaklarý 
yok etmeye veya baský altýna almaya 
baþlamýþlar.

Ve sonucunda, toplumsal sorunlarla, tarihi 
mirasla, doðayla, yerel kültürlerle karþý 
karþýya kalan insanoðlu, bu ustalýklý oyunun 
kurgusunu oluþturabilmek için, mimarlara 
da bir çok çeliþkiyi çözme görevini 
vermiþler.

Bütün bu yaþananlarý mekansal boyuta 
dönüþtürme iþini yapan mimarlarda;

Gereksiz moda isteklere cevap vermeye, 
ekonomik güce baðlý hizmet etmeye ve  
onlarýn biçimlerini geliþtirmeye, piyasa ve 
ticaret sanatýna uygun iþ yapmaya, keyif 
aldýklarý nesnelere deðil de baþka taraflara 
yönelmeye, yasal olmayan iliþkilerin 
kurumsallaþtýðý toplumda üslup karmaþasý 
veya benzer yapýlar yaratmaya, yapý 
yapmanýn derinden sarsýcý boyutlarýný 
açýkça kabul etmeye baþlamýþlar.

Þimdi de mesleklerini uygulayabilecekleri 
ortamlarý kovalamakta, bunlara bir süreklilik 
kazandýrmaya hiç umutlarýný yitirmeden 
çalýþmaktalarmýþ...

Nazi Ordularýnýn 1 Eylül 1939 günü Polonya'yý iþgal 
etmesiyle baþlamýþtýr Ýkinci Dünya Savaþý... 1 Eylül'ün 
"Dünya Barýþ Günü" ilan edilmesi bu savaþa, kavga ve 
çatýþmalara bir tepki olarak ortaya çýkmýþtýr... 

DÜNYA BARIÞ GÜNÜ

“Temennilerle geçen 1 Eylül Dünya Barýþ Günü. Bir daha 
olmamasý temennisiyle bir savaþýn ardýndan ilan edilen, o 
günden beri hiç deðiþmeden þiddet ve SAVAÞLAR 
eþliðinde kutlanan gün '1 Eylül Dünya Barýþ Günü'”

Bugün aslýnda "Barýþa Özlemin" adýdýr. Bu sebeple 
bugünün adý "1 Eylül Dünya Barýþa Özlem Günü" 
olmalýdýr.

Halime Özsüt Þenol

B a r ý þ

Mod ayarlarý: Deðerli okuyucu. Az sonra bir Etajer yazýsý Ayný gün saat: 09:55….

okuyacaksýnýz. Lütfen rahat bir pozisyon alýnýz ve sizi strese Ýki fincan çay, sigara paketi büyüklüðünde beyaz peynir, oniki 

sokuþturan bilumum faktörlerden arýnmaya çalýþýnýz. Müzik seti veya adet zeytin ve kösteklisaat büyüklüðünde bal ve birkaç dilim ekmek 

walkman'inize iki kulaðýnýzýn arasýnda hafif hafif estirecek bir kaset büyüklüðünde olan ekmekten  oluþan kahvaltýmý bitirdim. Bu esnada 

týkýþtýrýnýz. Rahatlayýnýz. Gelip hepinizi tek tek kontrol etcem ona göre. üzerime doðru taarruza geçmiþ olan muhtelif haþerattan iki eþekarýsý, 

  sekiz sivrisinek ve kimliði belirlenemeyen bir böceði sinek raketi ile, 

         MÝMARZADE ETAJER ÇELEBÝ'NÝN TATÝL baðýrtkan bir seyyar satýcýyý da uzun menzilli bir sardunya saksýsý ile 

RUZNAMESÝ hakladým. Gazeteyi okuyup memlekette hiçbirþeyin deðiþmediðini 

görüp deðiþmeyeceðine de kanaat getirdikten sonra denize girmek 

Amatör bir karikatüristin, belki bir halk ressamýnýn çizdiði, üzere mayo giyme giriþiminde bulunmaya karar verdim.

eciþ bücüþ, biraz da komik bir öyküdür bu. Tanrýnýn, sanatkarlara, tekrar Saat 10:45 Davutlar sahili Türk karasularý…

tekrar boyasýnlar, býkmadan habire tasvir edip dursunlar diye her an Sahile vurmuþ poþetler, çöpler, alamancýlar ve iþsizlik 

deðiþen renklerle donattýðý, gökyüzü ile denizin renklerini parasýyla tatile gelmiþ ucuz turistlerden kurtulayým derken biraz fazla 

yarýþtýrdýklarý gün batýmý ile baþlayýp biter. Dýþý buðulu bir bira açýldým galiba. Hemen yanýmda iki gün öncesinin magazin 

bardaðýnýn dibinden kopup gelen ufak bir köpüðün, denizin dalgalarýna dergilerinden biri yüzüyor. "Yunan güzeli Eleni, Türk erkeklerini çok 

dönüþmesi misali, nedensiz kýzgýnlýklarla bezelidir. Gören gözlerin kör beðeniyorum dedi. Tatil için Marmaris'e gelen 18 yaþýndaki güzel.." 

baktýðý tabiatýn zenginlikleriyle dolu insan yapýsý bir karmaþanýn içinde Hoppalaaa! Devamý ikinci sayfada. Nerden bulayým ben bu koca 

yaratýr kendisini. Kendilerini dinlenmeye mahkum etmiþ insanlarýn denizde ikinci sayfayý. Kýyýya çýkýp soðuk bir duþ alayým bari. 

beyhude çabalarý, renkleri hayallerinin renklerini tutmayan birer dekor Saat 13:45 Sahil siteleri, Etajer'in evinin balkonu, plastik 

oluverir.  Biz buna yaz tatili deriz. Biz bunu özleriz. Neticede, daimi sandalyenin ve çiçekli minderinin üstü..

tatilin müdavimi "clubber"larýmýzýn dediði gibi: "Dans dans danns, Ohh.. Yemek gibisi yok valla. Þimdi bir de Türk kahvesi 

sabbaha kaddar dans!" yaparým. TRT'ye de bakarým biraz. Kýþýn izleyemediðim dizileri filan 

izlerim.

Uyarý: Deðerli okuyucu. Size söylüyorum! Evet siz! Mod -Sameet! Sana kaç defa söyledim suyla oynama diye! Gel 

ayarlarý kýsmýný okudunuz mu? Ya, demek okudunuz. Sizin teybiniz, bakiim çabuk buraya!..

müzik setiniz filan yok mu? Nasýl? Ne demek unuttum! Ben sizi hiç  Alahýn cezasý, manyak kadýn. Denizanalarýna gelesin 

unutuyor muyum? Ne diyeyim size bilmem ki..Neyse.. inþallah. Hatta Sametanalarýna gelesin kendin gibi… Ama dur, ben size 

yapacaðýmý bilirim. Þu bitli sokak köpeði biraz bu tarafa gelse.. Gel 

15 Aðustos 2002 Saat: 08:30….. kuçu kuçu, geh!

-Sameeet! Çabuk topla o oyuncaklarýný! -Samet, abicim bak orda ne cici köpek var onunla oynasana.

Ýþte yine baþladýk. Saat kaçtý bilmiyorum. Her halukarda -Ama o beni ýsýrýr abi.

sabahýn körü. Lanet olasý kiracýlar. Sitenin gürültü makineleri sizi. Ulan -Yok caným daha neler neler, bak ne cici köpek. Hem hiç 

Samet var ya seni de an… Hah! Bir sen eksiktin. Tatil güdüsü. köpekten korkulur muymuþ?..Hah, tut öyle çek kuyruðunu. Daha 

-Günnaydýnn! Günaydýn günaydýn günaydýn Etajeer! Haydi kuvvetli çek, ha gayret.

kalk bakalým sabah olduu. O japon balýðý gözlerini aç ve bir bak bakalým -Ciyaaak!

etrafa. Ne o beni gördüðüne sevinmedin mi yoksa? -Samet naaptýn oðlum! Yürü þehre gidiyoruz, iþin yoksa 

-Hoþgeldin tatil güdüsü. Senin haftasonu iznin falan yok mu uðraþ, aþýlar maþýlar..

bu aralar? -Hanýmefendi ben söyledim "oynama köpekle" diye ama 

-Hadi ama kalk artýk! Bu gün tatilinin geri kalanýnýn ilk çocuk iþte dinlemedi. Neyse iyisi mi siz bu geceyi hastanede geçirin, ne 

günüdür. Deniz masmavi, güneþ parlýyor, kuþlar ötüyor, analar babalar olur ne olmaz, deðil mi? 

yaramaz çocuklarýna sövüyor, ne güzel! -Doðru, haklýsýnýz çok teþekkürler.

-Ýflahý kesilesi bir iyimserlik hastasýsýn sen. -Rica ederim efendim, biz mimarlarýn görevi. Hehheh…

-Etajeeer oðlum uyandýn mý? Ýþte þimdi Türk kahvesini ve güzel bir öðle uykusunu 

-Evet anne! Uyanmamak mümkün mü? hakettim. Sakinnnn…

-Asabi oldun sen bu günlerde, asabi. Sabah sabah ettiði lafa Saat 18:30 ve dolaylarý… 

bak. Anlaþýldý, evlendirmek lazým seni. Akþam oluyor. Hava esmerleþmeye baþladý. Bisikletimle 

-Anne, git biryerlerden küçük bir çocuk bul, yanaklarýný filan birkaç tur attýktan sonra sahildeki derme çatma büfeden bir þiþe meyve 

sýkýþtýr, hatta o çocuk Samet ise gýrtlaðýný da sýkýþtýr, torun niyetine sev suyu aldým. Ters çevrilmiþ bir teknenin üzerine oturup günbatýmýný 

ve beni de rahat býrak lütfen. Bu arada, týp doktoru olmadýðýn için seni izlemeye koyuldum. Rüzgarýn söylediði ve dalgalarýn eþlik ettiði þarkýyý 

çok seviyorum. dinledim bir süre… Eski yunan denizcilerinin þarkýlarýný, teknelerden 

Kuþadasý, Davutlar sahil sitelerinde sýradan bir günün býrakýlan aðlarýn suya vururken çýkardýklarý sesleri, deniz kuþlarýnýn 

baþlangýcý, sýradan bir sabah. Kahvaltý et, gazete al, denize gir. Öðlen kanat çýrpýþlarýný dinledim. Göðün maviden kýzýla dönüþünü, uzakta 

yemek ye,  öðleden sonra sitenin tüm büyükbaþlarý gibi yat uyu. görünen  Sisam  adasýnýn giderek koyulaþan gri bir siluetin içinde 

Akþama doðru kalk, alýþveriþ yap, denize gir vs. günbatýmýný izle. kayboluþunu izledim. Ve sonra.. ve sonra..Ne olacak, tabi ki mangalý 

Akþam yemeðinden sonra da bira, yanýnda da geyik muhabbeti götür. yakmak üzere neþe içinde eve döndüm.

Site dediysem öyle askeri garnizon gibi düzen ve disiplin Saat 20:00 Etajer'in evi, mangalýn baþý, sitenin 

aromalý bir yer zannetmeyin. Zaten yerleþim planýný bir görseniz anýnda kedilerinin yaný..

anlarsýnýz vaziyeti. Sizlere biraz malumat vereyim. 1970'li yýllarda Biraz uðraþtým ama sonunda tutuþturmayý baþardým. 

çiziktirilerek þu an bulunduðu yerdeki kýrsal hayatýn beynine balyoz gibi Bahçedeki çam aðacýnýn da yarýsý yandý ama olsun. Diðer yarýsý hala 

indirilmiþ olan sitemizin projesi, kooperatif kurucularýnýn tanýdýðý olan, saðlam. Ateþ birazdan köfteleri karþýlamaya hazýr hale gelecek. Ýþte ilk 

mezun olmaktan ümidini kesmiþ bir mimarlýk öðrencisine bedavaya parti köfteler geliyor. Onlar piþedursun birkaç tane biber atalým. Bir de 

yaptýrýlarak o zamana kadar eþi benzeri görülmemiþ, olimpik stilde bir patlýcan ilave edelim. Çýtýr çýtýr çýtýr.. Bu sesi seviyorum. Mangalýn 

asparagasla yine tanýdýk bir mimara imzalatýlmýþtýr. Sitenin þantiye ortasýndakiler piþti galiba.. Alýn bakalým sitenin tüylü sakinleri bu sizin. 

iþleri deli raporu olan bir müteahhit tarafýndan bizzat yürütülmüþ, yapý Tamam kavga etmeyin, al bu da sana. Þuradaki yeþil gözlü olan, bizim 

malzemelerinin temininde komþu yapýlardan araklama, yerel malzeme tuvaletteki içine klozet fýrçasý koyduðumuz seramik kediye benziyor. Al 

olarak plajýn kumunu, denizin suyunu, balýklarýn pulunu kullanma gibi sen de ye pisicik. Hepsini daðýttým galiba..Neyse.. 

alaturka zeka ürünü metodlar kullanýlmýþtýr. Hatta bir rivayete göre -Anne, birinci parti tamam ikinciyi getir.

üretilen yapýlarýn iþciliðindeki kalite, dekonstrüktivist mimarlýk için -Hangi ikinci?..Ýki kiþiyiz diye fazladan köfte  yapmamýþtým.

ilham kaynaðý olmuþtur. Yapýlan evciklerin projesindeki mimari deha, Saat 22:00

insaný hayrete düþürecek derecededir. Yatak odalarýnýn pencereleri Vejetaryenlerin gözlerini yaþartacak bir mangal partisi oldu. 

komþu evin oturma terasýna bakmakta, oluþan kasap vitrini ve iç Ne yalan söyleyeyim bir ara kedilerden birini kýzartmayý bile düþündüm. 

çamaþýrý defilesi harmaný estetiðiyle, kamusal ve özel arasýndaki iliþki, Sonra kediseverliðim mangalseverliðimin önüne geçti. Bir duþ alýp 

yapýlarýn kullanýmý boyunca sorgulanmaktadýr. Evdeki tuvaletten dýþarý çýktým.

çýkýldýðýnda diðer komþu yapýnýn arka terasý ile anýnda bir görsel iliþki Akþama doðru, büyük þehirlerdeki gece klüplerinin silik 

kurulabilmekte, böylece içinde yaþanýlan toplum ile derdini vitrifiye çýkmýþ fotokopileri olan diskolara ve açýk hava demlenme mekanlarýna 

malzemelerine döküp rahatlamýþ ev sakini birey arasýnda, sevgi ve geçilir. Bu yerler, uçuþkan sevdalarýnýn popolarýna tekme atmýþ 

saygý içeren, mahcubiyet le süslenen bir i let iþ im ortamý beylerin ve bayanlarýn devam ettikleri klüpler mahiyetinde olmakla 

oluþabilmektedir. Anlaþýldýðý üzere bu yerleþkeyi oluþturan mimari beraber, muhtelif arkadaþ gruplarýnýn cep telefonlarýný masalarýnýn 

deha, takdire, tekdire ve meþe odununa þayandýr. üzerine dizdikleri laf-ý güzaf üretim merkezleridir. Buranýn sosyetesi 
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Seçmeler: 
40 adet saydam, Ajanda Yayýn Kurulu'nun ön elemesinden sonra, 
fotoðraf sanatçýsý    Y. Mimar Erdal Küpeli tarafýndan seçilecektir. 
Telif: 
Seçilen saydamlar, Mimarlar Odasý ajandasý dýþýnda, çeþitli 
yöntemlerle çoðaltýlmýþ olarak yarýþma sergisinde ve sergi 
duyurusunda, ayrýca Oda'nýn öngöreceði sergi amaçlý etkinliklerde 
isim belirterek kullanýlmak üzere Mimarlar Odasý'na verilmiþ sayýlýrlar. 
Ödüller: 
Kapakta kullanýlacak saydam için 200 milyon TL., 
iç sayfalarda kullanýlacak 39 saydam için 60'þar milyon TL. ödülün 
yaný sýra 
tüm katýlýmcýlara "Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi Kültürel 
Katký Belgesi" verilecektir. 
Ýade: 
Yarýþmaya gönderilen tüm saydamlar, ajanda yapýmýndan sonra 
posta ile iade edilecektir. Postada doðabilecek aksaklýk ve hasarlar 
için sorumluluk kabul edilmez. Ayrýca, adreste bulunamadýðý için geri 
gelen saydamlar, iki ay içinde alýnmadýklarý takdirde iade 
edilmeyeceklerdir. 
Baþvuru: 
Nermin Eser -Güler Polat, 
TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi, Yýldýz Sarayý Dýþ 
Karakol Binasý, Barbaros Bulvarý 80700 Ýstanbul, 
Tel: 0212-227 69 10, Faks: 0212-236 85 28, 
e-posta: mimarist@mimarist.org,   http://www.mimarist.org 

Ajanda, ticari amaç taþýmayan, kendi giderlerini karþýlayan bir kültür 

Döneminin sosyal, kültürel, sanatsal birikimini sonraki nesillere 
yansýtacak önemli mimarlýk örneklerinin yok olmamasý için 
mesleðimiz mensuplarý günümüzde daha duyarlý davranýyorlar. 
Fakat sadece mimarlarýn ve bazý duyarlý çevrelerin çabalarý yeterli 
olmuyor. Duyarlýlýðýn doðru bir temelde toplumsallaþmasý ve üst 
yapýyý etkilemesi gerekiyor. Uluslararasý Mimarlar Birliði de (UIA) 
bu gereksinimi farkederek 2002 Dünya Mimarlýk Günü temasýný 
mimari mirasý öne çýkaran bir çaðrý etrafýnda oluþturmuþtur.7 Her 
çalýþma döneminde konuya duyarlý davranan Mimarlar Odasý 
Ýstanbul Büyükkent Þubesi, artýk gelenekselleþen fotoðraf 
yarýþmasýnýn temasýný da "20. Yüzyýl Mimari Mirasý" olarak 
belirlemiþtir. Osmanlý Devleti son dönemi ile Cumhuriyet 
Türkiye'sinin çaðdaþ toplum yaratma içgüdüsü sonucu, 
mimarlarýmýzýn 20. yüzyýl boyunca sürdürdükleri modern mimarlýk 
hareketinin birçok önemli ve ilginç örnekleri halen kentlerimizin 
parçasý durumundadýrlar. Bu emanetlerin doðru þekilde 
deðerlendirilmeleri, toplumsal hayatýn yaþayan parçalarý haline 
getirilmeleri gerekiyor. Þubemizin bu çaðrýsýna yanýt verecek olan 
fotoðraf sanatçýlarý ile mimarlarýn yapacaklarý seçkinin de 
bugünkü ve sonraki nesillere yol göstermede kuþkusuz katkýsý 
olacaktýr. 

YARIÞMA KOÞULLARI 

Katýlým: 
Yarýþmaya, 6 saydamý geçmemek üzere, 5x5 cm. camlý 
çerçeveye konulmuþ "35 mm renkli saydam" ile, seçici kurul 
üyeleri dýþýnda herkes katýlabilir. Yarýþmaya, daha önce ödül 
almýþ, sergilenmiþ, yayýmlanmýþ saydamlarla katýlýnamaz. 
Katýlýmcýlar yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýrlar. 
Kimlik: 
Saydam çerçevesinin üzerine katýlýmcýnýn 6 rakamdan oluþan 
rumuzu, yapýt adý, saydam numarasý mutlaka yazýlmalýdýr. Katýlým 
formu doldurulduktan sonra bir zarfa konularak üzerine sadece 
rumuz yazýlmalýdýr. Zarf içinde katýlýmcýnýn açýk kimliði, iletiþim 
bilgileri ile her saydam için yer, tarih ve konunun kýsa bir 
açýklamasý ya da adý mutlaka yer almalýdýr. 
Yapýtlarýn gönderilmesi:
 Yapýtlar ve katýlým formunun bulunduðu zarf postada zarar 
görmeyecek þekilde paketlenerek baþvuru adresine 
gönderilebileceði gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olasý 
gecikme, kayýp ve hasarlardan Mimarlar Odasý sorumlu 
tutulamaz. 
Yarýþma takvimi: 
Duyuru 25 Temmuz 2002; 

TMMOB MÝMARLAR ODASI ÝSTANBUL 
BÜYÜKKENT ÞUBESÝ 
Fotoðraf Yarýþmasý 2003 Yýlý Ajandasý 
“20. Yüzyýl Mimari Mirasý" 

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi için;
2002 yýlý büro tescilinizi yaptýrmanýz / yenilemeniz gerekmektedir.
Belgedeki bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasý için Mesleki Denetim 
onayý yaptýrmadan Proje Müellifliði Sicil Durum belgesi almayý tercih eden 
üyelerimizin, belge müracaatý sýrasýnda mimari projelerini Odaya 
getirmesi gerekmektedir.

Mimari Fenni Mesul (TUS) Sicil Durum Belgesi için;
2002 yýlý büro tescilinizi yaptýrmanýz / yenilemeniz gerekmektedir.
Belge müracaatý sýrasýnda bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasý için 
idarece onaylý proje ve eklerinin Odaya getirilmesi gerekmektedir. 

Mimari Proje Müellifliði Sicil Durum Belgesinde Proje Müellifi üyemizin,
Fenni Mesul Sicil Durum Belgesinde Fenni Mesuliyet üstlenen üyemizin 
imzasýnýn ve mührünün bulunmasý gerekmektedir. 

Belgeler müracaat yapýldýktan sonraki gün teslim edilmektedir. 

MÝMARÝ PROJE MÜELLLÝFÝ SÝCÝL DURUM BELGESÝ
VE 
MÝMARÝ FENNÝ MESUL (TUS) SÝCÝL DURUM BELGESÝ 

521 A.HALÝM VARGÝ 01.07.2002
7769 ÜMÝT YEÞÝLSU 01.07.2002
16110 AYDIN TEZCAN 20.08.2002
6835 ÝHSAN TAHSÝN KARANÝS 29.08.2002

Ailelerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ…

Aðustos 2002 haber bülteninin 6. sayfasýnda yayýnladýðýmýz 
karikatür Behiç Ak'a aittir. Karikatüristimizin adýný belirtmeyi 
unuttuðumuz içinkendisinden özür diliyoruz.

ÖZÜR

Yapý  Turkeybuild 2002 Ankara Fuarý 25 Eylül 2002 - 29 Eylül 
2002 tarihleri arasýnda Ankara Altýnpark Expo Center'da 

FUAR

TANIMLAR

1. "Þiddet Karþýtlýðý" þiddete karþý durmaktýr, 
fakat þiddete þiddet ile karþýlýk vermek 
deðildir. Þiddeti durdurmak için þiddet 
uygulayaný karþýt alarak þiddet ile karþýlýk 
vermek þiddeti durduramayacaðý gibi 
arttýracaktýr, ve þiddete maruz kalan þiddet 
uygulayan durumuna düþecektir. Þiddete 
þiddet ile karþýlýk vermemek pasif kalmak 
demek deðildir. Þiddeti durdurmak için 
þiddet içermeyen, maruz olunan hareketin 
þiddet olduðuna dikkati çekici, dünya kamu 
oyunda ses get i recek insanlar ýn 
vicdanlarýný uyandýrabilecek noktalardan 
hareketle etkili sonuçlar alýnmaktadýr.

2. BARIÞ, sadece toplumlarýn, devletlerin 
yönetim merkezlerinden deðil, yaþam 
sürdürmekte olan her bilinç zerresinin 
k e n d i n d e n  k e n d i n e  k e n d i n d e  
oluþturabileceði bir VARLIKTIR.

3. Barýþ, savaþýn olmamasý demek deðildir. 
Barýþ tüm devletlerin, insanlarýn iþbirliðini 
saðlayan dinamik bir harekettir.

4. Barýþ ortamý karþýmýzdakini "Anlamak Ýçin 
Dinlemek", onu yok saymamak, ona 
anlayýþ göstermekten geçer. 

5. Barýþýn saðlanmasý uzun ve yorucu bir 
süreçtir. Barýþ sürekli olarak inþa edilmesi 
gereken bir olgudur.

6. Barýþ zor ama en ahlaklý, en doðru, en 
kutsal yoldur.

7. Savaþýn olmamasý þiddetin olmadýðý 
anlamýna gelmez.

8. Her savaþ þiddet demek deðildir.
9. Özgür lüðün olmadýðý  yerde Sulh 

olmadýðýndan gerçek Barýþtan da söz 
edilemeyecektir.

10. Geleneksel savaþ ve barýþ tariflerinin 
yanýnda yaþamakta olan kültürlerin birbiri 
ile barýþ ile sulh ortamý içinde yaþamalarýný 
veya eski kültürlerle yaþamakta olan 
kültürler arasýndan oluþturulmasý gereken 
barýþ ve huzur ortamý; bu baðlama uygun 
bir çevre kültürünün oluþmasýný saðlayýcý 
insan ile doða arasýndaki uyumlaþým ve 
bütünleþim; bilim ve kültürler arasý ve 
toplumsal yapýlar arasýndaki oluþturulmasý 
gereken adaptasyon, bilimsel keþiflerin 
insan ve toplum yararýna kullanýlmasýný 
saðlayýcý çalýþmalar, toplumlarýn geçiþ 
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Toplumsal ve ekonomik geliþimin birbirine baðýmlýlýðý 
artýrdýkça, uzak ve farklý uluslar arasýnda ki huzursuzluk, 
baský ve anlaþmazlýklar artar. Ve doðal kaynaklar yok 
olmasalarda baský altýnda kalýrlar.

Ülkeler arasýnda ki barýþ yerine savaþ,
Bireyler arasýnda uyum yerine çatýþmalar ve
Doðal çevreden geriye kalanlarýn zenginleþtirilmesi yerine 
sürekli sömürülmesi
Bizi elimizdeki deðerlerin anlamýný ve yaþamlarýmýzdaki 
yerini sorgulamaya zorlamaktadýr.
Savaþ yerine barýþýn, çatýþmanýn olduðu yerde uyumun 
idealize edilmesi
Cesaretlendirilmesi ve kovalanmasý gerekmektedir.

Aslen barýþ doðaya, insana ve deðerlerine bakýþýyla ilgili 
bir sorundur.
Barýþ, bir insan hakký olduðu için yaþamak ve yaþatmak 

1. EVRENSEL ÞÝDDET 
KARÞITI BARIÞ 
KÜLTÜRÜ 
SEMPOZYUM
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

BARIÞIN ANLAMI

“Dance for Peace”
Pablo Picasso

Http:// www.atlantaana.org/bildirge.htm adresinde yer alan 
metinden derlenmiþtir.



iç barýþ ve huzur, tabiatý oluþturan unsurlar 
arasýnda ki uyum ve denge, yaþamý 
oluþturan her bir fenomenin yaþamý barýþ 
içinde, huzur içinde paylaþýmý da Barýþý 
tarif edebilir.

11. Sonsuz Sýnýrsýz Uzayda, Sonsuz Sýnýrsýz 
Ra Mutlak Yoklukça Var Oluþun esaslarýna 
uygun olarak var olan her bir bilinç zerresi, 
Sonsuz Sýnýrsýz Ra Mutlak Varlýkça var 
oluþun esaslarýna uygun olarak kendini 
tamamlayýcý son noktaya kadar sürecek 
olan yolculuðuna baþladýðý ilk noktadan 
i t ibaren bi l inc in doðasýnýn genel  
karakterine uygun olarak var olan Kristal 
Dizaynýna uygun bir varlýklaþtýrmayý 
Sonsuz Sýný rs ýz  Süregen o larak 
oluþturmak ister. O'nun bu isteði, Evrende 
var olan "Bilincin Özgürlüðü Yasalarý"nýn 
temelidir. Ve bu özgürlüðü ancak 
var l ýk laþt ý rmasýný  pozi t i f  k ýstasta 
sürdürebiliyorsa ise süregen kýlabilir.
Her bir zerre, kendi kýstasýna uygun bir 
bilinçlilik hali içerisindeki yerini pozitif ve 
yaratýcý fonksiyonlarýný açýða çýkartacak 
tarzlarla yapýlandýrabilmelidir.

12. Sonsuz Sýnýrsýz Uzay Bilinci'nin her bir 
zerresinde tesis ettiði dinamik denge 
Sonsuz Sýnýrsýz Uzay'ýn kendi doðal 
yasasýna tabidir. 
Bu yasalara uyumluluk gösterilebildiði 
takdirde Barýþ ve Sulh kavramlarý Sonsuz 
Sýnýrsýz Manalarýný açýða çýkartýr. Ýleri 
m e d e n i y e t l e r  a n c a k  b u  þ e k i l d e  
ilerleyiþlerini sürdürebilirler. Aksi takdirde 
çökmeye mahkumdurlar.

13. BARIÞ, Negatifaktif bir Pasiflik anlayýþý 
içerisinde sürdürülmeye çalýþýldýðý takdirde 
Yýkým, Savaþ ve Þiddet kaçýnýlmaz 
olacaktýr. 

TESPÝTLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

1. Þiddet, insanlýðý, doðayý ve insanlýðýn 
özünü tahrip etmiþtir. Þiddetin insan yapýsý 
olmasýnýn yaný sýra þiddeti yaratan 
ekonomik ve sosyal etmenlerdir. Bu 
olgularý ele almadan bir þiddet karþýtý 
çabanýn baþarýya ulaþma þansý yoktur.

2. Devletlerin devletlere karþý savaþlarýna, bir 
ülkedeki siyaset in birbir ine karþý 
savaþýmýna karþý çýkmadan, dinlerin 
birbirine tahakküm altýna alma çabasýna 
karþý çýkmadan, devletin demokratik hak 
ve özgürlüklerin kullanýlmasýný önlemesine 
karþýsýna çýkmadan, birey olarak 
iþkencenin, kötü muamelelerin karþýsýna 
çýkmadan þiddette karþý yürütülen 
mücadelenin baþarý þansý yoktur.

3. Çeþitli nedenlerle ortaya çýkan þiddetin ve 
þiddet kültürünün etkisinin azaltýlmasý ya 
da bunun çoðalmasý ve þiddet karþýtý barýþ 
kültürünün oluþturulmasýnda EÐÝTÝM 
temel faktördür. 

4. EÐÝTÝMDE temel amaç kiþinin kendi 
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Oyunculuðunu insanoðlunun yaptýðý tiyatroda Doða ve 
Tarih sahneyi oluþturmaktadýr. Bu tiyatroda düzenleme ve 
içerik açýsýndan her geçen gün biraz daha dramatik bir 
oyun sergilenmektedir.

Ýnsanoðlu bir zamanlar yaþam savaþý verdiði doðaya 
bugün bizzat yaþam savaþý verdirtmektedir. Kendisini, 
kendi doðal durumunun öylesine üzerine çýkarmýþtýr ki, 
çevresine benzersiz þekilde hükmetmektedir.

Kent yaþamýnýn geliþmesiyle, çok yakýndan baðlarý olan 
insan ve doðanýn, baðlarý her geçen gün kopmaya 
baþlamýþtýr. Bu kopukluk doðal olmayan bir yabancýlaþma 
sürecini beraberinde getirmiþtir. Sadece insanýn doðayla 
yabancýlaþmasý deðil, kendisiyle yabancýlaþmasý da çok 
üst noktadadýr.

Yaþadýðýmýz, paylaþtýðýmýz her þeyle adeta savaþýr hale 
geldiðimiz gibi, kendimizle, geleceðimizle sürekli savaþ 
halindeyiz.

Barýþ, insanlýðýn ve yeryüzünün varlýðýný sürdürmesinin 
deðiþmez ve zorunlu koþuludur. 

Doðal kaynaklarý çar çur etmeden, bilinçli üreten ve 
tüketen bir toplum olmalýyýz.

Toplumun birleþik gücünü insan ve doða sevgisinde 

“Barýþ”
E.W. Powell

DOÐA VE BARIÞ

Haftaiçi:18:00 - 22:00 Pazartesi - Çarþamba - Cuma        Haftasonu: 09:00  13:00 

Haftasonu: 18:00 - 22:00 Cumartesi -Pazar

Haftaiçi:18:00 - 22:00 Salý - Perþembe    Haftasonu: 13:30  17:30 Cumartesi -Pazar

Mimarlýk ve benzer disiplinlerden kiþiler kabul edilecektir.

Mimarlýk dýþýndaki meslek gruplarýndan olan kiþiler kabul 

AutoCAD bilmek ön koþulu ile kayýt alýnacaktýr. 

YARIÞMA JÜRÝSÝ 
Achraf Bahri-Meddeb, mimar (TUNUS), UIA Temsilcisi 
Constantin Catsaros,Yunan Aluminyum Birliði Baþkaný 
(YUNANÝSTAN)
Maximos Chrissomalidis, mimar (YUNANÝSTAN)
Thomas Herzog, mimar (ALMANYA)
Federico Mazzolani, mühendis (ÝTALYA)
Necdet Teymur, mimar (TURKÝYE)
Alexandros Tombazis, mimar (YUNANÝSTAN)
Nebojsa Minjevic, mimar (YUGOSLAVYA), yedek UIA Temsilcisi

ÖDÜLLER 
A Kategorisi : öðrenciler 
Büyük Ödül: 8000 euro
Her biri 3000 euro olan 6 ödül
4 adet  mansiyon

B Kategorisi: mimarlar 
Büyük Ödül : 10 000 euro
Her biri 4000 euro olan 3 ödül
2 adet  mansiyon 

YARIÞMA TAKVÝMÝ 
Yarýþmanýn ilaný : 20 Aðustos 2002
Son kayýt tarihi : 14 Ocak 2003
Son soru sorma tarihi :  9 Mayýs 2003
Cevaplarýn yollanmasý için son tarih :  16 Haziran 2003
Projelerin yollanmasý için son tarih : 1 Eylül 2003 (postalama)
Projelerin son kabul tarihi : 19 Eylül 2003
Jüri toplanma tarihi : 6 Ekim 2003
Sonuçlarýn açýklanmasý :  14 Ekim 2003

KAYIT ÝÞLEMLERÝ 
Kayýt iþlemi yarýþma web sitesinde on-line olarak, veya web 
sitesinden indirilecek kayýt formu doldurularak yapýlabilir. 

AYRINTILI BÝLGÝ 
Mediterranean Architectural Competition16 Himaras StreetGR - 
15125 MaroussiGreece
Fax: +30 10 6861399 (Eylül 2002 sonuna kadar), +30 210 6861399 
(Ekim 2002'den sonra)
e-mail: info@architerra.gr 

 ALUMÝNYUM CEPHELÝ
 SÜRDÜRÜLEBÝLÝR AKDENÝZ MÝMARÝSÝ
 ULUSLARARASI FÝKÝR YARIÞMASI 

Aluminyum sektöründe faaliyet gösteren iki Yunan 
þirketi, ELVAL S.A ve ETEM S.A tarafýndan Akdeniz 
havzasý  çevresindeki  ü lkeler in mimar l ýk  
öðrencilerine ve mimarlarýna açýk uluslararasý bir 
fikir yarýþmasý açýlmýþtýr. 
Yarýþma, Yunan Mimarlýk Enstitüsü ve Yunan 
Aluminyum Birliði tarafýndan desteklenmektedir ve 
aþaðýdaki ülkeleri kapsamaktadýr: Arnavutluk, 
Cezayir, Hýrvatistan, Kýbrýs Rum Kesimi, Mýsýr, 
Fransa, Yunanistan, Ýsrail, Ýtalya, Lübnan, Libya, 
Malta, Fas, Filistin, Slovenya, Ýspanya, Suriye, 
Tunus, Türkiye ve Yugoslavya. 
Uluslararasý yarýþmalara iliþkin UIA/UNESCO 
kurallarý çerçevesinde açýlan bu yarýþma, 
Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) tarafýndan 
onaylanmýþtýr. 

YARIÞMA PROGRAMI
Bu yarýþmanýn amacý aluminyumun sürdürülebilirlik açýsýndan 
sahip olduðu potansiyeli göstermek ve bu malzemenin düþük 
enerjili yapýlara uygulanmasý konusunda yeni mimari fikirlerin 
ortaya konmasýný teþvik etmektir. 
Yarýþma programý, hizmet sektöründeki toplam alaný en az 1500 
m2 olan mevcut veya yeni yapýlara aluminyum cephelerin 
kaplama veya giydirme olarak kullanýlmasý ile sürdürülebirlik 
ilkesinin uygulanmasýný içermektedir. 
Yarýþmaya yollanacak çözümlerin þu konulara eðilmesi 
istenmektedir: enerji performansý, kullanýcý konforu, yapý 
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde verilecek bilgisayar 
kurslarýnýn detaylarý aþaðýdaki gibidir

AutoCAD (2D+3D)      A Grubu    96 SAAT

öðrenci : 330.000.000TL   (3 taksit  110.000.000 x 3)
üye        : 390.000.000TL   (3 taksit  130.000.000 x 3)
diðer     : 450.000.000TL   (3 taksit  150.000.000 x 3)

AutoCAD (2D)      B Grubu    72 SAAT

Tek fiyat: 350.000.000TL  (3 taksit  130.000.000 + 110.000.000 + 

3DVIZ       C Grubu    72 SAAT

öðrenci : 250.000.000TL   (3 taksit    
90.000.000+80.000.000+80.000.000)
üye        : 300.000.000TL   (3 taksit    100.000.000x3)

Kayýt için gerekli olan belgeler 2 adet fotoðraf  ve gerekli teyit (öðrenci kimliði 
vs.) evraklarýdýr. Kurs ücretlerinin ilk taksidi kayýt sýrasýnda alýnmaktadýr, 
diðer taksitler için senet düzenlenmektedir. Yukarýda belirtilen gruplarýn 
açýlabilmesi için en az 8 kiþinin kayýt yaptýrmasý gerekmektedir ve sýnýf 
kontenjanlarý maksimum 13 kiþidir. Odamýz üyelerinden aidat borcu 
olanlarýn kurs kaydý yapýlmamaktadýr. 

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ  
BÝLGÝSAYAR KURSLARI

Bir binanýn, kendini "yaþar" kýlarak mekan halini almasý...
Bu binanýn, mimarlar odasýnýn mekaný olmasý...
Mimarlarýn "mekaný tasarlayan" olmasý... 
Mekanýn....

Konur Sokak 4 No' lu binamýzý
Yenilemek,
Dönüþtürmek,
üzerine düþünmek istiyoruz.
baþlatýlan çalýþma içinde 
yer almak isteyen 
Üyelerimizin,
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi' yle
iletiþime geçmesini 
Bekliyoruz. 

Konuyla ilgili olarak Selda Bancý ile baðlantýya geçiniz.

EN AZ BEDEL 
HESAPLAMA ROBOTU

EN AZ BEDEL HESAPLAMA ROBOTU
Mimari Proje ve Mesleki Kontrolluk Hizmetleri ile Fenni Mesuliyet asgari 
ücretlerinin hesaplanmasýný kolaylaþtýrmak için, TMMOB Mimarlar Odasý 
Mimarlýk Hizmetleri Þartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi'ne göre web 
sitemizde kullanýlmak üzere bir program hazýrladýk. Program üzerinde 
çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu nedenle programýn iþleyiþinde; 
oluþan sorunlarý, tespit etmiþ olduðunuz eksiklikleri ve çözümlenmediðini 
düþündüðünüz her türlü sorunu bize bildirmeniz çalýþmamýza veri 
oluþturacaktýr. wwww.mimarlarodasiankara.org

ÇAÐRI



"...Mimarca siyaset yapma 

t a r z ý n a  g ü n ü m ü z  

Ankara'sýnda pek ender 

r a s t l a n ý y o r .  B u  t a r z  

s i y a s e t ç i l e r ,  i ç i n d e  

bulunduklarý ortamý olduðu 

gibi kabul etmek yerine, 

zamanýn ihtiyaçlarýna göre 

yeniden tasarýmlamak, bir 

kez daha 'dizayn etmek' 

i s t i yo r l a r .  Ku ru l acak  

yapýnýn nasý l  o lmasý  

gerektiði üzerinde kafa 

yoruyor, eskisinden farklý 

bir görünüm kazanmasý 

için uðraþýyorlar... Hayal 

gücü önemli onlar için..."

ÜÇ TARZ-I  SÝYASET

Haluk Þahin....

....üç siyaset yapma biçimi. Üç yaklaþým. Bunlara 

mimar, mühendis ve müteahhit tarzlarý diyebiliriz. 

Birer birer bakalým: 

Mimarca siyaset yapma tarzýna günümüz 

Ankara'sýnda pek ender rastlanýyor. Bu tarz 

siyasetçiler, içinde bulunduklarý ortamý olduðu gibi 

kabul etmek yerine, zamanýn ihtiyaçlarýna göre 

yeniden tasarýmlamak, bir kez daha 'dizayn etmek' 

istiyorlar. Kurulacak yapýnýn nasýl olmasý gerektiði 

üzerinde kafa yoruyor, eskisinden farklý bir görünüm 

kazanmasý için uðraþýyorlar... Hayal gücü önemli 

onlar için. 

Mühendisçe siyaset yapma tarzý Ankara’da çok 

daha yaygýn. Bu türden siyasetçiler, içinde 

bulunduklarý yapýyý 'veri' olarak kabul ediyor, tüm 

davranýþ lar ýný  ona göre yapmaya özen 

gösteriyorlar. Yapýyý sorgulamak, onun nasýl 

deðiþebileceði üzerinde kafa yormak onlara ters 

geliyor. Bu türden çabalara giriþenlere ya lider ya da 

saf adam gözüyle bakýyorlar... Olgular önemli onlar 

için. 

Müteahhitçe siyaset yapanlar da çok Ankara'da. 

Bunlar için tasarým da, veri de önemli deðil. Önemli 

olan þey iþlev. 'Ýþlev' kelimesinin yerine 'rant' ya da 

'nüfuz' kelimelerini de koyabilirsiniz. Siyaset, her 

þeyden önce, bir etki yaratma uðraþýdýr -tabii, kendi 

partisinin ya da bizzat kendisinin yararýna bir etkiden 

söz ediyorum. Çýkarlar önemli onlar için. 

…

21/08/2002 tarihli Radikal Gazetesi'nde yer alan 

Haluk Þahin'e ait köþe yazýsýndan alýntýdýr. 

GATS
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DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) VE HÝZMET TÝCARETÝ 
GENEL ANLAÞMASI (GATS) MAYIS-HAZÝRAN 
ÇALIÞMALARI

Þirin Gülcen EREN....

Hizmet Ticareti Müzakereleri:
Mimarlýk ve mühendislik hizmet sektörlerine iliþkin, Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yapýlan Hizmet Ticareti Müzakereleri 
dahilinde pazara giriþi hedeflenen ülkeler ve kaldýrýlmasý 
talep edilen genel ve sektörel taahhütler ilk aþamasý, sektör 
temsilcisi kurumlarýn görüþleri doðrultusunda Bayýndýrlýk ve 
Ýskan Bakanlýðý'nca oluþturulmuþtur. Avusturya, Hindistan, 
Macaristan, Polonya, Ýsveç, Avustralya, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Avrupa Topluluðu ve Üyesi Ülkelerinden 
mimarlýk ve mühendislik sektörlerine iliþkin talep, Bakanlýk 
tarafýndan Hazine Müsteþarlýðý'na Mayýs ayý sonu itibariyle 
iletilmiþtir.

Sonradan görüþleri Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na iletilen 
ve Hazine Müsteþarlýðý'nca incelenmesi istenilen ülkelerin 
taahhütlerinin taramasýna ise, Bakanlýkça devam 
edilmektedir. 

Konuya iliþkin farklý tespit ve öneriler, halen Bakanlýða 
iletilebilir. 

Mühendislik ve mimarlýk sektör temsilcileri 37'ye ulaþmýþtýr ve 
bu rakama bilgisayar hizmetleri konusundaki 5 kurumdan 
bazýlarý dahil deðildir). 

Ülke taahhütlerine iliþkin incelemelerin daha kolay 
yapýlabilmesi amacýyla, Hazine Müsteþarlýðý Bayýndýrlýk ve 
Ýskan Bakanlýðý'na 03.07.2002 tarihinde yeni bir adres 
iletmiþtir. Adres ve kullaným þekli aþaðýda yer almaktadýr:
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitme
nts_e.htm
(Open it/OK) sayfanýn en altýndaki sarý kutuda "Search 
Documents Online", "All Commitments" kýsýmlarý seçilmelidir. 
All Commitments kýsmýndan ülkelere ulaþmak için ise,  
pencerenin kenarýndaki küçük ok seçilmeli ve taahhütlerini 
görmek istediðiniz ülke iþaretlenerek "search" e basýlarak 
ülke taahhütlerine ulaþýlmalýdýr.

DTÖ Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasýna iliþkin 
Genelge:
DTÖ Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasý ile ilgili olarak Dýþ 
Ticaret Müsteþarlýðý bir giriþimde bulunmuþ ve konuya iliþkin 
bir Genelge hazýrlamýþtýr. Ancak bu giriþim baþta Dýþiþleri 
Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý gibi DTÖ konularýnda 
doðrudan ve tek yetkili olan kurumlar yaný sýra Bayýndýrlýk ve 
Ýskan Bakanlýðý gibi müzakerelerden sektör bazýnda sorumlu 
kurumlar tarafýndan uygun bulunmamýþtýr. Dýþ Ticaret 
Müsteþarlýðý'nca hazýrlanan Genelge; içerik açýsýndan eksik, 
mevcut müzakerelere katký saðlamayan, kanunla verilmiþ 
yetki devrini öngörmesi ve sadece mallarla ilgili konulardaki 
müzakerelere öncelik vererek hizmetler müzakereleri yaný 
sýra diðer genel müzakereleri dikkate almayan bir yaklaþýma 
sahiptir.

Son Dakika Eki:

"Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'ndan ( Þirin Gülcen 
EREN), 16 Temmuz 2002 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ)'nde yapýlan Ulusal Düzenlemeler Çalýþma Grubu 

kiþiliklerin geliþmesini engelleyen, katý ve 
otoriter bir tarz göstermektedir; soran, 
sorgulayan, araþtýran bireyler olma yerine 
susan, itaat eden, soru sormayan ve 
karþýsýndakini dinlemeyen insan tipi üreten 
bir Eðitim Sistemi'dir. Bu Eðitim Sistemi 
deðiþmelidir.

6. Çocuk merkezli, ailelerin para makinesi 
olarak görülmediði, ailelerin, velilerin 
eðitime katkýlarýnýn saðlandýðý bir sistemin 
yerleþtirilmesi gerektiði gibi; ayrýca 
öðretmenlerimizin de yetiþtirilme sistemi 
barýþý, sevgiyi, hoþgörüyü çocuða 
kazandýracak þekilde olursa þiddet ortadan 
kalkar. Eðitim, bireyi yetiþtirme, geliþtirmek 
için deðil de köþeyi dönmek, itaat etmesini 
öðretmek için yapýlýyorsa bu ülkede 
kaçýnýlmaz olarak þiddet kültürü egemen 
olacaktýr.

7. Eðitimi bilim olarak algýlamak gerekir. 
Okullarýmýz ise, çocuklarýmýzýn idealleri 
arasýndan, seçim yapmalarýna olanak 
veren mekanlardýr. Ýnsan özünde sevecen, 
konuþkan, esprili, yaratýcý, korkusuz, vb. 
niteliklerle donatýlmýþtýr. Çocuklarýmýza, 
kendi kiþiliklerinin geliþmesine saygý duyan, 
bol seçenekler sunan, davranýþlarýný olumlu 
yönde geliþtirmeye açýk olan, onlarýn belli 
kal ýp lar  ve öðrenme model ler iy le 
sýnýrlamayan, yeteneklerine ve kiþiliklerine 
uygun seçimlerini uygunla yapabilecekleri 
bir eðitim sistemi oluþturmalýyýz. 

8. Bazý iletiþim araçlarýnýn, eðitim üzerinde, 
özellikle çocuklarýn eðitimi üzerinde olumlu 
yada o lumsuz  e tk i le r in in  o lduðu 
yadsýnamaz bir gerçektir. Gerek yazýlý 
basýn, gerekse radyo televizyon gibi yayýn 
organlarýndan yapýlan yayýnlarda bu 
h u s u s u n  g ö z e t i l m e s i  g e r e k l i d i r .  
(Saldýrganlýk içeren görüntüler, þiddet 
içerikli filmler, pornografik öðeler, vb. gibi) 

9. Çocuklarýn küçük yaþta þiddetten uzak, 
daha hümanist bir yapýya yönlendirmede 
temelinde barýþ kültürünün  bulunduðu 
sanat ve sporun tüm dallarýnýn önemli 
fonksiyonlarýnýn geçerli olduðu imkanlar 
saðlanmalýdýr. 

10. Barýþ Kültürü için EÐÝTÝM okullarda olduðu 
gibi barýþýn tüm dünya devletlerini, 
insanlarýnýn iþbirliðini saðlayan dinamik bir 
oldu olmasýndan hareketle yaptýklarý 
çal ýþmalar ýnda barýþý  o luþturacak 
kavramlarda çocuklarýn eðlenerek, 
oynayarak bilinçlendiði, temelinde Dünya 
Ýzci Kardeþliði'nin olduðu Ýzci Gruplarý 
bünyesinde ve yine deðiþik ülkelerden 
çeþitli yaþlarda gençlerin bir araya gelerek 
aralarýnda oluþturduklarý dostluk ve 
kardeþlikle ülkeler arasýnda Barýþ Köprüleri 
kurduklarý çeþitli Uluslararasý Gençlik 
Kamplarý bünyesinde etkin bir tatbikat 
ortamý oluþtuðu tespit edilmiþtir. 

11. Barýþýn saðlanmasý yolundaki görünümler 
ve retolikler yanýltýcý olmaktadýr. Barýþýn 
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Ýnsanlarýn çevreleriyle barýþýk ve mutlu yaþam sürmesinin, 
umutlu iliþkiler kurmasýnýn en azýndan özlem duymasýnýn 
ve bunlar için bir þeyler yapmasýnýn öncelikli koþulu; 
Yaþadýðý ailenin, evin, kentin, ülkenin hatta dünyanýn 
yaþanabilir bir çevreden oluþmasý ve gerçekçi olmasýdýr.

Kentlerde hoþnutsuz ve yoksul insanlarýn sayýlarýnýn her 
geçen gün artmasý endiþe vericidir.

Ranta dayalý kararlar her þeyi yok etmekte, sadece kentsel 
ve mimari kimlik yok olmakla kalmayýp, tek tip kentsel 
dokular, her geçen gün birbirine benzeyen yapýlar, kentsel 
yaþam ortamýnda birer birer çözümsüz hale gelmeye 
baþlamýþtýr. Ve her alanda þiddet ortaya çýkmakta ve 
kendini göstermektedir.

Þiddet bir insan yapýsýdýr. Ama onu yaratan ekonomik ve 
sosyal etmenlerdir.

Bu etmenler yapý yapma biçimini ve daha geniþ anlamda 
kentsel mekandaki yaþam ve dolaþým düzenleme 
þemalarýný kendiliðinden ortaya çýkarmaktadýr.

Bu etmenler ele alýnmadýkça, çözüm bulunmadýkça 
"Þiddet Karþýtý" bir çaba göstermeye veya gösterilse de 
baþarýya ulaþma þansý yoktur.

Demokratik standartlar ve insan haklarý harfiyen 
uygulanmalý, herkes insan haklarý hukukunun saðladýðý 
güvence altýnda olmalýdýr. Eðer bu uygulanýrsa zaten 
eþitsiz ekonomik ve sosyal  koþullar oluþmaz.

Toplumda var olan temel çeliþkiler, sosyal eþitsizlik, 
cehalete yol açan eðitim eksikliði sürdükçe  dünyanýn 
barýþý yakalama þansý yoktur.

Ayný kent çatýsý altýnda yaþayan korkunç uçurumlarý olan 
milyonlarca insanýn sýk kullandýðý yollar, az kullandýðý 
yollar, yaþadýðý mekanlar arasýndaki çeliþki bile durumu 
açýklamaya yetecektir.

Kurulmuþ son derece izole yaþamlar, izole yaþamlarýna 
raðmen karþýlaþma sýklýklarý, iliþkileri, çarpýk kentleþmenin 
getirdiði herkese mahsus sorunlar, adým atamayan 
sakatlar, çözülmemiþ trafik, çalýþmayan alt yapýnýn, 
tekdüze planlamanýn her noktasýnda bir þiddet potansiyeli 
vardýr ve bu potansiyel genellikle dinamiðe döner ve þiddet 
oluþur.

KENT
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12. Söylenenlerin aksine bir tek kiþi bile barýþ 
için bireysel olarak bir çok sonuca 
ulaþabilir.

13. Barýþýn saðlanmasý yolunda toplumda 
birey ve kuruluþ olarak herkese bir görev 
düþmektedir. Herkes kendine düþen görevi 
kendisi bularak çýkarmalý, uygulama 
yollarýný ortaya koyarak tatbik etmelidir. 

14. Toplu halde hareket etmek için bir 
potansiyel oluþmasýný beklemek yerine 
herkes kendi görevini yerine getirirse 
barýþýn saðlanmasý için daha hýzlý yol 
alýndýðý tespit edilmiþtir.

15. STK yada devlet kuruluþlarý yada birey, bu 
toplumdaki her öðenin barýþýn saðlanmasý 
için kendi uzmanlýk alanlarýna uygun olarak 
izleyecekleri  deðiþik yollar vardýr. 

16. Barýþýn önemli bir parçasý olan çevre ile 
barýþ konusunda çevrenin korunmasý, 
geliþtirilmesi ile alakalý çalýþma yapan kiþi 
ve kuruluþlarýn üzerinde yaþadýðýmýz 
dünya ile barýþ içinde bir yaþam 
s ü r d ü r ü l m e s i  y ö n ü n d e  ö n e m l i  
fonksiyonlarý vardýr.

17. Barýþýn gerçekleþmemesinin sebebi 
toplumda varolan temel çeliþkilerin devam 
etmesidir. Zenginlik ve fakirlik, cehalete yol 
açan eðitim eþitsizliði vb. sürdükçe 
dünyanýn barýþa ulaþamayacaðý bir 
gerçektir. Asýl meselenin bu temel çeliþkiler 
olduðu kabul edildiðinde barýþa ulaþmak 
çok daha kolay olacaktýr.

18. SANAT topluma mesajlar iletilmesinde, ve 
insanlarý eðitmekte çok etkili bir araçtýr. Bu 
yüzden sanatçýlarýmýza Barýþ Kültürünün 
yaratýlmasý ortamýnda hem yurt içinde hem 
de yurt dýþýnda dostluk köprülerinin 
kurulmasý, önyargýlarýn kaldýrýlmasý 
konusunda önemli görevler düþmektedir.

19. Örgütlü bir toplum yapýsý geliþmiþliðin 
g ö s t e r g e s i d i r.  B a r ý þ  k ü l t ü r ü n ü n  
oluþturulmasý için örgütlü bir toplum yapýsý 
ortaya konulmalýdýr. 

20. Barýþýn arkasýnda bireylerin, toplumlarýn, 
uluslarýn insani duygularý vardýr. Her 
toplum tarihini (sözlü, yazýlý, müzikal, 
folklorik, vb) araþtýrmalýdýr. Böylece hem 
kendi kendisiyle hem diðer toplumlarla 
barýþýn saðlanmasý yönünde önemli 
adýmlar atýlabilir. 

21. Þiddetin arkasýnda çok büyük, dünyayý 
paylaþmak, yutmak isteyen inanýlmaz 
derecede örgütlü, güçlü, küreselleþmiþ dev 
çýkarlar söz konusudur. Bu çýkarlara 
ulaþmanýn yollarý týkanarak þiddeti kesme 
yoluna gidilmelidir.

22. Evrendeki þiddet evrene karþý, doðaya 
karþý uygulanmaktadýr. Sanayi toplumu ile 
beraber insanýn doðaya karþý þiddetti 
tahrip edici boyutlara ulaþmýþtýr. 20. 
yüzyýlda sanayinin doðaya verdiði zarar 
sonucu milyarlarca yýllýk doða mirasý yok 
edilmiþtir. Bunun sebebi ise insanoðlunun 
kapýldýðý doymayan hýrsýdýr. Bunun önüne 

Tüm ülkelerde ve toplumlar çok derin bir keyifsizlik 
duygusuna sahiptir. Ve bu durum tepeden alta doðru her 
düzeyde mevcuttur.

Modern bilimin tüm mucizelerine raðmen, insanlýðýn üçte 
ikisi barbarlýk sýnýrýnda yaþýyor.

Ýþsizlik ve toplumsal sorunlar bir kenara býrakýlsa, iþ sahibi 
olanlarýn bile yüzde sekseni için iþ ya aðýr, ya kolay, ya 
sýkýcý, ya yorucu, ya da angaryadýr. "Kime sorsan bir oda 
eksik"çi bir toplum olmuþ durumdayýz.

Herkes kendi dünyasýnda genellikle penceresiz yaþama 
devam etmekte, pencere açýlsa bile dýþarýdan bencillik 
kaynaklý þiddet görünmektedir.

Ýnsanlar bu penceresizlikle olumlu iliþkiler kuramamakta 
ve eylemlerinin sonuçsuz kalacaðý inancýyla bir 
yabancýlaþmaya gitmektedir.

Bu durum kiþilerde þiddetli bir pasivizm yaratmakta. "Böyle 
gelmiþ böyle gider" veya "Hebaya gitti bunca emekler" gibi 
kesin kanýlar oluþmaktadýr.

Tembellikten ziyade yaþamdan býkma ve çabalamama 
isteði gibi sürekli veya geçici bir ruh haline girmektedirler. 
Ýnsanlarýn "Ýstemediði bir þeyden" kurtulmak kadar 
"istemediði bir þeyin korkusundan" da kurtulmaya ihtiyacý 
vardýr.

Belli bir an ve koþullarda doðru olanýn, bir baþka an ve 
farklý koþullarda yanlýþ hale gelebileceði gerçeðini 
düþünerek, mümkün olan en yüksek mutluluk çizgisini 
yakalamalý, þiddetsiz bir toplum için, barýþ için çok umutlu 
olmalýdýrlar.

Toplumsal parçalanmanýn belirtileri her alanda açýkça 
görülmekte. Bencillik, aç gözlülük, vurdumduymazlýk 
týrmanmaktadýr. 

Öfkeleri gizleyen, onunla beslenen bir grup çoðu zaman 
yaþýyor gibi yapmakta, bir grup ise tutunmaya 

ÝNSAN

 Uzanarak resim yapmak için iki kiþilik.

 Oturup sohbet etmek için üç kiþilik" 

bir mekandý burasý. Çadýrýn giriþine kendi kurgularýna göre 

çadýrý nasýl kullanýlmasý gerektiðini anlatan bir bilgi notunu 

da iliþtirdiler. Mekanýn önemli bir diðer fonksiyonu da Þube 

Sekreterimiz Þekibe Aslan Köksal' ýn tek basýna kalýp 

çalýþmak istediðinde kullaným önceliðinin olmasýydý. 

Ýnþasýnýn bir gün sonrasýnda yönetim kurulu toplantýmýza 

katýlan bir üyemizin küçük kýzý toplantý boyunca kullandýðý 

bu mekandan oldukça memnun ayrýldý. Önemli olan da bu 

deðil mi?  

Adýný bir gün önceki sohbetlerde öðrendikleri Yunan 

tanrýsýndan alan Grup Zeus, mekan olarak 4. kattaki 

kütüphaneyi seçti ve grubun kütüphaneler ile ilgili 

söyleyecek pek çok sözü vardý. Kütüphane konusunda 

bildikleri üzerine uzun bir sohbetin ardýndan mimarlar odasý 

kütüphanesinin bir “Problem Çözme Odasýna ihtiyacý 

olduðuna karar verdiler. Bu oda kütüphanenin diðer 

yerlerinde geçerli kurallarýn dýþýnda kendi kurallarý olan 

farklý bir mekan olacaktý. Grup Zeus, "Problem Çözme 

Odasý”nýn bu farklý kurallarýndan bahseden bir de broþür 

yayýnladýlar. Broþürden birkaç not þöyle;

- Odamýz herkes için açýktýr.

- Bu odayý yalnýz kalmak için de kullanabilirsiniz.

- Bu odanýn müdürü yoktur.

- Kendi problem çözme eþyanýzý getirebilirsiniz.

4 Dev Adam, 5. kattaki toplantý salonunu kendilerine mekan 

tuttular. Onlar, aslýnda birbirlerine hiç de benzemeyen, 

farklý yaþ gruplarýnda 4 farklý devdi. Kafadar olmadýklarý da 

açýktý. Diðer odalardaki "güzel" yerlerde arkadaþlarý çoktan 

çýtalarla iþe baþlamýþtý. Ne yapacaklarýný belirlemiþlerdi. 

Ailesiyle mimarlar odasýna gelen çocuklar için yapýlacak 

hiçbir þey kalmamýþ gibiydi bu binada. Sonra katlarý dolaþýp 

soru sorarak ne istenebileceðini araþtýrdýlar.  Resim 

odasýnda resim yapanlarýn resimlerinin, problem çözme 

odasýnda vakit geçirenlerin yaptýklarýnýn ve önceki 

çalýþmalarda edinilen kil evlerin muhafaza edileceði bir 

"Sergi Çadýrý" yaptýlar. Toplantý yapan büyüklerin, 

kendilerinin yaptýklarýný görebileceði (belki de görmeden 

gitme ihtimallerinin ortadan kalkacaðý) bir çadýr. 

Duvarlarýnda bir sürü "delik" olan... Ýçine girince de çadýrýn 

tutunduðu kolonlardaki resimleri görebilecekleri kadar 

delik... Onlar yaptýklarýný büyüklerine hep göstermek 

isterlerdi, ardýndan da ne düþündüklerini bilmek. O zaman  

çadýrýn yanýna "düþünce bölümü" eklendi. Üst örtüsü olan, 

dinlenirken yazabilecekleri "görüþ" bölümü yani.  

Tahmin ettiðimizden biraz uzun süren günün sonunda 

yorgun mimarlarýmýz gün boyu yaptýklarý üzerine son bir 

toplantý yaptýlar ve bundan sonraki "çocuk ve mimarlýk 

buluþmasý" nýn organizasyonu için daha sonra buluþmak 

üzere "mimarlarýn binasý"ndan ayrýldýlar. Bir günlüðüne 

mimar olan meslektaþlarýmýzýn mimarlýklarýnýn ilk 

gününde, bir sonraki gün de mimar kalacak olanlara önemli 

mesajlarý vardý. Hepsine çok çok teþekkürler!

18
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YER

ETKÝNLÝK

YARDIMCILAR

: Mimarlar Odasý Binasý

: "'Oda' içinde oda" oyunu

: Þükriye Sarý     ( Sanat Egitimcisi / Heykeltraþ )

: Ezgi Koman     ( Cocuk Geliþimci ) 

: Ebru Baysal     ( Mimar )

: Þekibe Aslan Köksal ( Mimar )

: M. Onur Yýlmaz     ( Mimar )

 Mimarlar Odasý binasýnýn böyle bir 

çalýþmada seçilmiþ oluþu, bina kullanýmýn, 

bildik çözümlemelerimizin, mimarlýða, 

mimarlýk ortamýna ve tasarýma dair 

arayýþlarýn,  bu arayýþýn ve edinilecek yollarýn 

kaygýsýný  taþýyan mimarlarýn ortak 

mekanýnýn, bu çalýþmalarýn ortak çalýþma 

yerinin  o gün sahip olduðu hareketlilik ve 

dinamizme dikkat çekerek býrakmak, 

þu an için yeterli galiba. 

Çünkü o gün;

bir günlüðüne, tanýþýk olmadýklarý bir mekaný 

sunan, aslýnda kendilerine ait olmayan bir 

alanýn  onlara teslim edilmesi ile edinilen 

deneyimin peþinde olan ve kare kare (olmasa 

da) kaydedilen bir oyunun içinde yer 

aldýklarýný farkettiren bir grupla çalýþan 

çocuklar ve bu birliktelik  için mimarlarýn 

s ö y l e y e b i l e c e ð i  y a  d a  ü z e r i n d e  

düþünebileceði pek çok þey oldu... Baþlangýç 

niteliðindeki aðustos ayý etkinliklerimiz, 

düþündüðümüz çalýþmanýn ip uçlarýný bizlere 

fazlasýyla verdi. Düþünemediklerimizi de. 

Zaten çocuklarla birarada olmanýn bir durumu 

bu: Düþünemediðimiz ya da düþünmeyi 

unutur olduðumuz yaklaþýmlar...

Çünkü o gün çocuklar, 

mimarlar odasý binasýný, 

çýtalarý, ipleri, çadýr kumaþýný 

ele geçirdi, 

kendilerine verilen programý ve 

malzemeyi benimseyerek, 

kendi programlarýyla, kurgularýný 

gerçekleþtirdiler. 

Strüktürü oluþturup; 

birleþimleri, detaylarý, taþýyýcý olaný, 

boþluklarý önemsediler;

kumaþtan duvarýn dilini 

çözdüler...

Kýzýlay'ýn yaya trafiði en yüksek olan sokaðýnda;

En ünlü kitabevinin üstünde;

5 katlý;

ferah bir bina;

asansörlü;

küçük pencereleri; 

küçük balkonlarý var; 

özel bir bina; 

mimarlarýn binasý

çocuklarýn hizmetinde!

Bir Pazar günü çocuklar, kendi hareketlerine uygun bir 

hýzla seçtikleri mekanlarý usulca ama ustaca 

dönüþtürdüler. Hem de ellerinin yordamýna en uygun 

malzemelerle; kumaþ, çýta ve ip.

Önce, "proje gruplarýný" oluþturdular; sonra  binayý gezip 

dönüþtürmek istedikleri mekanlarý seçtiler ve "tasarým" 

yaptýlar. Onlar o gün "mimar"dýlar, mimar gibi davrandýlar. 

Sonuçta çýkan ürünler ve yaþanan tecrübe çok deðerliydi. 

4 adet proje grubumuz vardý:

- Scream Kuzenler

- Ýskeletorlar

- Grup Zeus

- 4 Dev Adam 

Scream Kuzenler, aydýnlýk bir koridor yapmak istediler. 

Koridorlar çoðunlukla karanlýk ve sadece gecip gidilen 

yerlerdir. Buna karsi "mimarlar" birseyler yapmalýydý. 

Scream Kuzenler mimarlarin binasýnýn giriþine "Aydýnlýk 

Koridor" tasarladýlar ve yaptilar. Bu diðer mimarlara bir 

mesajdý. 

Iskeletorlar, þube sekreterinin odasýna "Resim Yapma 

Çadýrý" yaptýlar. Kendi tabirleriyle;

ÝKÝNCÝ GÜN
18 Aðustos 2002 

yöntemi ile yaþam sürdürmekte olanlar 
toplumlarýn pozitif, barýþçýl ve bu yollar 
bütünselleþtirici öðeleri tarafýndan 
dýþlanmalý ve deþifre edilmelidir.

24. Ege'deki barýþýn kalýcý olmasý için iki 
ülkenin halkýný bir araya getirici unsurlara, 
uygulamada önem verilmelidir. Baþta 
turizm olmak üzere, çeþitli ortak sportif, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler artýrýlmalýdýr. 
Örneðin Yunanistan' ýn Türkler '  e 
uyguladýðý vizeyi kaldýrmasý bu konuda 
önemli adýmlar atýlmasýna yol açacaktýr. 

25. Barýþýn saðlanmasý yönünde cinayetleri 
baþlatan insanlarýn ölüm günlerinde 
düþünülmeli ve bu tür kiþilerin bir daha 
ortaya çýkmamasý için halklar birbirini iyi 
tanýmalý ve barýþýn bayraðý yükseltilmelidir.

26. Þiddet olaylarýnýn karþýsýna geçmekle 
barýþýn saðlanmasý için hazýrlanmýþ 
kanunlar ve imzalanmýþ uluslar arasý 
anlaþmalar vardýr. Barýþ kültürümüzün 
oluþturulmasý için hukuk ve adalet 
mekanizmalarý kullanarak bu yasa ve 
anlaþmalarýn yürürlüðe konulmasý 
gerekmektedir. Bu baðlamda Türkiye 
açýsýndan bakýldýðýnda bu metinler genel 
olarak yabancý dillerde hazýrlanmýþtýr. Bu 
metinlerin ilgili komisyonlar tarafýndan 
devreye girdiði andan itibaren resmi olarak 
Türkçe'ye çevrilmesi ve özgün halleri ile 
kamuya açýklanmasý gerekmektedir.

27. Bu dünya ve baðlý bulunduðu uzay tüm 
insanlýk içindir. Herhangi bir köþesinde 
oluþmuþ yada oluþmakta olan þiddet bütün 
insanlarý etkilemektedir. Bütün insanlar 
tarafýndan her köþesi korunmalý ve 
gözetilmelidir.

28. Dünya ve baðlý bulunduðu uzay zaten 
GLOBAL'dir. Anlaþýlmasý gereken zaten 
global olan bu yapýyla insanoðlunun 
uyumunun SOY or tamýnda nasý l  
gerçekleþtirileceðinin çarelerini bulup 
tatbik edebilmektir.

29. Önemli olan her bir insanýn, grubun, yada 
k ü l t ü r ü n  k e n d i n i  ö z g ü r c e  i f a d e  
edebilmesidir ki, burada çoðu zaman ben 
özgür deðilim sanrýsý kiþilerin kendilerini 
kapatmalarýna yol açmaktadýr ve bu 
sebeple istenilen þey doðrudan ifade 
edileceði yerde savaþ açýlmakta ve elde 
edilen imkanlar gereði gibi teþhis 
edi lemeyip bunlardan gereði gibi 
yararlanýlamamaktadýr. 

30. Dünya devletleri nezdinde "Þiddet Karþýtý 
Barýþ Kültürü" nü içeriðini taþýyan yönetim 
tarzlarý ve bu yönetim tarzlarýyla müþterek 
bir potansiyele ulaþmýþ milletlerarasý, 
devletlerarasý birleþik platformlarýn ortaya 
çýkartýlmasýný saðlayýcý bir karakterin 
yapýlandýrýlmasý ve dünya insanýnýn ferdi 
ve sosyal yaþamýnda bu karakterlerin 
oluþmasýný saðlayýcý bir içsel sorumluluk 
ve buna paralel sosyal aktivite gösterici 
bilinçlilik halinin ortaya çýkartýlmasý için 

Aslýnda barýþ, paylaþma kültürünün oluþmasýdýr. Ve de 
yazýlý olmaktan uygulamaya geçen demokrasinin var 
olmasýdýr.

Uygulamalý demokrasi ve paylaþma kültürünün var 
olabilmesi için insanlarýn sahip olmasý gereken bütün 
haklar bilinmeli- uygulanmalý ve bu temelde kültürler 
oluþturulmalýdýr.

Eþit ve özgür dünyaya gelen insan sosyal- kültürel ve 
ekonomik farklýlýklarla büyür ve yapabildiði, yaptýðý veya 
yapamadýðý katýlýmlarla yaþamýný sürdürür.

Burada deðiþmeyen tek gerçek doðum ve ölümdür. 
Doðumla- ölüm arasýndaki ince çizgi yaþamý tarifler ve çok 
farklýlýk arz eder.

Baþlangýcý ve sonucu ayný olan milyonlarca çizginin 
farklýlýklarýný en aza indirmek için yapýlacak þey tüm çizgiyi 
kapsayan kültürlerin çok iyi çalýþmasý, öðrenilmesi ve 
öðretilmesi gerekmektedir.

Toplumsal sistemde çok boyutlu olarak gerçekleþen 
demokrasi ve insan haklarý kültürü gerçekleþme 
boyutunun, bütün haklara dayandýrýlarak en iyi þekilde 
uygulanmasý ve yüksek standartlý bir demokrasi 
gerekmektedir.

Baþlangýç ve köklerin önemi açýsýndan çocuklar ihmal 
edilmemeli ve korunmalýdýr.

Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu 2000 yýlýný Uluslar arasý 
Barýþ Kültürü Yýlý ve 2001-2010 yýllarýný da Barýþ 
Kültürünün Geliþtirilmesi ve Çocuklarý Koruma Amacýyla 
Þiddet Düþmanlýðý 10 Yýlý ilan etmiþtir.

BARIÞ KÜLTÜRÜ

8

“Barýþýn Yüzü”
Pablo Picasso
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zerrede ortaya çýkartýlabilmesi için yönetim 
merkezlerine büyük sorumluluklar 
düþmektedir. Bu Varlýk, bir AMAÇ olana 
benimsenmeli ve bu varlýðý ortaya çýkartýcý 
Devletlerarasý, Milletlerarasý politikalar ve 
platformlar hazýrlanmalý.

32. Barýþ ve Sulh kavramlarýnýn ortaya 
çýkartýlmasý için gerekli olan en önemli 
unsurlardan birisi olan iletiþimde insan 
haklarý ve özgür düþünce ve düþündüðünü 
özgürce ifade edebilme ortamlarýna titizlik 
gösterilmesinin çok önemli olduðu; bu 
itibarla Barýþ ve Sulh konularýnýn iþlendiði 
platformlarda bir neticeye varýlabilmesi için 
bu platformu hazýrlayanlarýn ve bu 
platformlarda bir neticeye  varýlabilmesi 
için bu platformu hazýrlayanlarýn ve bu 
platformda yer alanlarýn bu hususa çok 
dikkat etmeleri gerektiði; ve yaþamýn bütün 
kesitleri hakkýndaki platformlarda da 
bunlara dikkat edilmesi; kaos ortamlarýnýn 
deðil, Barýþ ve Sulh ortamlarýnýn 
oluþturulmasýna özen gösterilmesi 
gerekmektedir. 

33. Barýþ demokratik süreçler içerisinde 
demokrasiyi benimsemiþ olanlarca 
oluþturulabilir.

34. Globalleþirken toplumlarýn kökenlerinde 
yer alan ve o topluma kimlik kazandýran 
özgün, kültürel, otantik deðerlerin özellikle 
o toplumun kültürünün geliþmesinde 
önemli rolü olan iletiþim fonksiyonu olan dili 
ile ilgili deperlerinin muhafaza edilmesi 
gerekmektedir.

35. Asimilasyon amaçlý köleci zihniyetler 
Barýþýn düþmanýdýr.

36. Ayný þekilde yukarýdaki madde ile ilintili 
olarak yerleþim mahalleri olan ve deðiþik 
kültürlere beþik olmuþ, hatta pek çok 
kültürün iç içe olarak geliþmesine analýk 
fonksiyonu göstermiþ bazý otantik özelliði 
olan yörelerin, sanat eserlerinin, arkeolojik 
deðeri olan unsurlarýn koruma altýna 
alýnmasý, yaþatýlmasý gereklidir. Özellikle 
halihazýrda yaþamakta olan kültürlerle ayný 
bölgelerde tarihe malolmuþ olan kültürlerin 
arasýndaki barýþýn, sulhün tesis edilmesi 
için bu husus çok önem taþýmaktadýr. 
Özellikle Anadolu dünya genelindeki en 
zengin örneklerden bir idir. Gerek 
yurdumuzda, gerek dünya genelinde 
henüz açýða çýkarýlamamýþ pek çok 
kültürel hazineler bulunmaktadýr. Bunlarýn 
açýða çýkarýlmasýnda gönüllülere ve 
gönüllü kuruluþlara, bunun yanýnda devlet 
destek ler ine;  hat ta  mi l le t lerarasý  
desteklere ihtiyaç vardýr.

37. Tespit edilen bu ilkelerin özellikle bu ilkeleri 
tespit edenler tarafýndan uygulanmasý 
gerekmektedir.,

38. Önemli olan ne istediðinin iyi teþhis 
edilebilmesi, teþhisten sonra BARIÞ 
yolunda gerçek dengelerin kurulmasý için 
saf Arzu Planý'nýn süregen olarak, 

TMMOB Makine Mühendisleri Odasý'nýn 1 Eylül 
"Dünya Barýþ Günü" nedeniyle yaptýðý basýn 
a ç ý k l a m a s ý n d a n  a l ý n t ý d ý r .
"...Askeri harcamalar: ABD 400 Milyar Dolar, Rusya 56 
Milyar Dolar, Japonya 45 Milyar Dolar, Çin 39 Milyar 
Dolar, Türkiye 10 Milyar Dolar... Dünya ülkelerinin 1 
yýllýk askeri harcamalarýnýn 1 trilyon dolara ulaþtýðý 
görülmektedir... Dünya ülkelerinin bir yýllýk askeri 
harcamasý ile dünyanýn pek çok ülkesinde açlýk, 
hastalýk ve cehaletin hüküm sürmesine son 
verilebilir...
.... Ülkemizde faiz ve silahlanmaya sadece 2002 yýlýnda 
harcanan para ile; her aileye 3000 dolar (5 Milyar lira) 
verilebilir, 526 adet hastane kurulabilir, 1.5 milyon lüks 

Barýþ, kalýtýmsal deðildir. Kalýtýmsallýk süreci 
tamamlamamýþtýr. 

Kalýcý olmalýdýr.
Savaþ kalýtýmsaldýr, kalýcý olmamalýdýr.
Barýþ istemenin bedeli var mýdýr?

Ýsteyeni az olursa var, çok olursa yoktur.
Barýþ öðrenilir mi yoksa yaþatýlýr mý?

Önce öðrenilir, sonra yaþatýlýr.
Barýþ ve Savaþ kayýrýr mý?

Barýþ kayýrmaz. Tüm artý deðerler paylaþýlýr.
Savaþ kayýrmaz. Kayýplar ve yýkýntýlar paylaþýlýr.

Barýþ ve Savaþ yaþanýr mý?
Savaþ yaþanýr.
Barýþ yaþanmasý gerekir ancak yaþanamayan 

þeyin ta kendisidir. 
Barýþ hakký insan hakký mýdýr?

Evet.
Yapma- Bozma oyununa ne denir?

Savaþ.
Yapma- Sürdürme oyununa ne denir?

Barýþ
Savaþý ne oluþturur?

Þiddet kültürü
Barýþý ne oluþturur?

Þiddet karþýtý barýþ kültürü.
Anlaþmayla barýþ saðlanýr mý?

Hayýr. Ýlke ve yöntemlerle barýþ ve sürekliliði 
saðlanýr.
Silahlarýn kullanýlmamasý hali barýþý gösteri mi?

Hayýr. Bu barýþ deðil savaþýn durmasý halidir

BARIÞ VE SAVAÞ KALITIMSAL MIDIR,
 KALICI MIDIR?

“Savaþ”
Pablo Picasso

Bu ilk uygulamada çocuklarýn en kolay iliþki kurabildikleri 

malzemelerden biri olan ÇAMUR'u kullandýk. Oyunumuz, 

"çamurdan ilk ev tasarýmý"ydý. Ancak bu "ilk ev" tek amaç 

olarak anlaþýlmasýn. Yani buluþmanýn tek unsuru bu 

deðildi. Mekan olarak müzenin seçilmesi rastlantý deðildi. 

Çocuklarýn müze gibi "özel" bir binanýn "özel" 

mekanlarýnda geçirdikleri keyifli saatler müze ile çocuk 

arasýndaki bilinen soðukluðun kýrýlmasýný saðladý. 

Çocuklar yapýnýn hemen her yerini gördüler, girip çýktýlar, 

müzeyi oyunlarýnýn sahnesi haline getirdiler. Sadece gezip 

geçselerdi sonuç ayný olmazdý. Müzede bulunan 

nesnelerin günümüze kadar geçirdikleri evreleri 

kavrayabilmeleri ise hemen orada yapýlan bu üç boyutlu 

çalýþma ile mümkün oldu. Bu bize ayrýca "zaman" 

kavramýný anlama ve "eski"yi keþfetme olanaðý tanýdý.  

Müze, temalý olarak gezildi. Yani her nesne üzerinde 

durulmadan daha önce, seçilmiþ sayýlý eser üzerinde daha 

ayrýntýlý sohbet ederek, yapacaðýmýz "ilk ev tasarýmý" 

çalýþmasýna bir ön hazýrlýk yaptýk. Çatalhöyük yerleþimi, 

Çatalhöyük evi maketi, Midas'ýn mezar odasý, güneþ kursu, 

eski zamanlarýn "buzdolaplarý" yiyecek saklama küpleri, 

ana tanrýça heykeli...vb. Seçilen nesneler Anadolu 

uygarlýklarýnýn geçmiþi ile günümüz arasýndaki baðý 

"mekan ve yaþam" temasý üzerinden kuran nesnelerdi. 

Eskiden günümüze yapýlarýn ve nesnelerin dönüþümünü, 

malzeme kullanýmýnýn, kültürün nasýl biçimlendiðini ve 

"þimdi" ile arasýndaki farký sergileyen "özel mekan" müze 

kavramý çocuklara artýk yabancý deðil. Hatta bir tanesinin 

gün sonunda ýsrarla ailesine müzede rehberlik yapmak 

isteyebileceði kadar da yakýn.

Bizim ilk gün yaptýðýmýz, çocuklarý kentin en zengin 

birikimini barýndýran ve sergileyen "yapý"sý ile tanýþtýrmak, 

aralarýnda bir bað kurmak ve ona iliþkin oyun oynamalarýna 

olanak saðlamaktý. Günün sonunda, "kentin en yüksek 

noktasýndan Ankara" ile, bir anlamda "kentin maketi" ile 

Çocuklar ve biz iyi vakit geçirdik!. 

Sanýrým en önemlisi buydu. Peki, 

çocuklar mimarlýk ile nasýl buluþtu? 

Bu nasýlýn cevabý hepimizi þaþýrtan 

güzellikte anlarla dolu. Her ilk 

buluþmada olduðu gibi yaþananlar 

beklentilerden farklý idi. Süreç, 

öngörülenin de ötesinde üretken; 

ürünler, ustacaydý. 
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YER

ETKÝNLÝK

YARDIMCILAR

: Anadolu Medeniyetleri Müzesi  

: "Çamurdan Ýlk Ev" oyunu

: Þükriye Sarý ( Sanat Egitimcisi / Heykeltraþ )

  Ebru Baysal ( Mimar )

  M. Onur Yýlmaz ( Mimar )

Ç o c u k l a r ý n  ç a ð r ý þ ý m l a r ý  a l g ý l a y ý p  

dönüþtürmedeki hýz ve becerileri ile, içinde 

olduklarý durumu ve yeri idrak edip onunla 

bütünleþebilmeleri... Müzedeki çalýþmada, 

içinde kalmayý hayal ettikleri mekaný kilden 

inþa ederken, müzenin bahçesini mekan 

tutmuþ olmanýn, mekanlarýn, ne yapýlacaðý 

hep belli olan yerlerinde alýþýlmadýk bir konum 

almanýn, güne yayýlan kil çalýþmasýna 

katýlmýþ olmanýn, söyledikleri ve yaptýklarýnýn 

deðerli olduðunun farkýnda olmanýn  ve ille de 

koþuþmanýn, kaçmanýn, kýpýrdamadan 

duramayýþlarýn ve hatta arada tekrar  müzeye 

girip çýkmanýn; "gidip bir bakma" nýn 

meþruluðu... Mimarlýkla ilintili olan,  kilin kendi 

be l i r l ed i k l e r i  modü l l e re  ( t uð la l a r )  

dönüþmesiyle ördükleri duvar, pencere ve 

kapý boþluklarý, evin içi ve aldýðý biçim, giriþin 

çatýdan oluþu, merdivenlerin  çatýya da 

uzanýþý deðildi galiba yalnýzca... Çocuk  ve 

Mimarlýk gerçekten buluþtu o gün, çocuk-kil-

müze  ve  bahçes i -make t -ev -ça t ý . . .  

ÝLK GÜN
17 Aðustos 2002 



Ý lk buluþmalar hep belirsizlik 

yüklüdür. Ne olacaðý önceden 

k e s t i r i l e m e z ,  o l a c a k  o l a n ý  

yönlendirmek zordur. Bir araya gelen 

taraflarýn, zamana ve mekana özel, 

anlýk þekillenen davranýþlarýyla 

belirlenir. Ama bu belirsizlik bir 

potansiyeli tanýmlar ayný zamanda. 

Özellikle de buluþmanýn bir tarafý 

çocuklar ise yani; saf ve dingin aklýn 

yegane sahipleri, yaratýcý düþüncenin 

ip uçlarýný tutanlar ise ve diðer tarafý 

mimar larsa,  mimar l ýksa yani  

"kendine tanýmýný arayan kafa 

karýþýklýðý" ise bu buluþma doðrudur. 

Barýndýrdýðý potansiyel heyecan 

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu

ve  MÝMARLIK
ÇOCUK

 BULUÞMASI'NA DAÝR
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Fotoðraflar: M. Onur Yýlmaz

BARIÞ kavramý, özünde insanýn kendisiyle, doðayla, 
insanla ve teknoloji ile düþündürücü, umutlu ve birleþtirici 
iliþkiler kurmasýný saðlamasý ve bunun bütün yollarýný 
araþtýrmasýdýr. Günümüzde hepimizin zýtlýklarla ve 
çeliþkilerle beraber yaþadýðý bir gerçektir. Bu gerçek bir 
noktada hep beraber yaþatýlarak YAÞAM sorgulanmalý, 
BARIÞ duyumsatýlmalýdýr.

Biz barýþý sorguluyoruz.
BARIÞ, birleþtirici ve inançlý olmaktýr. Ýnanç ise sevgi dolu 
saf ve aydýnlýk olmalýdýr. Yani insanýn kendisiyle, doðayla, 
insanla, teknoloji ile  umutlu iliþkiler kurmasý BARIÞI 
doðurur.

Barýþ sizinde umudunuz ise hala
Barýþ hemen
Hemen (þimdi) deðilse ne zaman?

Doða, arkeoloji, tarih ve topluma iliþkin deðerlerin 
özümsenmesi, yer yer kesiþmesi ve örgütlenmesi Barýþý 
doðurur.

Tüm artý ve eksi deðerler, hoþgörü, küresel anlayýþ  
insanlýk umutlarý ile birleþerek her bilinç zerresinde sonsuz 

BARIÞ KAVRAMI

40. Bu savaþýn galibinin "savaþýn" deðil de 
kendisinin olabilmesi için de kendi içsel ve 
bütünsel atomik dengesini süregen olarak 
muhafaza etmesi, yani süregen olarak 
SULH Prensiplerini kendinden kendine 
kendinde tesis etmesi, yaþatmasý 
gerekmektedir.

41. Günümüzde ne yazýk ki ÞÝDDET, her bir 
köþeyi ele geçirmiþ olarak EVRENSEL 
ÞÝDDET KAVRAMI'ný oluþturmuþtur. Buna 
paralel olarak EVRENSEL ÞÝDDET 
KÜLTÜRÜ oluþmuþtur.

42. Ýnsanýn kendinden kendine uyguladýðý 
þiddet bütün þiddet kavramlarýna temel 
teþkil etmektedir. Kendinden kendine 
özgür olmayý bilemeyen yani kendisiyle 
Sulh yapamamýþ olan kendinden kendine 
olan savaþýmýný sona erdirmiþ olanlardýr ve 
kendinden kendine kendini köle etmiþ 
olanlardýr.

43. Þiddet karýþýklýk ve kaos ortamlarýndan 
çoðalmaktadýr. 

44. Özgür lük  o lmayan yerde BARIÞ 
olamayacaðý gibi; kendine özgür kýlmamýþ 
olan insanýn da HUZUR sahibi olmasý 
mümkün deðildir. Gerçek özgürlük 
SULH'un ve BARIÞ'ýn tüm manalarýyla 
kavranýlýp bu yolda yürünmesiyle elde 
edilir; ve oradan da SULH'a varýlýr. 

SONUÇ

1. Bütün çizilen karamsar tablolara raðmen, 
bunlarýn yanýnda, gerek ferdi gerekse 
kuruluþlar statüsünde ve milletlerarasý 
statüsünde ve devletler statüsünde çok 
deðerli ÞÝDDET KARÞITI çalýþmalar da 
yapýlmaktadýr. Barýþýn saðlanmasý 
yolundaki bütün bu hareketlerde temelde 
Sevgiden ve Sevgi ile gidildiðinde Barýþa 
ulaþýlmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.

2. EVRENSEL ÞÝDDET KÜLTÜRÜ' nün yerini 
EVRENSEL ÞÝDDET KARÞITI BARIÞ 
KÜLTÜRÜ, EVRENSEL ÞÝDDET'in yerini 
EVRENSEL BARIÞ alacaðýna dair inanç ve 
istek sürdürülmektedir. Çünkü, her þeye 
raðmen barýþý gönüllerinde yaþatan bir çok 
þairimiz, yazarýmýz, heykeltraþýmýz ve 
ressamýmýz  Bar ý þ ý  ese r le r i n  de  
yaratabilmektedir. Bir çok öðretmenler 
BARIÞ'ý yaþayýp öðretebilmektedir. Bir çok 
bilim adamlarý ve akademisyenler insan-
doða dengesini gözetip koruyarak, buna 
uygun Bilim ve Teknoloji üretebilmektedir. 
Bir çok devlet adamlarý insanlar arasýndaki, 
devletler arasýndaki, kültürler arasýndaki 
dinamik dengeyi tesis edebilmek için geceli 
gündüzlü çalýþmaktadýrlar.

3. Ve, Dünya'nýn UÇUCU YÜREKLÝ 
ÇOCUKLARI 'n ýn yüzüne bakarak 
tanýdýðýmýz güzel yüzünü, Saf Güzellik, 
Huzur ve Mutluluk olan yüzünü, bu yüzün 
özlemini çekenlere ve isteyenlere 
muhakkak göstereciðine dair olan güven 
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"21-26 Temmuz 2002 tarihleri arasýnda düzenlenen UIA 
(Dünya Mimarlar Birliði) Kongresine katýlým için M.O Ankara 
Þubesi, Mimarlar Derneði'nin katkýlarý ile ilk kez üyelerine 
maddi destek saðladý. Bültende yer alan çaðrýya kulak 
veren ve konu ile ilgilenen bir grup üye öncelikle mimarlýk 
ortamýna dönüþümü olabilecek bilgilere ulaþmak ve 2005 
Ýstanbul Kongresi için þube bünyesinde yapýlmasý 
düþünülen çalýþmalara veri oluþturabilecek gözlemlerde 
bulunmak üzere kongreye katýldý. Kongre ile ilgili bilimsel 
açýlýmlarýn þubenin etkinlik programlarý içinde yer alacaðý 
düþüncesi ile burada sadece Berlin kentine ait paylaþýmý 
amaçlanan kiþisel gözlemlere deðinildi."

BERLÝN YA DA...

Berlin... ya da maket kent... Formatlanmýþ Berlin. Yapýlan 
yenileme çalýþmalarýnýn ötesinde kentte herhangi bir inþa 
faaliyetine rastlamak mümkün deðil. Kaldýrýmlar düzenli, 
reklam panolarý düzenli, her yer temiz. Kentte insanlarýn 
yaþamlarýný kolaylaþtýracak tüm ayrýntýlar düþünülmüþ. 
Konut sorunu yok Berlin'de. Tam aksine konut fazlalýðý var. 
Öðreniyorsunuz ki konut yapýmý için deðil, konut yýkýmý için 
projeler geliþtirilmekte.

Berlin... ya da ulaþým sistemli kent... Berlin'de ulaþým tüm 
Avrupa kentlerinde olduðu gibi aðýrlýklý olarak toplu taþýma 
sistemi ile çözülmüþ. Metro, buna eklemlenen hafif raylý 
sistem ve otobüsler kentteki yoðunluðu hissetmenizi 
engelliyor. Yeraltý trenleri yaþamýn iyiden iyiye içinde. O 
yüzden sokaklarda kalabalýk yok. Ve o yüzden Berlin'i yer 
üstünde algýlamak çok zor. Kaldýrýmlarda yaya ve bisiklet 
yollarý ayrýlmýþ. Bu ayrýmý birçok kez bisikletlerle çarpýþma 
tehlikesi geçirince öðrenmeniz zor deðil. Berlin'de 
otoparklar yer altýnda ve üst geçit yok. Metro istasyonlarý 
ayný zamanda yoðun biçimde alt geçit olarak da 
kullanýlmakta. Berlin'de tüm yaþam yer altýnda sessiz ve 
sakin akýp gitmekte...

Berlin... ya da yeþil kent... Yoðun bir yeþil doku ile 
çevrelenmiþ Berlin. Bunda sürekli yaðan yaðmurun etkisi 

piknik alanýnda ne yapýlýr ise onu yapmaktalar.

Berlin... ya da tek kent... Berlin'de Doðudan Batýya Batýdan 
Doðuya geçiþinizi algýlamýyorsunuz kesinlikle. Kentin en 
büyük meydanlarýndan birindeki ufak duvar parçasý ve 
yerdeki iz götürüyor sizi ancak yýllar öncesine. Bir de Doðu 
Berlin'de yoðunlaþan devrimci sokak isimleri. Duvar 
ayýrmakta iken Berlin'i, Batýda büyük meydanlar açýlýrken 
Doðu'da da amaç farklý da olsa benzer bir çalýþma sürmüþ 
yýllar boyu. Duvar yýkýldýktan sonra hýzlý bir deðiþim 
yaþanmýþ. Bu süreçten bugün algýladýðýnýz sadece 
yenilemesi devam eden konut bloklarý. Bir de politika olarak 
tüketim alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak amaçlý yapýlmýþ 
büyük merkezler. Duvar mekanlarý ayýrýrken yaþamlarý da 
ayýrmýþ aslýnda. Batýda özellikle yabancý iþçi göçleri ile 
baþlayan çok kültürlülük Doðu'da yaþanmamýþ. Denilen o ki 
bu nedenle de radikal hareketler en çok Doðu Berlin'de 
yaþanmakta.

Berlin... ya da yaðmacý kent..... Hafta sonlarý Berlinlilerin 
yoðun 
olarak ziyaret ettikleri eski yapýlardan oluþmuþ alan Müze 
Adasý. Müze Adasý'nda yapýlardan birisi Bergama Müzesi. 
Yoðun güvenlik önlemleri altýnda girdiðiniz büyük bir 
salonda Sunak önünüzde... Suni, kendisine yabancý 
mermer bloklar üzerinde... En zorunuza giden sizin 
topraklarýnýzda anlamýný bulan bu yapýnýn fotoðrafýný dahi 
çekemeyiþiniz. Havada bir hüzün... Mýsýr'dan getirilen bir 
dolu eser ise diðer salonlarda sergilenmekte.... Babil'in 
asma bahçeleri de müzede... Alt ve üst seramikler getirilmiþ 
ve kurgulanmýþ duvarlar boyu. Aradaki parçalar alçýdan ve 
yeni yapým. Havadaki hüzün hýzla yoðunlaþmakta...

Berlin... ya da çok Türklü kent... Kaybolmak mümkün deðil 
Berlin'de. Gördüðünüz her kara býyýklýya Türkçe yol 
sorabilirsiniz. Türklerin yoðun yaþadýðý bölge Kreuzberg. 
Bir Almanca bir de Türkçe yazýlmýþ Kreuzberg Merkezi. 
Kentte ilk dikkatinizi çeken yemek sektörünü kesinlikle 
Türklerin ele geçirmiþ olduðu... Lahmacun Turkish Pizza 
olmuþ... Berlin'de Ankara Helal Et Pazarý'ndan et almanýz 
ya da Urfa Tatlýses'ten kebap yemeniz de mümkün.
 
Berlin... ya da suçlu kent... Geçmiþin aðýrlýðýný günler 
geçtikçe hissediyorsunuz Berlin'de. Tüm yenilemelere 
karþýn izleri silinememiþ geçmiþin. Yaþayan herkes ve siz 
biliyorsunuz bunu. Dünyada süren ya da planlanan 
savaþlarý düþündüðünüzde, anlamý kalmýyor savaþýn 
vahþetini anlatmak üzere bugüne dek varlýðýný sürdüren 
yýkýk kilisenin. Çanlarýn sesi mi daha yükselmeli savaþlarý 
engellemek için bilemiyorsunuz... Berlin'de savaþýn 
dehþetini yaþamak mümkün, barýþýn anlamýný da...
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Nuray Bayraktar

Fotoðraflar: Nurcihan DOÐMUÞ

ÇOCUK

ve
M Ý M A R L I K
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Cumhuriyetinin YAPI USTA'larý hala projenin statik hesabýný Böylece, Bay Z, belki YAPI'nýn 
olan) Mimarlarýn bir kýsmý bu yapýyor sanýyorlar... USTALARI o lan b iz ler in ,  
muhataplýðý bugün reddediyor, Sorun, bizim de öyle sanmamýz. y a p ý d a n  g i t t i k c e  
dehþete kapýlýyor. "Hayýr, hayýr uzaklaþtýrý lmasý sürecinin 
biz muhatap deðiliz. Biz kimiz Sayýn Z., meþru gözüken mazeretlerini de 
ki? Esas iþi yapanlar inþaat gittikçe azaltabiliriz.
mühendisleri, yükleniciler. Biz Sonuç olarak gerek varolan Telif 
sadece Mimarýz, çizer, býrakýrýz" Haklarý ve Ýmar Yasalarýný, Þöyle bir düþünelim ;

Bay Z diyorlar. gerekse mesleðimizin binlerce 
Merhaba,  D o ð r u s u  b u  t e p k i y i  yýllýk geçmiþi ve birikimi, yapýnýn Önce BÝZ,  YAPI 'n ýn  her  
Bu mektubu, sadece senin, Oda bekliyordum... sorumlusunu MÝMAR olarak ilan þeyinden sorumlu idik. 
B ü l t e n i ' n d e  H a m m u r a b i  Hatta niye kýzdýðýnýzý da ediyor. Dünya'da da durum Yüklenici geldi, yapýmý aldý. 
Kanunlarýnýn yayýnlanmasýna anlýyorum... a y n ý s ý .  O  n e d e n l e  d e ,  Ýnþaat Mühendisi geldi statik 
gösterdiðin tepkinin üstüne Sevgili Bay Z., kamuoyunda yýkýlan yapýlarýn projeyi aldý. 
yazmýyorum. Uzun meslek sorumlusu olarak yüklenicilerini Tesisat Mühendisi ise "yalýtým" 
kariyerim senin tek olmadýðýný Biz Hammurabi'den 4000 sene ya da baþka nedenlerini ileri dedi, doluluk/boþluk oranlarýný, 
ve ne yazýk ki; gelinen noktayý, sonra gele gele bu noktaya mý sürmek ( en azýndan bana göre) cepheleri aldý. 
senin de dahi l  o lduðun,  geldik? kamuoyunu yanýltan, yanlýþ bilgi Dekoratör iç düzenlemeyi aldý 
çoðunluðun etkilediðini bana aktararak gerçeði çarpýtan bir (Size de "Mimarým" deyince, 
gösterdi. Bu mektup, senin gibi Niye Yapýnýn Ustasý, muhatabý yaklaþýmdý, hala da öyledir... Bu "iç"mi "dýþ" mý diye sormaya 
d ü þ ü n e n  m e s l e k t e n  d e ð i l i z ?  N i y e  b u n a  yüzden  de kamuoyu, hukuken baþladýlar mý?) 
arkadaþlara da ulaþma isteðinin inanmýyoruz? suçlanamayan serbest görev Kentsel Tasarým; Çevre ile 
sonucu olarak yazýldý. Acaba, barýnma alanýnda yüklenicilere bakarak adalet, iliþkiyi aldý. 

yaratý lan olumsuzluklarýn, hukuk düzenine güvenini Giydirme cepheciler de, cepheyi 
Ankara Þube'nin 08/2002 tarihli deprem de kaybolan canlarýn, kaybediyor. Çünkü biz doðru aldýlar. (Biliyor musunuz, artýk 
Bülten'in dosya editörlüðünü yapýlarýn muhatabý olmayý bilgi vermiyoruz. bazý f i rmalar,  betonarme 
Þube yönetimi bana önerdi. istemek duygusu çok mu aðýr aþamasýnda gelip, malsahibine 
S e ç i l e n  k o n u ,  M e s l e k i  geliyor? Gerçi bu yaklaþýmda çokta y e n i  g i y d i r m e  c e p h e  
Denetim'di, hani þu bitmeyen P s i k i y a t r i n i n  ç o k  t e m e l  haksýz sayýlmayabilirsiniz. perspektifleri 
þarkýmýz.... Ama Cumhuriyet önermelerinden birisi; Ýnsanýn, Çünkü, Meslek Odalarýmýz da s u n u y o r l a r ,  b e d a v a  v e  
Türkiye'sindeki  mesleðimizin b a z e n ,  g e r ç e ð i n  h iç  üs t ler ine sorumlu luk  bilgisayardan çýkmýþ hazýr... 
tarihinde milat olan Aðustos ç ý p l a k l ý ð ý n a / a ð ý r l ý ð ý n a  almadýlar. Hala de almýyorlar. Yapanlar kim dersiniz?)
Depremi de gündemimizde idi. dayanamayýnca; O'nu bilinç S o r u m l u l a r  h e p  " b i z i m  Bay Z,  

altýna gömmeye çalýþtýðýný dýþýmýzda" ilan edildi.
Doðrusu Hammurabi Kanunlarý, belirtir. Ama O gerçek, orada 26 Nisan 2000 tarihli, tüm Artýk sýrtýmýzý dayayacak yer 
gerek mesleki denetim (ve hep var olduðundan, kendini Mi l le tvek i l ler ine yo l lanan kalmadý, birgün YAPI'yý toptan 
meþhur asgari ücret, vize) dýþa vurmak ister, bu ya M i m a r l a r  O d a s ý  M Y K  alacaklar ve bir  þeyimiz 
konularýna, gerekse Yapý davranýþ ve algýlama bozukluðu mek tubunda  "Ü l kem izde  kalmayacak.
Denetimine (eski adý ile Fenni olarak çýkar, ya da saðýltarak O depremi felakete dönüþtüren 
Mesu l lük)  göndermeler le  gerçekle yaþamayý öðreniriz. temel nedenler, her biri eþdeðer O y s a  b i l i y o r  m u s u n u z ,  
öylesine dolu idi ki, kendimize önemde olmak üzere kýsaca ç a ð ý m ý z ý n  u l a þ t ý ð ý   v e  
ve tüm meslektaþlarýmýza bu Bay Z, þöyle saptanmaktadýr." geliþmekte olduðu bilgi ve 
konularýn ne kadar eskiye Ne yazýk ki, mimarlar topluluðu iletiþimi teknolojileri, özellikle 
gittiðini ve Mimar'ýn tarihte nasýl olarak bizler ortada duran 1. Yapýlaþmada plansýz ya da mimara yeni ufuklar açýyor. 
ciddiye alýndýðýný bir kez daha g e r ç e ð e  (  b i z i m  d e  bilime aykýrý imar planlarýyla Onun yeniden bir besteci/ 
(iþe yaramayacaðýný bilerek) yaratýlmasýnda çok büyük yanlýþ "yer seçimleri" orkestra þefi olarak YAPI'sýna 
çarpýcý bir biçimde anýmsatmak, p a y ý m ý z  o l a n  g e r ç e ð e )  2. Kaçak, projesiz ve "yasa dýþý" sahip olmasýný saðlayacak 
bi r  muhasebe baþlatmak tahammül edemiyoruz. Çok acý yapýlaþma olanaklar veriyor. Geliþmeye 
istedik. veriyor. Onun için gerçeði 3. ruhsatlý ancak "denetimsiz" direnen bizleriz.

çarpýtýyoruz, sorumluluðumuzu yapýlaþma
Sevgili Bay Z., kabul etmek istemiyoruz. Ama 4. Bu aykýrýlýklarý önlemede Sayýn Meslektaþ Bay Z,
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Telif Haklarý Yasasý için BÝZ'ler g e r ç e k l e r i n i  y a þ ý y o r u m .  
Hatta belki de Dünya tarihindeki uðraþtýk. En ufak deðiþikliðin, Gördüðümüz gibi, biz (yani Yaþadým.
i lk yazýl ý  kanunlar.. Yani mimardan onay gerektirdiðini mimarlar) olanlardan sorumlu 
hukukun baþlangýcý... biz söyledik, söylüyoruz... Yani deðiliz, hep "düzen" suçlu. Ý lkel  ve cahi l  sermayeyi  

yapýnýn "Telif Hakký" mimarýn. Ruhsatlý ancak "denetimsiz" biliyorum. Þiþirilmiþ ego'larý ile, 
Ve bugünden 4000 yýl öncesi... Kaldý ki imar yasasýnýn (yani yapýlaþma nasýl oluyorsa… cahilliðin anýtýný dikme yarýþýnda 

1999 çýkan yasanýn) temel Sadece  5 .madde 'de  b i z  o lan  i þve ren i  b i l i yo rum.  
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t a r i h i n  i l k  b ü y ü k  koyan, taahhüt eden kiþi baðýmlý kýlýnmýþ... Yani bizler ülkede yaþadýðýmý biliyorum, 
imparatorluðunun, Anadolu olduðunu kabul eder. O nedenle (mimarlar) zorla "iþverenin" yaþýyorum. Yaþýyoruz.
topraklarýnda 600 yýl hüküm de iþin "sanat ve fen kaidelerine kanunsuz, meslek ilkelerine 
süren Hitit'lerin imparatoru, bu göre yapýlmasý, kontrol edilmesi yapý yapma sanatýna aykýrý "Elalemin enayisi biz miyiz" 
kanunlar ýnda kendin i  de i þ i n i "  M i m a r  v e  Ý n þ a a t  isteklerini yapmaya baðýmlý dendiðini, ben de duyuyorum. 
baðlayan bir dizi yaptýrýmý Mühendislerine verir. Hepimiz kýlýnmýþýz. Peki bu iþlere göz Benim de senin/sizin gibi 
açýklýyor. biliyoruz ki, Türkiye'de yapýlan yuman meslektaþlarýmýzýn geçindirmem gereken evim, 

her imarlý yapýnýn bir fenni kafasýna silah mý dayadýlar? o k u t t u ð u m  ç o c u ð u m ,  
Hammurabi, yani 4000 yýl önce mesulu veya konrolluk örgütü k a r þ ý l a m a k  i s t e d i ð i m  
insanlýk ve Anadolu tarihinde bir vardýr. Bu da, ya mimardýr ya da Sevgili Bay Z, entelektüel beklentilerim var, 
dönem açan imparator/Tanrý; Ý n þ a a t  M ü h e n d i s i . . .  v e  hepimizin var.
k a n u n l a r ý n d a Y A P I ' n ý n  meslektaþlarýmýzýn büyük Gerçeði böylesine inkar etme, 
muhatabýný, sorumlusunu ilan bölümü "Mimarlýk" olarak "Fenni saptýrma, kirletme, küçümseme Ama Bay Z.,
ediyor, "YAPI USTASI =Mimar" Mesulluk/Kontrolluk" yaparlar. gibi yollara sapan yerine; acaba 
diyor. Mimarý öylesine sorumlu Kamu'da ya da sivil hayatta.... ikinci yolu seçsek sizce nasýl "Akýllýlýk" ne zamandýr, yýkýlan 
ilan ediyor ki; ücretini belirliyor, Siz o yýkýlan yapýlarýn fenni o l u r ?  Y a n i  Y A P I ' n ý n  yapýlarýn, ölen insanlarýn, 
her durumda cezasýný ilan mesulleri arasýnda hiç mimar s o r u m l u s u n u n  i n þ a a t  çevreye duyarsýzlýðýn mazereti 
ediyor ve O'na saygý duyuyor, olmadýðýný mý sanýyorsunuz? mühendis i /yüklenic i  veya oldu ki? Bedeli ödenmeden, 
kanunlarýnda ciddi yer ayýrýyor., "düzen" veya "ruhsatlý ama hangi deðiþim gerçekleþti ki?
MUHATAP ilan ediyor. Ne yazýk ki, yanlýþ statik denetimsiz yapýlanma" deðil, 

projelendirmeden yýkýlan yapý MÝMAR olduðunu; önce BÝZ Bakýn, 37. Dönem çalýþma 
A r a d a n  4 0 0 0  y ý l  pek yoktur. Zaten inþaat KABUL ETSEK, ÝNANSAK VE raporunda, Odamýz Genel 
g e ç i y o r . ( H i t i t l e r e  g ö r e  mühendisleri yerine bilgisayar ÝNANMAYANLARA KARÞI Baþkaný ne demiþ: "... geçen iki 
Anadolu'da çok daha kýsa bir programlarý proje çözeli kalmadý UÐRAÞ VERSEK? yý l ýn  i ç inde  b iz le r i  Oda  
tarih dilimine sahip Türkiye da... Ellemeyin onlar kendilerini çalýþmalarýnda en çok zorlayan 

Baþta serbest mimarlýk hizmetleri yapan 

üyelerimiz olmak üzere; tüm üyelerimize 

çaðrýmýzdýr.

Mesleki Denetim yapacak mýyýz?

Fatura denetimi yapacak mýyýz?

Bu konuda kusurlu duruma düþen 

üyelerimizi Onur Kurulu'na sevk edecek 

miyiz?

Mesleki Denetimi dönüþtürecek miyiz?

Eðilim belirlemek ve karar vermek için 

düzenlediðimiz toplantýya bekliyoruz.…

Kadri ATABAÞ

Meslekten Bay Z.'ye 
Zorunlu Bir Mektup 

TARÝH : 21 EYLÜL 2002 CUMARTESÝ
SAAT : 13:00 - 17:00
YER : ÇAÐDAÞ SANATLAR  MERKEZÝ (KAVAKLIDERE  ANKARA)

PROGRAM

1. OTURUM
TMMOB MÝMARLAR ODASI' NDA MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN DENETLENMESÝNE DAÝR; TARÝHSEL SÜRECÝN, ODADAKÝ UYGULAMA KRÝTERLERÝNÝN VE 
ARAÇLARININ ANLATILACAÐI SUNUÞLAR ÝLE BU KONUNUN MÝMARLIK ETÝÐÝ AÇISINDAN ÖNEMÝNE ÝLÝÞKÝN DEÐÝNMELERÝN DE YER ALACAÐI BÝLGÝ 
AKTARIMI   BÖLÜMÜ   OLARAK   KURGULANMIÞTIR.

2. OTURUM
MESLEKÝ DENETÝM UYGULAMASI, MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN DENETLENMESÝ KONULARINDAKÝ ÜYE GÖRÜÞLERÝNE YER VERÝLECEKTÝR. "SERBEST 
KÜRSÜ" OLARAK KURGULADIÐIMIZ BU OTURUMDA, YAÞANILAN SORUNLARIN DÝLE GETÝRÝLMESÝNÝN YANINDA, BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELÝK 
ÖNERÝLERÝN DE YER ALMASINI   BEKLEMEKTEYÝZ.

3. OTURUM
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NDEKÝ UYGULAMALAR ÝÇÝN, SONUCA YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER YAPILACAK   VE  KARARLAR   
ALINACAKTIR.

"MESLEKÝ DENETÝM" ÜYE TOPLANTISI
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bi r  muhasebe baþlatmak tahammül edemiyoruz. Çok acý yapýlaþma olanaklar veriyor. Geliþmeye 
istedik. veriyor. Onun için gerçeði 3. ruhsatlý ancak "denetimsiz" direnen bizleriz.

çarpýtýyoruz, sorumluluðumuzu yapýlaþma
Sevgili Bay Z., kabul etmek istemiyoruz. Ama 4. Bu aykýrýlýklarý önlemede Sayýn Meslektaþ Bay Z,
Hammurabi Kanunlarý bu ne yazýk ki yýkýlan binlerce "yasal yaptýrým"eksikliði
topraklarda ortaya çýkan ilk yapýnýn ve ölen insanlarýn 5. Mimarlýk ve mühendislik Tabii ki ben de gözü açýlmamýþ 
yazýlý kanunlar. Yani hukukun sorumlularý arasýnda Mimarlar h i z m e t l e r i n i n ,  i n þ a a t  sýðýrcýk yavrusu deðilim.
k i þ i n i n  key f i n e ,  gücü ne  d a  v a r.  Ý þ i n  g a r i b i  b u  sahipler in in " iþ  verenl ik"  
býrakýlmayýp; herkese, eþit ve sorumluluðun kaðýt üstünde iliþkilerine "baðýmlý" kýlýnmasý Tabii ki bu ülkedeki yoksulluðu 
önceden tanýmlanmýþ bir  varolmasý için uðraþan da (Bkz. 37. Dönem Çalýþma biliyorum. Kiþi baþýna 2300 
b iç imde,  i l k  kez  YAZI ' l ý  bizleriz. Raporu Basýn Açýklamalarý dolar gelir olan bir ülkede 
sunulmasý... Bölümü sayfa 9) yoksulluðun acýtýcý yakýcý 

Telif Haklarý Yasasý için BÝZ'ler g e r ç e k l e r i n i  y a þ ý y o r u m .  
Hatta belki de Dünya tarihindeki uðraþtýk. En ufak deðiþikliðin, Gördüðümüz gibi, biz (yani Yaþadým.
i lk yazýl ý  kanunlar.. Yani mimardan onay gerektirdiðini mimarlar) olanlardan sorumlu 
hukukun baþlangýcý... biz söyledik, söylüyoruz... Yani deðiliz, hep "düzen" suçlu. Ý lkel  ve cahi l  sermayeyi  

yapýnýn "Telif Hakký" mimarýn. Ruhsatlý ancak "denetimsiz" biliyorum. Þiþirilmiþ ego'larý ile, 
Ve bugünden 4000 yýl öncesi... Kaldý ki imar yasasýnýn (yani yapýlaþma nasýl oluyorsa… cahilliðin anýtýný dikme yarýþýnda 

1999 çýkan yasanýn) temel Sadece  5 .madde 'de  b i z  o lan  i þve ren i  b i l i yo rum.  
Hammurabi; yani bin tanrýlý mantýðý yüklenicinin (yani muhatap gibiyiz. Ama orada da K a n u n s u z l u ð u n ,  
toplumun imparatoru... Yani mütehhidin) sadece sermaye bizim "hizmetler" iþverene hukuksuzluðun para ettiði bir 
t a r i h i n  i l k  b ü y ü k  koyan, taahhüt eden kiþi baðýmlý kýlýnmýþ... Yani bizler ülkede yaþadýðýmý biliyorum, 
imparatorluðunun, Anadolu olduðunu kabul eder. O nedenle (mimarlar) zorla "iþverenin" yaþýyorum. Yaþýyoruz.
topraklarýnda 600 yýl hüküm de iþin "sanat ve fen kaidelerine kanunsuz, meslek ilkelerine 
süren Hitit'lerin imparatoru, bu göre yapýlmasý, kontrol edilmesi yapý yapma sanatýna aykýrý "Elalemin enayisi biz miyiz" 
kanunlar ýnda kendin i  de i þ i n i "  M i m a r  v e  Ý n þ a a t  isteklerini yapmaya baðýmlý dendiðini, ben de duyuyorum. 
baðlayan bir dizi yaptýrýmý Mühendislerine verir. Hepimiz kýlýnmýþýz. Peki bu iþlere göz Benim de senin/sizin gibi 
açýklýyor. biliyoruz ki, Türkiye'de yapýlan yuman meslektaþlarýmýzýn geçindirmem gereken evim, 

her imarlý yapýnýn bir fenni kafasýna silah mý dayadýlar? o k u t t u ð u m  ç o c u ð u m ,  
Hammurabi, yani 4000 yýl önce mesulu veya konrolluk örgütü k a r þ ý l a m a k  i s t e d i ð i m  
insanlýk ve Anadolu tarihinde bir vardýr. Bu da, ya mimardýr ya da Sevgili Bay Z, entelektüel beklentilerim var, 
dönem açan imparator/Tanrý; Ý n þ a a t  M ü h e n d i s i . . .  v e  hepimizin var.
k a n u n l a r ý n d a Y A P I ' n ý n  meslektaþlarýmýzýn büyük Gerçeði böylesine inkar etme, 
muhatabýný, sorumlusunu ilan bölümü "Mimarlýk" olarak "Fenni saptýrma, kirletme, küçümseme Ama Bay Z.,
ediyor, "YAPI USTASI =Mimar" Mesulluk/Kontrolluk" yaparlar. gibi yollara sapan yerine; acaba 
diyor. Mimarý öylesine sorumlu Kamu'da ya da sivil hayatta.... ikinci yolu seçsek sizce nasýl "Akýllýlýk" ne zamandýr, yýkýlan 
ilan ediyor ki; ücretini belirliyor, Siz o yýkýlan yapýlarýn fenni o l u r ?  Y a n i  Y A P I ' n ý n  yapýlarýn, ölen insanlarýn, 
her durumda cezasýný ilan mesulleri arasýnda hiç mimar s o r u m l u s u n u n  i n þ a a t  çevreye duyarsýzlýðýn mazereti 
ediyor ve O'na saygý duyuyor, olmadýðýný mý sanýyorsunuz? mühendis i /yüklenic i  veya oldu ki? Bedeli ödenmeden, 
kanunlarýnda ciddi yer ayýrýyor., "düzen" veya "ruhsatlý ama hangi deðiþim gerçekleþti ki?
MUHATAP ilan ediyor. Ne yazýk ki, yanlýþ statik denetimsiz yapýlanma" deðil, 

projelendirmeden yýkýlan yapý MÝMAR olduðunu; önce BÝZ Bakýn, 37. Dönem çalýþma 
A r a d a n  4 0 0 0  y ý l  pek yoktur. Zaten inþaat KABUL ETSEK, ÝNANSAK VE raporunda, Odamýz Genel 
g e ç i y o r . ( H i t i t l e r e  g ö r e  mühendisleri yerine bilgisayar ÝNANMAYANLARA KARÞI Baþkaný ne demiþ: "... geçen iki 
Anadolu'da çok daha kýsa bir programlarý proje çözeli kalmadý UÐRAÞ VERSEK? yý l ýn  i ç inde  b iz le r i  Oda  
tarih dilimine sahip Türkiye da... Ellemeyin onlar kendilerini çalýþmalarýnda en çok zorlayan 

Baþta serbest mimarlýk hizmetleri yapan 

üyelerimiz olmak üzere; tüm üyelerimize 

çaðrýmýzdýr.

Mesleki Denetim yapacak mýyýz?

Fatura denetimi yapacak mýyýz?

Bu konuda kusurlu duruma düþen 

üyelerimizi Onur Kurulu'na sevk edecek 

miyiz?

Mesleki Denetimi dönüþtürecek miyiz?

Eðilim belirlemek ve karar vermek için 

düzenlediðimiz toplantýya bekliyoruz.…

Kadri ATABAÞ

Meslekten Bay Z.'ye 
Zorunlu Bir Mektup 

TARÝH : 21 EYLÜL 2002 CUMARTESÝ
SAAT : 13:00 - 17:00
YER : ÇAÐDAÞ SANATLAR  MERKEZÝ (KAVAKLIDERE  ANKARA)

PROGRAM

1. OTURUM
TMMOB MÝMARLAR ODASI' NDA MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN DENETLENMESÝNE DAÝR; TARÝHSEL SÜRECÝN, ODADAKÝ UYGULAMA KRÝTERLERÝNÝN VE 
ARAÇLARININ ANLATILACAÐI SUNUÞLAR ÝLE BU KONUNUN MÝMARLIK ETÝÐÝ AÇISINDAN ÖNEMÝNE ÝLÝÞKÝN DEÐÝNMELERÝN DE YER ALACAÐI BÝLGÝ 
AKTARIMI   BÖLÜMÜ   OLARAK   KURGULANMIÞTIR.

2. OTURUM
MESLEKÝ DENETÝM UYGULAMASI, MÝMARLIK HÝZMETLERÝNÝN DENETLENMESÝ KONULARINDAKÝ ÜYE GÖRÜÞLERÝNE YER VERÝLECEKTÝR. "SERBEST 
KÜRSÜ" OLARAK KURGULADIÐIMIZ BU OTURUMDA, YAÞANILAN SORUNLARIN DÝLE GETÝRÝLMESÝNÝN YANINDA, BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELÝK 
ÖNERÝLERÝN DE YER ALMASINI   BEKLEMEKTEYÝZ.

3. OTURUM
TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NDEKÝ UYGULAMALAR ÝÇÝN, SONUCA YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER YAPILACAK   VE  KARARLAR   
ALINACAKTIR.

"MESLEKÝ DENETÝM" ÜYE TOPLANTISI



"21-26 Temmuz 2002 tarihleri arasýnda düzenlenen UIA 
(Dünya Mimarlar Birliði) Kongresine katýlým için M.O Ankara 
Þubesi, Mimarlar Derneði'nin katkýlarý ile ilk kez üyelerine 
maddi destek saðladý. Bültende yer alan çaðrýya kulak 
veren ve konu ile ilgilenen bir grup üye öncelikle mimarlýk 
ortamýna dönüþümü olabilecek bilgilere ulaþmak ve 2005 
Ýstanbul Kongresi için þube bünyesinde yapýlmasý 
düþünülen çalýþmalara veri oluþturabilecek gözlemlerde 
bulunmak üzere kongreye katýldý. Kongre ile ilgili bilimsel 
açýlýmlarýn þubenin etkinlik programlarý içinde yer alacaðý 
düþüncesi ile burada sadece Berlin kentine ait paylaþýmý 
amaçlanan kiþisel gözlemlere deðinildi."

BERLÝN YA DA...

Berlin... ya da maket kent... Formatlanmýþ Berlin. Yapýlan 
yenileme çalýþmalarýnýn ötesinde kentte herhangi bir inþa 
faaliyetine rastlamak mümkün deðil. Kaldýrýmlar düzenli, 
reklam panolarý düzenli, her yer temiz. Kentte insanlarýn 
yaþamlarýný kolaylaþtýracak tüm ayrýntýlar düþünülmüþ. 
Konut sorunu yok Berlin'de. Tam aksine konut fazlalýðý var. 
Öðreniyorsunuz ki konut yapýmý için deðil, konut yýkýmý için 
projeler geliþtirilmekte.

Berlin... ya da ulaþým sistemli kent... Berlin'de ulaþým tüm 
Avrupa kentlerinde olduðu gibi aðýrlýklý olarak toplu taþýma 
sistemi ile çözülmüþ. Metro, buna eklemlenen hafif raylý 
sistem ve otobüsler kentteki yoðunluðu hissetmenizi 
engelliyor. Yeraltý trenleri yaþamýn iyiden iyiye içinde. O 
yüzden sokaklarda kalabalýk yok. Ve o yüzden Berlin'i yer 
üstünde algýlamak çok zor. Kaldýrýmlarda yaya ve bisiklet 
yollarý ayrýlmýþ. Bu ayrýmý birçok kez bisikletlerle çarpýþma 
tehlikesi geçirince öðrenmeniz zor deðil. Berlin'de 
otoparklar yer altýnda ve üst geçit yok. Metro istasyonlarý 
ayný zamanda yoðun biçimde alt geçit olarak da 
kullanýlmakta. Berlin'de tüm yaþam yer altýnda sessiz ve 
sakin akýp gitmekte...

Berlin... ya da yeþil kent... Yoðun bir yeþil doku ile 
çevrelenmiþ Berlin. Bunda sürekli yaðan yaðmurun etkisi 

piknik alanýnda ne yapýlýr ise onu yapmaktalar.

Berlin... ya da tek kent... Berlin'de Doðudan Batýya Batýdan 
Doðuya geçiþinizi algýlamýyorsunuz kesinlikle. Kentin en 
büyük meydanlarýndan birindeki ufak duvar parçasý ve 
yerdeki iz götürüyor sizi ancak yýllar öncesine. Bir de Doðu 
Berlin'de yoðunlaþan devrimci sokak isimleri. Duvar 
ayýrmakta iken Berlin'i, Batýda büyük meydanlar açýlýrken 
Doðu'da da amaç farklý da olsa benzer bir çalýþma sürmüþ 
yýllar boyu. Duvar yýkýldýktan sonra hýzlý bir deðiþim 
yaþanmýþ. Bu süreçten bugün algýladýðýnýz sadece 
yenilemesi devam eden konut bloklarý. Bir de politika olarak 
tüketim alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak amaçlý yapýlmýþ 
büyük merkezler. Duvar mekanlarý ayýrýrken yaþamlarý da 
ayýrmýþ aslýnda. Batýda özellikle yabancý iþçi göçleri ile 
baþlayan çok kültürlülük Doðu'da yaþanmamýþ. Denilen o ki 
bu nedenle de radikal hareketler en çok Doðu Berlin'de 
yaþanmakta.

Berlin... ya da yaðmacý kent..... Hafta sonlarý Berlinlilerin 
yoðun 
olarak ziyaret ettikleri eski yapýlardan oluþmuþ alan Müze 
Adasý. Müze Adasý'nda yapýlardan birisi Bergama Müzesi. 
Yoðun güvenlik önlemleri altýnda girdiðiniz büyük bir 
salonda Sunak önünüzde... Suni, kendisine yabancý 
mermer bloklar üzerinde... En zorunuza giden sizin 
topraklarýnýzda anlamýný bulan bu yapýnýn fotoðrafýný dahi 
çekemeyiþiniz. Havada bir hüzün... Mýsýr'dan getirilen bir 
dolu eser ise diðer salonlarda sergilenmekte.... Babil'in 
asma bahçeleri de müzede... Alt ve üst seramikler getirilmiþ 
ve kurgulanmýþ duvarlar boyu. Aradaki parçalar alçýdan ve 
yeni yapým. Havadaki hüzün hýzla yoðunlaþmakta...

Berlin... ya da çok Türklü kent... Kaybolmak mümkün deðil 
Berlin'de. Gördüðünüz her kara býyýklýya Türkçe yol 
sorabilirsiniz. Türklerin yoðun yaþadýðý bölge Kreuzberg. 
Bir Almanca bir de Türkçe yazýlmýþ Kreuzberg Merkezi. 
Kentte ilk dikkatinizi çeken yemek sektörünü kesinlikle 
Türklerin ele geçirmiþ olduðu... Lahmacun Turkish Pizza 
olmuþ... Berlin'de Ankara Helal Et Pazarý'ndan et almanýz 
ya da Urfa Tatlýses'ten kebap yemeniz de mümkün.
 
Berlin... ya da suçlu kent... Geçmiþin aðýrlýðýný günler 
geçtikçe hissediyorsunuz Berlin'de. Tüm yenilemelere 
karþýn izleri silinememiþ geçmiþin. Yaþayan herkes ve siz 
biliyorsunuz bunu. Dünyada süren ya da planlanan 
savaþlarý düþündüðünüzde, anlamý kalmýyor savaþýn 
vahþetini anlatmak üzere bugüne dek varlýðýný sürdüren 
yýkýk kilisenin. Çanlarýn sesi mi daha yükselmeli savaþlarý 
engellemek için bilemiyorsunuz... Berlin'de savaþýn 
dehþetini yaþamak mümkün, barýþýn anlamýný da...
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Nuray Bayraktar

Fotoðraflar: Nurcihan DOÐMUÞ

ÇOCUK

ve
M Ý M A R L I K
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Ý lk buluþmalar hep belirsizlik 

yüklüdür. Ne olacaðý önceden 

k e s t i r i l e m e z ,  o l a c a k  o l a n ý  

yönlendirmek zordur. Bir araya gelen 

taraflarýn, zamana ve mekana özel, 

anlýk þekillenen davranýþlarýyla 

belirlenir. Ama bu belirsizlik bir 

potansiyeli tanýmlar ayný zamanda. 

Özellikle de buluþmanýn bir tarafý 

çocuklar ise yani; saf ve dingin aklýn 

yegane sahipleri, yaratýcý düþüncenin 

ip uçlarýný tutanlar ise ve diðer tarafý 

mimar larsa,  mimar l ýksa yani  

"kendine tanýmýný arayan kafa 

karýþýklýðý" ise bu buluþma doðrudur. 

Barýndýrdýðý potansiyel heyecan 

Çocuk ve Mimarlýk Çalýþma Grubu

ve  MÝMARLIK
ÇOCUK

 BULUÞMASI'NA DAÝR
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Fotoðraflar: M. Onur Yýlmaz

BARIÞ kavramý, özünde insanýn kendisiyle, doðayla, 
insanla ve teknoloji ile düþündürücü, umutlu ve birleþtirici 
iliþkiler kurmasýný saðlamasý ve bunun bütün yollarýný 
araþtýrmasýdýr. Günümüzde hepimizin zýtlýklarla ve 
çeliþkilerle beraber yaþadýðý bir gerçektir. Bu gerçek bir 
noktada hep beraber yaþatýlarak YAÞAM sorgulanmalý, 
BARIÞ duyumsatýlmalýdýr.

Biz barýþý sorguluyoruz.
BARIÞ, birleþtirici ve inançlý olmaktýr. Ýnanç ise sevgi dolu 
saf ve aydýnlýk olmalýdýr. Yani insanýn kendisiyle, doðayla, 
insanla, teknoloji ile  umutlu iliþkiler kurmasý BARIÞI 
doðurur.

Barýþ sizinde umudunuz ise hala
Barýþ hemen
Hemen (þimdi) deðilse ne zaman?

Doða, arkeoloji, tarih ve topluma iliþkin deðerlerin 
özümsenmesi, yer yer kesiþmesi ve örgütlenmesi Barýþý 
doðurur.

Tüm artý ve eksi deðerler, hoþgörü, küresel anlayýþ  
insanlýk umutlarý ile birleþerek her bilinç zerresinde sonsuz 

BARIÞ KAVRAMI

40. Bu savaþýn galibinin "savaþýn" deðil de 
kendisinin olabilmesi için de kendi içsel ve 
bütünsel atomik dengesini süregen olarak 
muhafaza etmesi, yani süregen olarak 
SULH Prensiplerini kendinden kendine 
kendinde tesis etmesi, yaþatmasý 
gerekmektedir.

41. Günümüzde ne yazýk ki ÞÝDDET, her bir 
köþeyi ele geçirmiþ olarak EVRENSEL 
ÞÝDDET KAVRAMI'ný oluþturmuþtur. Buna 
paralel olarak EVRENSEL ÞÝDDET 
KÜLTÜRÜ oluþmuþtur.

42. Ýnsanýn kendinden kendine uyguladýðý 
þiddet bütün þiddet kavramlarýna temel 
teþkil etmektedir. Kendinden kendine 
özgür olmayý bilemeyen yani kendisiyle 
Sulh yapamamýþ olan kendinden kendine 
olan savaþýmýný sona erdirmiþ olanlardýr ve 
kendinden kendine kendini köle etmiþ 
olanlardýr.

43. Þiddet karýþýklýk ve kaos ortamlarýndan 
çoðalmaktadýr. 

44. Özgür lük  o lmayan yerde BARIÞ 
olamayacaðý gibi; kendine özgür kýlmamýþ 
olan insanýn da HUZUR sahibi olmasý 
mümkün deðildir. Gerçek özgürlük 
SULH'un ve BARIÞ'ýn tüm manalarýyla 
kavranýlýp bu yolda yürünmesiyle elde 
edilir; ve oradan da SULH'a varýlýr. 

SONUÇ

1. Bütün çizilen karamsar tablolara raðmen, 
bunlarýn yanýnda, gerek ferdi gerekse 
kuruluþlar statüsünde ve milletlerarasý 
statüsünde ve devletler statüsünde çok 
deðerli ÞÝDDET KARÞITI çalýþmalar da 
yapýlmaktadýr. Barýþýn saðlanmasý 
yolundaki bütün bu hareketlerde temelde 
Sevgiden ve Sevgi ile gidildiðinde Barýþa 
ulaþýlmasý kaçýnýlmaz olacaktýr.

2. EVRENSEL ÞÝDDET KÜLTÜRÜ' nün yerini 
EVRENSEL ÞÝDDET KARÞITI BARIÞ 
KÜLTÜRÜ, EVRENSEL ÞÝDDET'in yerini 
EVRENSEL BARIÞ alacaðýna dair inanç ve 
istek sürdürülmektedir. Çünkü, her þeye 
raðmen barýþý gönüllerinde yaþatan bir çok 
þairimiz, yazarýmýz, heykeltraþýmýz ve 
ressamýmýz  Bar ý þ ý  ese r le r i n  de  
yaratabilmektedir. Bir çok öðretmenler 
BARIÞ'ý yaþayýp öðretebilmektedir. Bir çok 
bilim adamlarý ve akademisyenler insan-
doða dengesini gözetip koruyarak, buna 
uygun Bilim ve Teknoloji üretebilmektedir. 
Bir çok devlet adamlarý insanlar arasýndaki, 
devletler arasýndaki, kültürler arasýndaki 
dinamik dengeyi tesis edebilmek için geceli 
gündüzlü çalýþmaktadýrlar.

3. Ve, Dünya'nýn UÇUCU YÜREKLÝ 
ÇOCUKLARI 'n ýn yüzüne bakarak 
tanýdýðýmýz güzel yüzünü, Saf Güzellik, 
Huzur ve Mutluluk olan yüzünü, bu yüzün 
özlemini çekenlere ve isteyenlere 
muhakkak göstereciðine dair olan güven 
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zerrede ortaya çýkartýlabilmesi için yönetim 
merkezlerine büyük sorumluluklar 
düþmektedir. Bu Varlýk, bir AMAÇ olana 
benimsenmeli ve bu varlýðý ortaya çýkartýcý 
Devletlerarasý, Milletlerarasý politikalar ve 
platformlar hazýrlanmalý.

32. Barýþ ve Sulh kavramlarýnýn ortaya 
çýkartýlmasý için gerekli olan en önemli 
unsurlardan birisi olan iletiþimde insan 
haklarý ve özgür düþünce ve düþündüðünü 
özgürce ifade edebilme ortamlarýna titizlik 
gösterilmesinin çok önemli olduðu; bu 
itibarla Barýþ ve Sulh konularýnýn iþlendiði 
platformlarda bir neticeye varýlabilmesi için 
bu platformu hazýrlayanlarýn ve bu 
platformlarda bir neticeye  varýlabilmesi 
için bu platformu hazýrlayanlarýn ve bu 
platformda yer alanlarýn bu hususa çok 
dikkat etmeleri gerektiði; ve yaþamýn bütün 
kesitleri hakkýndaki platformlarda da 
bunlara dikkat edilmesi; kaos ortamlarýnýn 
deðil, Barýþ ve Sulh ortamlarýnýn 
oluþturulmasýna özen gösterilmesi 
gerekmektedir. 

33. Barýþ demokratik süreçler içerisinde 
demokrasiyi benimsemiþ olanlarca 
oluþturulabilir.

34. Globalleþirken toplumlarýn kökenlerinde 
yer alan ve o topluma kimlik kazandýran 
özgün, kültürel, otantik deðerlerin özellikle 
o toplumun kültürünün geliþmesinde 
önemli rolü olan iletiþim fonksiyonu olan dili 
ile ilgili deperlerinin muhafaza edilmesi 
gerekmektedir.

35. Asimilasyon amaçlý köleci zihniyetler 
Barýþýn düþmanýdýr.

36. Ayný þekilde yukarýdaki madde ile ilintili 
olarak yerleþim mahalleri olan ve deðiþik 
kültürlere beþik olmuþ, hatta pek çok 
kültürün iç içe olarak geliþmesine analýk 
fonksiyonu göstermiþ bazý otantik özelliði 
olan yörelerin, sanat eserlerinin, arkeolojik 
deðeri olan unsurlarýn koruma altýna 
alýnmasý, yaþatýlmasý gereklidir. Özellikle 
halihazýrda yaþamakta olan kültürlerle ayný 
bölgelerde tarihe malolmuþ olan kültürlerin 
arasýndaki barýþýn, sulhün tesis edilmesi 
için bu husus çok önem taþýmaktadýr. 
Özellikle Anadolu dünya genelindeki en 
zengin örneklerden bir idir. Gerek 
yurdumuzda, gerek dünya genelinde 
henüz açýða çýkarýlamamýþ pek çok 
kültürel hazineler bulunmaktadýr. Bunlarýn 
açýða çýkarýlmasýnda gönüllülere ve 
gönüllü kuruluþlara, bunun yanýnda devlet 
destek ler ine;  hat ta  mi l le t lerarasý  
desteklere ihtiyaç vardýr.

37. Tespit edilen bu ilkelerin özellikle bu ilkeleri 
tespit edenler tarafýndan uygulanmasý 
gerekmektedir.,

38. Önemli olan ne istediðinin iyi teþhis 
edilebilmesi, teþhisten sonra BARIÞ 
yolunda gerçek dengelerin kurulmasý için 
saf Arzu Planý'nýn süregen olarak, 

TMMOB Makine Mühendisleri Odasý'nýn 1 Eylül 
"Dünya Barýþ Günü" nedeniyle yaptýðý basýn 
a ç ý k l a m a s ý n d a n  a l ý n t ý d ý r .
"...Askeri harcamalar: ABD 400 Milyar Dolar, Rusya 56 
Milyar Dolar, Japonya 45 Milyar Dolar, Çin 39 Milyar 
Dolar, Türkiye 10 Milyar Dolar... Dünya ülkelerinin 1 
yýllýk askeri harcamalarýnýn 1 trilyon dolara ulaþtýðý 
görülmektedir... Dünya ülkelerinin bir yýllýk askeri 
harcamasý ile dünyanýn pek çok ülkesinde açlýk, 
hastalýk ve cehaletin hüküm sürmesine son 
verilebilir...
.... Ülkemizde faiz ve silahlanmaya sadece 2002 yýlýnda 
harcanan para ile; her aileye 3000 dolar (5 Milyar lira) 
verilebilir, 526 adet hastane kurulabilir, 1.5 milyon lüks 

Barýþ, kalýtýmsal deðildir. Kalýtýmsallýk süreci 
tamamlamamýþtýr. 

Kalýcý olmalýdýr.
Savaþ kalýtýmsaldýr, kalýcý olmamalýdýr.
Barýþ istemenin bedeli var mýdýr?

Ýsteyeni az olursa var, çok olursa yoktur.
Barýþ öðrenilir mi yoksa yaþatýlýr mý?

Önce öðrenilir, sonra yaþatýlýr.
Barýþ ve Savaþ kayýrýr mý?

Barýþ kayýrmaz. Tüm artý deðerler paylaþýlýr.
Savaþ kayýrmaz. Kayýplar ve yýkýntýlar paylaþýlýr.

Barýþ ve Savaþ yaþanýr mý?
Savaþ yaþanýr.
Barýþ yaþanmasý gerekir ancak yaþanamayan 

þeyin ta kendisidir. 
Barýþ hakký insan hakký mýdýr?

Evet.
Yapma- Bozma oyununa ne denir?

Savaþ.
Yapma- Sürdürme oyununa ne denir?

Barýþ
Savaþý ne oluþturur?

Þiddet kültürü
Barýþý ne oluþturur?

Þiddet karþýtý barýþ kültürü.
Anlaþmayla barýþ saðlanýr mý?

Hayýr. Ýlke ve yöntemlerle barýþ ve sürekliliði 
saðlanýr.
Silahlarýn kullanýlmamasý hali barýþý gösteri mi?

Hayýr. Bu barýþ deðil savaþýn durmasý halidir

BARIÞ VE SAVAÞ KALITIMSAL MIDIR,
 KALICI MIDIR?

“Savaþ”
Pablo Picasso

Bu ilk uygulamada çocuklarýn en kolay iliþki kurabildikleri 

malzemelerden biri olan ÇAMUR'u kullandýk. Oyunumuz, 

"çamurdan ilk ev tasarýmý"ydý. Ancak bu "ilk ev" tek amaç 

olarak anlaþýlmasýn. Yani buluþmanýn tek unsuru bu 

deðildi. Mekan olarak müzenin seçilmesi rastlantý deðildi. 

Çocuklarýn müze gibi "özel" bir binanýn "özel" 

mekanlarýnda geçirdikleri keyifli saatler müze ile çocuk 

arasýndaki bilinen soðukluðun kýrýlmasýný saðladý. 

Çocuklar yapýnýn hemen her yerini gördüler, girip çýktýlar, 

müzeyi oyunlarýnýn sahnesi haline getirdiler. Sadece gezip 

geçselerdi sonuç ayný olmazdý. Müzede bulunan 

nesnelerin günümüze kadar geçirdikleri evreleri 

kavrayabilmeleri ise hemen orada yapýlan bu üç boyutlu 

çalýþma ile mümkün oldu. Bu bize ayrýca "zaman" 

kavramýný anlama ve "eski"yi keþfetme olanaðý tanýdý.  

Müze, temalý olarak gezildi. Yani her nesne üzerinde 

durulmadan daha önce, seçilmiþ sayýlý eser üzerinde daha 

ayrýntýlý sohbet ederek, yapacaðýmýz "ilk ev tasarýmý" 

çalýþmasýna bir ön hazýrlýk yaptýk. Çatalhöyük yerleþimi, 

Çatalhöyük evi maketi, Midas'ýn mezar odasý, güneþ kursu, 

eski zamanlarýn "buzdolaplarý" yiyecek saklama küpleri, 

ana tanrýça heykeli...vb. Seçilen nesneler Anadolu 

uygarlýklarýnýn geçmiþi ile günümüz arasýndaki baðý 

"mekan ve yaþam" temasý üzerinden kuran nesnelerdi. 

Eskiden günümüze yapýlarýn ve nesnelerin dönüþümünü, 

malzeme kullanýmýnýn, kültürün nasýl biçimlendiðini ve 

"þimdi" ile arasýndaki farký sergileyen "özel mekan" müze 

kavramý çocuklara artýk yabancý deðil. Hatta bir tanesinin 

gün sonunda ýsrarla ailesine müzede rehberlik yapmak 

isteyebileceði kadar da yakýn.

Bizim ilk gün yaptýðýmýz, çocuklarý kentin en zengin 

birikimini barýndýran ve sergileyen "yapý"sý ile tanýþtýrmak, 

aralarýnda bir bað kurmak ve ona iliþkin oyun oynamalarýna 

olanak saðlamaktý. Günün sonunda, "kentin en yüksek 

noktasýndan Ankara" ile, bir anlamda "kentin maketi" ile 

Çocuklar ve biz iyi vakit geçirdik!. 

Sanýrým en önemlisi buydu. Peki, 

çocuklar mimarlýk ile nasýl buluþtu? 

Bu nasýlýn cevabý hepimizi þaþýrtan 

güzellikte anlarla dolu. Her ilk 

buluþmada olduðu gibi yaþananlar 

beklentilerden farklý idi. Süreç, 

öngörülenin de ötesinde üretken; 

ürünler, ustacaydý. 
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YER

ETKÝNLÝK

YARDIMCILAR

: Anadolu Medeniyetleri Müzesi  

: "Çamurdan Ýlk Ev" oyunu

: Þükriye Sarý ( Sanat Egitimcisi / Heykeltraþ )

  Ebru Baysal ( Mimar )

  M. Onur Yýlmaz ( Mimar )

Ç o c u k l a r ý n  ç a ð r ý þ ý m l a r ý  a l g ý l a y ý p  

dönüþtürmedeki hýz ve becerileri ile, içinde 

olduklarý durumu ve yeri idrak edip onunla 

bütünleþebilmeleri... Müzedeki çalýþmada, 

içinde kalmayý hayal ettikleri mekaný kilden 

inþa ederken, müzenin bahçesini mekan 

tutmuþ olmanýn, mekanlarýn, ne yapýlacaðý 

hep belli olan yerlerinde alýþýlmadýk bir konum 

almanýn, güne yayýlan kil çalýþmasýna 

katýlmýþ olmanýn, söyledikleri ve yaptýklarýnýn 

deðerli olduðunun farkýnda olmanýn  ve ille de 

koþuþmanýn, kaçmanýn, kýpýrdamadan 

duramayýþlarýn ve hatta arada tekrar  müzeye 

girip çýkmanýn; "gidip bir bakma" nýn 

meþruluðu... Mimarlýkla ilintili olan,  kilin kendi 

be l i r l ed i k l e r i  modü l l e re  ( t uð la l a r )  

dönüþmesiyle ördükleri duvar, pencere ve 

kapý boþluklarý, evin içi ve aldýðý biçim, giriþin 

çatýdan oluþu, merdivenlerin  çatýya da 

uzanýþý deðildi galiba yalnýzca... Çocuk  ve 

Mimarlýk gerçekten buluþtu o gün, çocuk-kil-

müze  ve  bahçes i -make t -ev -ça t ý . . .  

ÝLK GÜN
17 Aðustos 2002 
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YER

ETKÝNLÝK

YARDIMCILAR

: Mimarlar Odasý Binasý

: "'Oda' içinde oda" oyunu

: Þükriye Sarý     ( Sanat Egitimcisi / Heykeltraþ )

: Ezgi Koman     ( Cocuk Geliþimci ) 

: Ebru Baysal     ( Mimar )

: Þekibe Aslan Köksal ( Mimar )

: M. Onur Yýlmaz     ( Mimar )

 Mimarlar Odasý binasýnýn böyle bir 

çalýþmada seçilmiþ oluþu, bina kullanýmýn, 

bildik çözümlemelerimizin, mimarlýða, 

mimarlýk ortamýna ve tasarýma dair 

arayýþlarýn,  bu arayýþýn ve edinilecek yollarýn 

kaygýsýný  taþýyan mimarlarýn ortak 

mekanýnýn, bu çalýþmalarýn ortak çalýþma 

yerinin  o gün sahip olduðu hareketlilik ve 

dinamizme dikkat çekerek býrakmak, 

þu an için yeterli galiba. 

Çünkü o gün;

bir günlüðüne, tanýþýk olmadýklarý bir mekaný 

sunan, aslýnda kendilerine ait olmayan bir 

alanýn  onlara teslim edilmesi ile edinilen 

deneyimin peþinde olan ve kare kare (olmasa 

da) kaydedilen bir oyunun içinde yer 

aldýklarýný farkettiren bir grupla çalýþan 

çocuklar ve bu birliktelik  için mimarlarýn 

s ö y l e y e b i l e c e ð i  y a  d a  ü z e r i n d e  

düþünebileceði pek çok þey oldu... Baþlangýç 

niteliðindeki aðustos ayý etkinliklerimiz, 

düþündüðümüz çalýþmanýn ip uçlarýný bizlere 

fazlasýyla verdi. Düþünemediklerimizi de. 

Zaten çocuklarla birarada olmanýn bir durumu 

bu: Düþünemediðimiz ya da düþünmeyi 

unutur olduðumuz yaklaþýmlar...

Çünkü o gün çocuklar, 

mimarlar odasý binasýný, 

çýtalarý, ipleri, çadýr kumaþýný 

ele geçirdi, 

kendilerine verilen programý ve 

malzemeyi benimseyerek, 

kendi programlarýyla, kurgularýný 

gerçekleþtirdiler. 

Strüktürü oluþturup; 

birleþimleri, detaylarý, taþýyýcý olaný, 

boþluklarý önemsediler;

kumaþtan duvarýn dilini 

çözdüler...

Kýzýlay'ýn yaya trafiði en yüksek olan sokaðýnda;

En ünlü kitabevinin üstünde;

5 katlý;

ferah bir bina;

asansörlü;

küçük pencereleri; 

küçük balkonlarý var; 

özel bir bina; 

mimarlarýn binasý

çocuklarýn hizmetinde!

Bir Pazar günü çocuklar, kendi hareketlerine uygun bir 

hýzla seçtikleri mekanlarý usulca ama ustaca 

dönüþtürdüler. Hem de ellerinin yordamýna en uygun 

malzemelerle; kumaþ, çýta ve ip.

Önce, "proje gruplarýný" oluþturdular; sonra  binayý gezip 

dönüþtürmek istedikleri mekanlarý seçtiler ve "tasarým" 

yaptýlar. Onlar o gün "mimar"dýlar, mimar gibi davrandýlar. 

Sonuçta çýkan ürünler ve yaþanan tecrübe çok deðerliydi. 

4 adet proje grubumuz vardý:

- Scream Kuzenler

- Ýskeletorlar

- Grup Zeus

- 4 Dev Adam 

Scream Kuzenler, aydýnlýk bir koridor yapmak istediler. 

Koridorlar çoðunlukla karanlýk ve sadece gecip gidilen 

yerlerdir. Buna karsi "mimarlar" birseyler yapmalýydý. 

Scream Kuzenler mimarlarin binasýnýn giriþine "Aydýnlýk 

Koridor" tasarladýlar ve yaptilar. Bu diðer mimarlara bir 

mesajdý. 

Iskeletorlar, þube sekreterinin odasýna "Resim Yapma 

Çadýrý" yaptýlar. Kendi tabirleriyle;

ÝKÝNCÝ GÜN
18 Aðustos 2002 

yöntemi ile yaþam sürdürmekte olanlar 
toplumlarýn pozitif, barýþçýl ve bu yollar 
bütünselleþtirici öðeleri tarafýndan 
dýþlanmalý ve deþifre edilmelidir.

24. Ege'deki barýþýn kalýcý olmasý için iki 
ülkenin halkýný bir araya getirici unsurlara, 
uygulamada önem verilmelidir. Baþta 
turizm olmak üzere, çeþitli ortak sportif, 
kültürel ve sanatsal faaliyetler artýrýlmalýdýr. 
Örneðin Yunanistan' ýn Türkler '  e 
uyguladýðý vizeyi kaldýrmasý bu konuda 
önemli adýmlar atýlmasýna yol açacaktýr. 

25. Barýþýn saðlanmasý yönünde cinayetleri 
baþlatan insanlarýn ölüm günlerinde 
düþünülmeli ve bu tür kiþilerin bir daha 
ortaya çýkmamasý için halklar birbirini iyi 
tanýmalý ve barýþýn bayraðý yükseltilmelidir.

26. Þiddet olaylarýnýn karþýsýna geçmekle 
barýþýn saðlanmasý için hazýrlanmýþ 
kanunlar ve imzalanmýþ uluslar arasý 
anlaþmalar vardýr. Barýþ kültürümüzün 
oluþturulmasý için hukuk ve adalet 
mekanizmalarý kullanarak bu yasa ve 
anlaþmalarýn yürürlüðe konulmasý 
gerekmektedir. Bu baðlamda Türkiye 
açýsýndan bakýldýðýnda bu metinler genel 
olarak yabancý dillerde hazýrlanmýþtýr. Bu 
metinlerin ilgili komisyonlar tarafýndan 
devreye girdiði andan itibaren resmi olarak 
Türkçe'ye çevrilmesi ve özgün halleri ile 
kamuya açýklanmasý gerekmektedir.

27. Bu dünya ve baðlý bulunduðu uzay tüm 
insanlýk içindir. Herhangi bir köþesinde 
oluþmuþ yada oluþmakta olan þiddet bütün 
insanlarý etkilemektedir. Bütün insanlar 
tarafýndan her köþesi korunmalý ve 
gözetilmelidir.

28. Dünya ve baðlý bulunduðu uzay zaten 
GLOBAL'dir. Anlaþýlmasý gereken zaten 
global olan bu yapýyla insanoðlunun 
uyumunun SOY or tamýnda nasý l  
gerçekleþtirileceðinin çarelerini bulup 
tatbik edebilmektir.

29. Önemli olan her bir insanýn, grubun, yada 
k ü l t ü r ü n  k e n d i n i  ö z g ü r c e  i f a d e  
edebilmesidir ki, burada çoðu zaman ben 
özgür deðilim sanrýsý kiþilerin kendilerini 
kapatmalarýna yol açmaktadýr ve bu 
sebeple istenilen þey doðrudan ifade 
edileceði yerde savaþ açýlmakta ve elde 
edilen imkanlar gereði gibi teþhis 
edi lemeyip bunlardan gereði gibi 
yararlanýlamamaktadýr. 

30. Dünya devletleri nezdinde "Þiddet Karþýtý 
Barýþ Kültürü" nü içeriðini taþýyan yönetim 
tarzlarý ve bu yönetim tarzlarýyla müþterek 
bir potansiyele ulaþmýþ milletlerarasý, 
devletlerarasý birleþik platformlarýn ortaya 
çýkartýlmasýný saðlayýcý bir karakterin 
yapýlandýrýlmasý ve dünya insanýnýn ferdi 
ve sosyal yaþamýnda bu karakterlerin 
oluþmasýný saðlayýcý bir içsel sorumluluk 
ve buna paralel sosyal aktivite gösterici 
bilinçlilik halinin ortaya çýkartýlmasý için 

Aslýnda barýþ, paylaþma kültürünün oluþmasýdýr. Ve de 
yazýlý olmaktan uygulamaya geçen demokrasinin var 
olmasýdýr.

Uygulamalý demokrasi ve paylaþma kültürünün var 
olabilmesi için insanlarýn sahip olmasý gereken bütün 
haklar bilinmeli- uygulanmalý ve bu temelde kültürler 
oluþturulmalýdýr.

Eþit ve özgür dünyaya gelen insan sosyal- kültürel ve 
ekonomik farklýlýklarla büyür ve yapabildiði, yaptýðý veya 
yapamadýðý katýlýmlarla yaþamýný sürdürür.

Burada deðiþmeyen tek gerçek doðum ve ölümdür. 
Doðumla- ölüm arasýndaki ince çizgi yaþamý tarifler ve çok 
farklýlýk arz eder.

Baþlangýcý ve sonucu ayný olan milyonlarca çizginin 
farklýlýklarýný en aza indirmek için yapýlacak þey tüm çizgiyi 
kapsayan kültürlerin çok iyi çalýþmasý, öðrenilmesi ve 
öðretilmesi gerekmektedir.

Toplumsal sistemde çok boyutlu olarak gerçekleþen 
demokrasi ve insan haklarý kültürü gerçekleþme 
boyutunun, bütün haklara dayandýrýlarak en iyi þekilde 
uygulanmasý ve yüksek standartlý bir demokrasi 
gerekmektedir.

Baþlangýç ve köklerin önemi açýsýndan çocuklar ihmal 
edilmemeli ve korunmalýdýr.

Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu 2000 yýlýný Uluslar arasý 
Barýþ Kültürü Yýlý ve 2001-2010 yýllarýný da Barýþ 
Kültürünün Geliþtirilmesi ve Çocuklarý Koruma Amacýyla 
Þiddet Düþmanlýðý 10 Yýlý ilan etmiþtir.

BARIÞ KÜLTÜRÜ

8

“Barýþýn Yüzü”
Pablo Picasso
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12. Söylenenlerin aksine bir tek kiþi bile barýþ 
için bireysel olarak bir çok sonuca 
ulaþabilir.

13. Barýþýn saðlanmasý yolunda toplumda 
birey ve kuruluþ olarak herkese bir görev 
düþmektedir. Herkes kendine düþen görevi 
kendisi bularak çýkarmalý, uygulama 
yollarýný ortaya koyarak tatbik etmelidir. 

14. Toplu halde hareket etmek için bir 
potansiyel oluþmasýný beklemek yerine 
herkes kendi görevini yerine getirirse 
barýþýn saðlanmasý için daha hýzlý yol 
alýndýðý tespit edilmiþtir.

15. STK yada devlet kuruluþlarý yada birey, bu 
toplumdaki her öðenin barýþýn saðlanmasý 
için kendi uzmanlýk alanlarýna uygun olarak 
izleyecekleri  deðiþik yollar vardýr. 

16. Barýþýn önemli bir parçasý olan çevre ile 
barýþ konusunda çevrenin korunmasý, 
geliþtirilmesi ile alakalý çalýþma yapan kiþi 
ve kuruluþlarýn üzerinde yaþadýðýmýz 
dünya ile barýþ içinde bir yaþam 
s ü r d ü r ü l m e s i  y ö n ü n d e  ö n e m l i  
fonksiyonlarý vardýr.

17. Barýþýn gerçekleþmemesinin sebebi 
toplumda varolan temel çeliþkilerin devam 
etmesidir. Zenginlik ve fakirlik, cehalete yol 
açan eðitim eþitsizliði vb. sürdükçe 
dünyanýn barýþa ulaþamayacaðý bir 
gerçektir. Asýl meselenin bu temel çeliþkiler 
olduðu kabul edildiðinde barýþa ulaþmak 
çok daha kolay olacaktýr.

18. SANAT topluma mesajlar iletilmesinde, ve 
insanlarý eðitmekte çok etkili bir araçtýr. Bu 
yüzden sanatçýlarýmýza Barýþ Kültürünün 
yaratýlmasý ortamýnda hem yurt içinde hem 
de yurt dýþýnda dostluk köprülerinin 
kurulmasý, önyargýlarýn kaldýrýlmasý 
konusunda önemli görevler düþmektedir.

19. Örgütlü bir toplum yapýsý geliþmiþliðin 
g ö s t e r g e s i d i r.  B a r ý þ  k ü l t ü r ü n ü n  
oluþturulmasý için örgütlü bir toplum yapýsý 
ortaya konulmalýdýr. 

20. Barýþýn arkasýnda bireylerin, toplumlarýn, 
uluslarýn insani duygularý vardýr. Her 
toplum tarihini (sözlü, yazýlý, müzikal, 
folklorik, vb) araþtýrmalýdýr. Böylece hem 
kendi kendisiyle hem diðer toplumlarla 
barýþýn saðlanmasý yönünde önemli 
adýmlar atýlabilir. 

21. Þiddetin arkasýnda çok büyük, dünyayý 
paylaþmak, yutmak isteyen inanýlmaz 
derecede örgütlü, güçlü, küreselleþmiþ dev 
çýkarlar söz konusudur. Bu çýkarlara 
ulaþmanýn yollarý týkanarak þiddeti kesme 
yoluna gidilmelidir.

22. Evrendeki þiddet evrene karþý, doðaya 
karþý uygulanmaktadýr. Sanayi toplumu ile 
beraber insanýn doðaya karþý þiddetti 
tahrip edici boyutlara ulaþmýþtýr. 20. 
yüzyýlda sanayinin doðaya verdiði zarar 
sonucu milyarlarca yýllýk doða mirasý yok 
edilmiþtir. Bunun sebebi ise insanoðlunun 
kapýldýðý doymayan hýrsýdýr. Bunun önüne 

Tüm ülkelerde ve toplumlar çok derin bir keyifsizlik 
duygusuna sahiptir. Ve bu durum tepeden alta doðru her 
düzeyde mevcuttur.

Modern bilimin tüm mucizelerine raðmen, insanlýðýn üçte 
ikisi barbarlýk sýnýrýnda yaþýyor.

Ýþsizlik ve toplumsal sorunlar bir kenara býrakýlsa, iþ sahibi 
olanlarýn bile yüzde sekseni için iþ ya aðýr, ya kolay, ya 
sýkýcý, ya yorucu, ya da angaryadýr. "Kime sorsan bir oda 
eksik"çi bir toplum olmuþ durumdayýz.

Herkes kendi dünyasýnda genellikle penceresiz yaþama 
devam etmekte, pencere açýlsa bile dýþarýdan bencillik 
kaynaklý þiddet görünmektedir.

Ýnsanlar bu penceresizlikle olumlu iliþkiler kuramamakta 
ve eylemlerinin sonuçsuz kalacaðý inancýyla bir 
yabancýlaþmaya gitmektedir.

Bu durum kiþilerde þiddetli bir pasivizm yaratmakta. "Böyle 
gelmiþ böyle gider" veya "Hebaya gitti bunca emekler" gibi 
kesin kanýlar oluþmaktadýr.

Tembellikten ziyade yaþamdan býkma ve çabalamama 
isteði gibi sürekli veya geçici bir ruh haline girmektedirler. 
Ýnsanlarýn "Ýstemediði bir þeyden" kurtulmak kadar 
"istemediði bir þeyin korkusundan" da kurtulmaya ihtiyacý 
vardýr.

Belli bir an ve koþullarda doðru olanýn, bir baþka an ve 
farklý koþullarda yanlýþ hale gelebileceði gerçeðini 
düþünerek, mümkün olan en yüksek mutluluk çizgisini 
yakalamalý, þiddetsiz bir toplum için, barýþ için çok umutlu 
olmalýdýrlar.

Toplumsal parçalanmanýn belirtileri her alanda açýkça 
görülmekte. Bencillik, aç gözlülük, vurdumduymazlýk 
týrmanmaktadýr. 

Öfkeleri gizleyen, onunla beslenen bir grup çoðu zaman 
yaþýyor gibi yapmakta, bir grup ise tutunmaya 

ÝNSAN

 Uzanarak resim yapmak için iki kiþilik.

 Oturup sohbet etmek için üç kiþilik" 

bir mekandý burasý. Çadýrýn giriþine kendi kurgularýna göre 

çadýrý nasýl kullanýlmasý gerektiðini anlatan bir bilgi notunu 

da iliþtirdiler. Mekanýn önemli bir diðer fonksiyonu da Þube 

Sekreterimiz Þekibe Aslan Köksal' ýn tek basýna kalýp 

çalýþmak istediðinde kullaným önceliðinin olmasýydý. 

Ýnþasýnýn bir gün sonrasýnda yönetim kurulu toplantýmýza 

katýlan bir üyemizin küçük kýzý toplantý boyunca kullandýðý 

bu mekandan oldukça memnun ayrýldý. Önemli olan da bu 

deðil mi?  

Adýný bir gün önceki sohbetlerde öðrendikleri Yunan 

tanrýsýndan alan Grup Zeus, mekan olarak 4. kattaki 

kütüphaneyi seçti ve grubun kütüphaneler ile ilgili 

söyleyecek pek çok sözü vardý. Kütüphane konusunda 

bildikleri üzerine uzun bir sohbetin ardýndan mimarlar odasý 

kütüphanesinin bir “Problem Çözme Odasýna ihtiyacý 

olduðuna karar verdiler. Bu oda kütüphanenin diðer 

yerlerinde geçerli kurallarýn dýþýnda kendi kurallarý olan 

farklý bir mekan olacaktý. Grup Zeus, "Problem Çözme 

Odasý”nýn bu farklý kurallarýndan bahseden bir de broþür 

yayýnladýlar. Broþürden birkaç not þöyle;

- Odamýz herkes için açýktýr.

- Bu odayý yalnýz kalmak için de kullanabilirsiniz.

- Bu odanýn müdürü yoktur.

- Kendi problem çözme eþyanýzý getirebilirsiniz.

4 Dev Adam, 5. kattaki toplantý salonunu kendilerine mekan 

tuttular. Onlar, aslýnda birbirlerine hiç de benzemeyen, 

farklý yaþ gruplarýnda 4 farklý devdi. Kafadar olmadýklarý da 

açýktý. Diðer odalardaki "güzel" yerlerde arkadaþlarý çoktan 

çýtalarla iþe baþlamýþtý. Ne yapacaklarýný belirlemiþlerdi. 

Ailesiyle mimarlar odasýna gelen çocuklar için yapýlacak 

hiçbir þey kalmamýþ gibiydi bu binada. Sonra katlarý dolaþýp 

soru sorarak ne istenebileceðini araþtýrdýlar.  Resim 

odasýnda resim yapanlarýn resimlerinin, problem çözme 

odasýnda vakit geçirenlerin yaptýklarýnýn ve önceki 

çalýþmalarda edinilen kil evlerin muhafaza edileceði bir 

"Sergi Çadýrý" yaptýlar. Toplantý yapan büyüklerin, 

kendilerinin yaptýklarýný görebileceði (belki de görmeden 

gitme ihtimallerinin ortadan kalkacaðý) bir çadýr. 

Duvarlarýnda bir sürü "delik" olan... Ýçine girince de çadýrýn 

tutunduðu kolonlardaki resimleri görebilecekleri kadar 

delik... Onlar yaptýklarýný büyüklerine hep göstermek 

isterlerdi, ardýndan da ne düþündüklerini bilmek. O zaman  

çadýrýn yanýna "düþünce bölümü" eklendi. Üst örtüsü olan, 

dinlenirken yazabilecekleri "görüþ" bölümü yani.  

Tahmin ettiðimizden biraz uzun süren günün sonunda 

yorgun mimarlarýmýz gün boyu yaptýklarý üzerine son bir 

toplantý yaptýlar ve bundan sonraki "çocuk ve mimarlýk 

buluþmasý" nýn organizasyonu için daha sonra buluþmak 

üzere "mimarlarýn binasý"ndan ayrýldýlar. Bir günlüðüne 

mimar olan meslektaþlarýmýzýn mimarlýklarýnýn ilk 

gününde, bir sonraki gün de mimar kalacak olanlara önemli 

mesajlarý vardý. Hepsine çok çok teþekkürler!

18



"...Mimarca siyaset yapma 

t a r z ý n a  g ü n ü m ü z  

Ankara'sýnda pek ender 

r a s t l a n ý y o r .  B u  t a r z  

s i y a s e t ç i l e r ,  i ç i n d e  

bulunduklarý ortamý olduðu 

gibi kabul etmek yerine, 

zamanýn ihtiyaçlarýna göre 

yeniden tasarýmlamak, bir 

kez daha 'dizayn etmek' 

i s t i yo r l a r .  Ku ru l acak  

yapýnýn nasý l  o lmasý  

gerektiði üzerinde kafa 

yoruyor, eskisinden farklý 

bir görünüm kazanmasý 

için uðraþýyorlar... Hayal 

gücü önemli onlar için..."

ÜÇ TARZ-I  SÝYASET

Haluk Þahin....

....üç siyaset yapma biçimi. Üç yaklaþým. Bunlara 

mimar, mühendis ve müteahhit tarzlarý diyebiliriz. 

Birer birer bakalým: 

Mimarca siyaset yapma tarzýna günümüz 

Ankara'sýnda pek ender rastlanýyor. Bu tarz 

siyasetçiler, içinde bulunduklarý ortamý olduðu gibi 

kabul etmek yerine, zamanýn ihtiyaçlarýna göre 

yeniden tasarýmlamak, bir kez daha 'dizayn etmek' 

istiyorlar. Kurulacak yapýnýn nasýl olmasý gerektiði 

üzerinde kafa yoruyor, eskisinden farklý bir görünüm 

kazanmasý için uðraþýyorlar... Hayal gücü önemli 

onlar için. 

Mühendisçe siyaset yapma tarzý Ankara’da çok 

daha yaygýn. Bu türden siyasetçiler, içinde 

bulunduklarý yapýyý 'veri' olarak kabul ediyor, tüm 

davranýþ lar ýný  ona göre yapmaya özen 

gösteriyorlar. Yapýyý sorgulamak, onun nasýl 

deðiþebileceði üzerinde kafa yormak onlara ters 

geliyor. Bu türden çabalara giriþenlere ya lider ya da 

saf adam gözüyle bakýyorlar... Olgular önemli onlar 

için. 

Müteahhitçe siyaset yapanlar da çok Ankara'da. 

Bunlar için tasarým da, veri de önemli deðil. Önemli 

olan þey iþlev. 'Ýþlev' kelimesinin yerine 'rant' ya da 

'nüfuz' kelimelerini de koyabilirsiniz. Siyaset, her 

þeyden önce, bir etki yaratma uðraþýdýr -tabii, kendi 

partisinin ya da bizzat kendisinin yararýna bir etkiden 

söz ediyorum. Çýkarlar önemli onlar için. 

…

21/08/2002 tarihli Radikal Gazetesi'nde yer alan 

Haluk Þahin'e ait köþe yazýsýndan alýntýdýr. 

GATS
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DÜNYA TÝCARET ÖRGÜTÜ (DTÖ) VE HÝZMET TÝCARETÝ 
GENEL ANLAÞMASI (GATS) MAYIS-HAZÝRAN 
ÇALIÞMALARI

Þirin Gülcen EREN....

Hizmet Ticareti Müzakereleri:
Mimarlýk ve mühendislik hizmet sektörlerine iliþkin, Dünya 
Ticaret Örgütü (DTÖ) ile yapýlan Hizmet Ticareti Müzakereleri 
dahilinde pazara giriþi hedeflenen ülkeler ve kaldýrýlmasý 
talep edilen genel ve sektörel taahhütler ilk aþamasý, sektör 
temsilcisi kurumlarýn görüþleri doðrultusunda Bayýndýrlýk ve 
Ýskan Bakanlýðý'nca oluþturulmuþtur. Avusturya, Hindistan, 
Macaristan, Polonya, Ýsveç, Avustralya, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Avrupa Topluluðu ve Üyesi Ülkelerinden 
mimarlýk ve mühendislik sektörlerine iliþkin talep, Bakanlýk 
tarafýndan Hazine Müsteþarlýðý'na Mayýs ayý sonu itibariyle 
iletilmiþtir.

Sonradan görüþleri Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'na iletilen 
ve Hazine Müsteþarlýðý'nca incelenmesi istenilen ülkelerin 
taahhütlerinin taramasýna ise, Bakanlýkça devam 
edilmektedir. 

Konuya iliþkin farklý tespit ve öneriler, halen Bakanlýða 
iletilebilir. 

Mühendislik ve mimarlýk sektör temsilcileri 37'ye ulaþmýþtýr ve 
bu rakama bilgisayar hizmetleri konusundaki 5 kurumdan 
bazýlarý dahil deðildir). 

Ülke taahhütlerine iliþkin incelemelerin daha kolay 
yapýlabilmesi amacýyla, Hazine Müsteþarlýðý Bayýndýrlýk ve 
Ýskan Bakanlýðý'na 03.07.2002 tarihinde yeni bir adres 
iletmiþtir. Adres ve kullaným þekli aþaðýda yer almaktadýr:
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/serv_commitme
nts_e.htm
(Open it/OK) sayfanýn en altýndaki sarý kutuda "Search 
Documents Online", "All Commitments" kýsýmlarý seçilmelidir. 
All Commitments kýsmýndan ülkelere ulaþmak için ise,  
pencerenin kenarýndaki küçük ok seçilmeli ve taahhütlerini 
görmek istediðiniz ülke iþaretlenerek "search" e basýlarak 
ülke taahhütlerine ulaþýlmalýdýr.

DTÖ Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasýna iliþkin 
Genelge:
DTÖ Koordinasyon Kurulu'nun kurulmasý ile ilgili olarak Dýþ 
Ticaret Müsteþarlýðý bir giriþimde bulunmuþ ve konuya iliþkin 
bir Genelge hazýrlamýþtýr. Ancak bu giriþim baþta Dýþiþleri 
Bakanlýðý, Hazine Müsteþarlýðý gibi DTÖ konularýnda 
doðrudan ve tek yetkili olan kurumlar yaný sýra Bayýndýrlýk ve 
Ýskan Bakanlýðý gibi müzakerelerden sektör bazýnda sorumlu 
kurumlar tarafýndan uygun bulunmamýþtýr. Dýþ Ticaret 
Müsteþarlýðý'nca hazýrlanan Genelge; içerik açýsýndan eksik, 
mevcut müzakerelere katký saðlamayan, kanunla verilmiþ 
yetki devrini öngörmesi ve sadece mallarla ilgili konulardaki 
müzakerelere öncelik vererek hizmetler müzakereleri yaný 
sýra diðer genel müzakereleri dikkate almayan bir yaklaþýma 
sahiptir.

Son Dakika Eki:

"Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'ndan ( Þirin Gülcen 
EREN), 16 Temmuz 2002 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ)'nde yapýlan Ulusal Düzenlemeler Çalýþma Grubu 

kiþiliklerin geliþmesini engelleyen, katý ve 
otoriter bir tarz göstermektedir; soran, 
sorgulayan, araþtýran bireyler olma yerine 
susan, itaat eden, soru sormayan ve 
karþýsýndakini dinlemeyen insan tipi üreten 
bir Eðitim Sistemi'dir. Bu Eðitim Sistemi 
deðiþmelidir.

6. Çocuk merkezli, ailelerin para makinesi 
olarak görülmediði, ailelerin, velilerin 
eðitime katkýlarýnýn saðlandýðý bir sistemin 
yerleþtirilmesi gerektiði gibi; ayrýca 
öðretmenlerimizin de yetiþtirilme sistemi 
barýþý, sevgiyi, hoþgörüyü çocuða 
kazandýracak þekilde olursa þiddet ortadan 
kalkar. Eðitim, bireyi yetiþtirme, geliþtirmek 
için deðil de köþeyi dönmek, itaat etmesini 
öðretmek için yapýlýyorsa bu ülkede 
kaçýnýlmaz olarak þiddet kültürü egemen 
olacaktýr.

7. Eðitimi bilim olarak algýlamak gerekir. 
Okullarýmýz ise, çocuklarýmýzýn idealleri 
arasýndan, seçim yapmalarýna olanak 
veren mekanlardýr. Ýnsan özünde sevecen, 
konuþkan, esprili, yaratýcý, korkusuz, vb. 
niteliklerle donatýlmýþtýr. Çocuklarýmýza, 
kendi kiþiliklerinin geliþmesine saygý duyan, 
bol seçenekler sunan, davranýþlarýný olumlu 
yönde geliþtirmeye açýk olan, onlarýn belli 
kal ýp lar  ve öðrenme model ler iy le 
sýnýrlamayan, yeteneklerine ve kiþiliklerine 
uygun seçimlerini uygunla yapabilecekleri 
bir eðitim sistemi oluþturmalýyýz. 

8. Bazý iletiþim araçlarýnýn, eðitim üzerinde, 
özellikle çocuklarýn eðitimi üzerinde olumlu 
yada o lumsuz  e tk i le r in in  o lduðu 
yadsýnamaz bir gerçektir. Gerek yazýlý 
basýn, gerekse radyo televizyon gibi yayýn 
organlarýndan yapýlan yayýnlarda bu 
h u s u s u n  g ö z e t i l m e s i  g e r e k l i d i r .  
(Saldýrganlýk içeren görüntüler, þiddet 
içerikli filmler, pornografik öðeler, vb. gibi) 

9. Çocuklarýn küçük yaþta þiddetten uzak, 
daha hümanist bir yapýya yönlendirmede 
temelinde barýþ kültürünün  bulunduðu 
sanat ve sporun tüm dallarýnýn önemli 
fonksiyonlarýnýn geçerli olduðu imkanlar 
saðlanmalýdýr. 

10. Barýþ Kültürü için EÐÝTÝM okullarda olduðu 
gibi barýþýn tüm dünya devletlerini, 
insanlarýnýn iþbirliðini saðlayan dinamik bir 
oldu olmasýndan hareketle yaptýklarý 
çal ýþmalar ýnda barýþý  o luþturacak 
kavramlarda çocuklarýn eðlenerek, 
oynayarak bilinçlendiði, temelinde Dünya 
Ýzci Kardeþliði'nin olduðu Ýzci Gruplarý 
bünyesinde ve yine deðiþik ülkelerden 
çeþitli yaþlarda gençlerin bir araya gelerek 
aralarýnda oluþturduklarý dostluk ve 
kardeþlikle ülkeler arasýnda Barýþ Köprüleri 
kurduklarý çeþitli Uluslararasý Gençlik 
Kamplarý bünyesinde etkin bir tatbikat 
ortamý oluþtuðu tespit edilmiþtir. 

11. Barýþýn saðlanmasý yolundaki görünümler 
ve retolikler yanýltýcý olmaktadýr. Barýþýn 
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Ýnsanlarýn çevreleriyle barýþýk ve mutlu yaþam sürmesinin, 
umutlu iliþkiler kurmasýnýn en azýndan özlem duymasýnýn 
ve bunlar için bir þeyler yapmasýnýn öncelikli koþulu; 
Yaþadýðý ailenin, evin, kentin, ülkenin hatta dünyanýn 
yaþanabilir bir çevreden oluþmasý ve gerçekçi olmasýdýr.

Kentlerde hoþnutsuz ve yoksul insanlarýn sayýlarýnýn her 
geçen gün artmasý endiþe vericidir.

Ranta dayalý kararlar her þeyi yok etmekte, sadece kentsel 
ve mimari kimlik yok olmakla kalmayýp, tek tip kentsel 
dokular, her geçen gün birbirine benzeyen yapýlar, kentsel 
yaþam ortamýnda birer birer çözümsüz hale gelmeye 
baþlamýþtýr. Ve her alanda þiddet ortaya çýkmakta ve 
kendini göstermektedir.

Þiddet bir insan yapýsýdýr. Ama onu yaratan ekonomik ve 
sosyal etmenlerdir.

Bu etmenler yapý yapma biçimini ve daha geniþ anlamda 
kentsel mekandaki yaþam ve dolaþým düzenleme 
þemalarýný kendiliðinden ortaya çýkarmaktadýr.

Bu etmenler ele alýnmadýkça, çözüm bulunmadýkça 
"Þiddet Karþýtý" bir çaba göstermeye veya gösterilse de 
baþarýya ulaþma þansý yoktur.

Demokratik standartlar ve insan haklarý harfiyen 
uygulanmalý, herkes insan haklarý hukukunun saðladýðý 
güvence altýnda olmalýdýr. Eðer bu uygulanýrsa zaten 
eþitsiz ekonomik ve sosyal  koþullar oluþmaz.

Toplumda var olan temel çeliþkiler, sosyal eþitsizlik, 
cehalete yol açan eðitim eksikliði sürdükçe  dünyanýn 
barýþý yakalama þansý yoktur.

Ayný kent çatýsý altýnda yaþayan korkunç uçurumlarý olan 
milyonlarca insanýn sýk kullandýðý yollar, az kullandýðý 
yollar, yaþadýðý mekanlar arasýndaki çeliþki bile durumu 
açýklamaya yetecektir.

Kurulmuþ son derece izole yaþamlar, izole yaþamlarýna 
raðmen karþýlaþma sýklýklarý, iliþkileri, çarpýk kentleþmenin 
getirdiði herkese mahsus sorunlar, adým atamayan 
sakatlar, çözülmemiþ trafik, çalýþmayan alt yapýnýn, 
tekdüze planlamanýn her noktasýnda bir þiddet potansiyeli 
vardýr ve bu potansiyel genellikle dinamiðe döner ve þiddet 
oluþur.

KENT



iç barýþ ve huzur, tabiatý oluþturan unsurlar 
arasýnda ki uyum ve denge, yaþamý 
oluþturan her bir fenomenin yaþamý barýþ 
içinde, huzur içinde paylaþýmý da Barýþý 
tarif edebilir.

11. Sonsuz Sýnýrsýz Uzayda, Sonsuz Sýnýrsýz 
Ra Mutlak Yoklukça Var Oluþun esaslarýna 
uygun olarak var olan her bir bilinç zerresi, 
Sonsuz Sýnýrsýz Ra Mutlak Varlýkça var 
oluþun esaslarýna uygun olarak kendini 
tamamlayýcý son noktaya kadar sürecek 
olan yolculuðuna baþladýðý ilk noktadan 
i t ibaren bi l inc in doðasýnýn genel  
karakterine uygun olarak var olan Kristal 
Dizaynýna uygun bir varlýklaþtýrmayý 
Sonsuz Sýný rs ýz  Süregen o larak 
oluþturmak ister. O'nun bu isteði, Evrende 
var olan "Bilincin Özgürlüðü Yasalarý"nýn 
temelidir. Ve bu özgürlüðü ancak 
var l ýk laþt ý rmasýný  pozi t i f  k ýstasta 
sürdürebiliyorsa ise süregen kýlabilir.
Her bir zerre, kendi kýstasýna uygun bir 
bilinçlilik hali içerisindeki yerini pozitif ve 
yaratýcý fonksiyonlarýný açýða çýkartacak 
tarzlarla yapýlandýrabilmelidir.

12. Sonsuz Sýnýrsýz Uzay Bilinci'nin her bir 
zerresinde tesis ettiði dinamik denge 
Sonsuz Sýnýrsýz Uzay'ýn kendi doðal 
yasasýna tabidir. 
Bu yasalara uyumluluk gösterilebildiði 
takdirde Barýþ ve Sulh kavramlarý Sonsuz 
Sýnýrsýz Manalarýný açýða çýkartýr. Ýleri 
m e d e n i y e t l e r  a n c a k  b u  þ e k i l d e  
ilerleyiþlerini sürdürebilirler. Aksi takdirde 
çökmeye mahkumdurlar.

13. BARIÞ, Negatifaktif bir Pasiflik anlayýþý 
içerisinde sürdürülmeye çalýþýldýðý takdirde 
Yýkým, Savaþ ve Þiddet kaçýnýlmaz 
olacaktýr. 

TESPÝTLER VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

1. Þiddet, insanlýðý, doðayý ve insanlýðýn 
özünü tahrip etmiþtir. Þiddetin insan yapýsý 
olmasýnýn yaný sýra þiddeti yaratan 
ekonomik ve sosyal etmenlerdir. Bu 
olgularý ele almadan bir þiddet karþýtý 
çabanýn baþarýya ulaþma þansý yoktur.

2. Devletlerin devletlere karþý savaþlarýna, bir 
ülkedeki siyaset in birbir ine karþý 
savaþýmýna karþý çýkmadan, dinlerin 
birbirine tahakküm altýna alma çabasýna 
karþý çýkmadan, devletin demokratik hak 
ve özgürlüklerin kullanýlmasýný önlemesine 
karþýsýna çýkmadan, birey olarak 
iþkencenin, kötü muamelelerin karþýsýna 
çýkmadan þiddette karþý yürütülen 
mücadelenin baþarý þansý yoktur.

3. Çeþitli nedenlerle ortaya çýkan þiddetin ve 
þiddet kültürünün etkisinin azaltýlmasý ya 
da bunun çoðalmasý ve þiddet karþýtý barýþ 
kültürünün oluþturulmasýnda EÐÝTÝM 
temel faktördür. 

4. EÐÝTÝMDE temel amaç kiþinin kendi 
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Oyunculuðunu insanoðlunun yaptýðý tiyatroda Doða ve 
Tarih sahneyi oluþturmaktadýr. Bu tiyatroda düzenleme ve 
içerik açýsýndan her geçen gün biraz daha dramatik bir 
oyun sergilenmektedir.

Ýnsanoðlu bir zamanlar yaþam savaþý verdiði doðaya 
bugün bizzat yaþam savaþý verdirtmektedir. Kendisini, 
kendi doðal durumunun öylesine üzerine çýkarmýþtýr ki, 
çevresine benzersiz þekilde hükmetmektedir.

Kent yaþamýnýn geliþmesiyle, çok yakýndan baðlarý olan 
insan ve doðanýn, baðlarý her geçen gün kopmaya 
baþlamýþtýr. Bu kopukluk doðal olmayan bir yabancýlaþma 
sürecini beraberinde getirmiþtir. Sadece insanýn doðayla 
yabancýlaþmasý deðil, kendisiyle yabancýlaþmasý da çok 
üst noktadadýr.

Yaþadýðýmýz, paylaþtýðýmýz her þeyle adeta savaþýr hale 
geldiðimiz gibi, kendimizle, geleceðimizle sürekli savaþ 
halindeyiz.

Barýþ, insanlýðýn ve yeryüzünün varlýðýný sürdürmesinin 
deðiþmez ve zorunlu koþuludur. 

Doðal kaynaklarý çar çur etmeden, bilinçli üreten ve 
tüketen bir toplum olmalýyýz.

Toplumun birleþik gücünü insan ve doða sevgisinde 

“Barýþ”
E.W. Powell

DOÐA VE BARIÞ

Haftaiçi:18:00 - 22:00 Pazartesi - Çarþamba - Cuma        Haftasonu: 09:00  13:00 

Haftasonu: 18:00 - 22:00 Cumartesi -Pazar

Haftaiçi:18:00 - 22:00 Salý - Perþembe    Haftasonu: 13:30  17:30 Cumartesi -Pazar

Mimarlýk ve benzer disiplinlerden kiþiler kabul edilecektir.

Mimarlýk dýþýndaki meslek gruplarýndan olan kiþiler kabul 

AutoCAD bilmek ön koþulu ile kayýt alýnacaktýr. 

YARIÞMA JÜRÝSÝ 
Achraf Bahri-Meddeb, mimar (TUNUS), UIA Temsilcisi 
Constantin Catsaros,Yunan Aluminyum Birliði Baþkaný 
(YUNANÝSTAN)
Maximos Chrissomalidis, mimar (YUNANÝSTAN)
Thomas Herzog, mimar (ALMANYA)
Federico Mazzolani, mühendis (ÝTALYA)
Necdet Teymur, mimar (TURKÝYE)
Alexandros Tombazis, mimar (YUNANÝSTAN)
Nebojsa Minjevic, mimar (YUGOSLAVYA), yedek UIA Temsilcisi

ÖDÜLLER 
A Kategorisi : öðrenciler 
Büyük Ödül: 8000 euro
Her biri 3000 euro olan 6 ödül
4 adet  mansiyon

B Kategorisi: mimarlar 
Büyük Ödül : 10 000 euro
Her biri 4000 euro olan 3 ödül
2 adet  mansiyon 

YARIÞMA TAKVÝMÝ 
Yarýþmanýn ilaný : 20 Aðustos 2002
Son kayýt tarihi : 14 Ocak 2003
Son soru sorma tarihi :  9 Mayýs 2003
Cevaplarýn yollanmasý için son tarih :  16 Haziran 2003
Projelerin yollanmasý için son tarih : 1 Eylül 2003 (postalama)
Projelerin son kabul tarihi : 19 Eylül 2003
Jüri toplanma tarihi : 6 Ekim 2003
Sonuçlarýn açýklanmasý :  14 Ekim 2003

KAYIT ÝÞLEMLERÝ 
Kayýt iþlemi yarýþma web sitesinde on-line olarak, veya web 
sitesinden indirilecek kayýt formu doldurularak yapýlabilir. 

AYRINTILI BÝLGÝ 
Mediterranean Architectural Competition16 Himaras StreetGR - 
15125 MaroussiGreece
Fax: +30 10 6861399 (Eylül 2002 sonuna kadar), +30 210 6861399 
(Ekim 2002'den sonra)
e-mail: info@architerra.gr 

 ALUMÝNYUM CEPHELÝ
 SÜRDÜRÜLEBÝLÝR AKDENÝZ MÝMARÝSÝ
 ULUSLARARASI FÝKÝR YARIÞMASI 

Aluminyum sektöründe faaliyet gösteren iki Yunan 
þirketi, ELVAL S.A ve ETEM S.A tarafýndan Akdeniz 
havzasý  çevresindeki  ü lkeler in mimar l ýk  
öðrencilerine ve mimarlarýna açýk uluslararasý bir 
fikir yarýþmasý açýlmýþtýr. 
Yarýþma, Yunan Mimarlýk Enstitüsü ve Yunan 
Aluminyum Birliði tarafýndan desteklenmektedir ve 
aþaðýdaki ülkeleri kapsamaktadýr: Arnavutluk, 
Cezayir, Hýrvatistan, Kýbrýs Rum Kesimi, Mýsýr, 
Fransa, Yunanistan, Ýsrail, Ýtalya, Lübnan, Libya, 
Malta, Fas, Filistin, Slovenya, Ýspanya, Suriye, 
Tunus, Türkiye ve Yugoslavya. 
Uluslararasý yarýþmalara iliþkin UIA/UNESCO 
kurallarý çerçevesinde açýlan bu yarýþma, 
Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA) tarafýndan 
onaylanmýþtýr. 

YARIÞMA PROGRAMI
Bu yarýþmanýn amacý aluminyumun sürdürülebilirlik açýsýndan 
sahip olduðu potansiyeli göstermek ve bu malzemenin düþük 
enerjili yapýlara uygulanmasý konusunda yeni mimari fikirlerin 
ortaya konmasýný teþvik etmektir. 
Yarýþma programý, hizmet sektöründeki toplam alaný en az 1500 
m2 olan mevcut veya yeni yapýlara aluminyum cephelerin 
kaplama veya giydirme olarak kullanýlmasý ile sürdürülebirlik 
ilkesinin uygulanmasýný içermektedir. 
Yarýþmaya yollanacak çözümlerin þu konulara eðilmesi 
istenmektedir: enerji performansý, kullanýcý konforu, yapý 
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi bünyesinde verilecek bilgisayar 
kurslarýnýn detaylarý aþaðýdaki gibidir

AutoCAD (2D+3D)      A Grubu    96 SAAT

öðrenci : 330.000.000TL   (3 taksit  110.000.000 x 3)
üye        : 390.000.000TL   (3 taksit  130.000.000 x 3)
diðer     : 450.000.000TL   (3 taksit  150.000.000 x 3)

AutoCAD (2D)      B Grubu    72 SAAT

Tek fiyat: 350.000.000TL  (3 taksit  130.000.000 + 110.000.000 + 

3DVIZ       C Grubu    72 SAAT

öðrenci : 250.000.000TL   (3 taksit    
90.000.000+80.000.000+80.000.000)
üye        : 300.000.000TL   (3 taksit    100.000.000x3)

Kayýt için gerekli olan belgeler 2 adet fotoðraf  ve gerekli teyit (öðrenci kimliði 
vs.) evraklarýdýr. Kurs ücretlerinin ilk taksidi kayýt sýrasýnda alýnmaktadýr, 
diðer taksitler için senet düzenlenmektedir. Yukarýda belirtilen gruplarýn 
açýlabilmesi için en az 8 kiþinin kayýt yaptýrmasý gerekmektedir ve sýnýf 
kontenjanlarý maksimum 13 kiþidir. Odamýz üyelerinden aidat borcu 
olanlarýn kurs kaydý yapýlmamaktadýr. 

TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ  
BÝLGÝSAYAR KURSLARI

Bir binanýn, kendini "yaþar" kýlarak mekan halini almasý...
Bu binanýn, mimarlar odasýnýn mekaný olmasý...
Mimarlarýn "mekaný tasarlayan" olmasý... 
Mekanýn....

Konur Sokak 4 No' lu binamýzý
Yenilemek,
Dönüþtürmek,
üzerine düþünmek istiyoruz.
baþlatýlan çalýþma içinde 
yer almak isteyen 
Üyelerimizin,
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi' yle
iletiþime geçmesini 
Bekliyoruz. 

Konuyla ilgili olarak Selda Bancý ile baðlantýya geçiniz.

EN AZ BEDEL 
HESAPLAMA ROBOTU

EN AZ BEDEL HESAPLAMA ROBOTU
Mimari Proje ve Mesleki Kontrolluk Hizmetleri ile Fenni Mesuliyet asgari 
ücretlerinin hesaplanmasýný kolaylaþtýrmak için, TMMOB Mimarlar Odasý 
Mimarlýk Hizmetleri Þartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi'ne göre web 
sitemizde kullanýlmak üzere bir program hazýrladýk. Program üzerinde 
çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu nedenle programýn iþleyiþinde; 
oluþan sorunlarý, tespit etmiþ olduðunuz eksiklikleri ve çözümlenmediðini 
düþündüðünüz her türlü sorunu bize bildirmeniz çalýþmamýza veri 
oluþturacaktýr. wwww.mimarlarodasiankara.org

ÇAÐRI
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Seçmeler: 
40 adet saydam, Ajanda Yayýn Kurulu'nun ön elemesinden sonra, 
fotoðraf sanatçýsý    Y. Mimar Erdal Küpeli tarafýndan seçilecektir. 
Telif: 
Seçilen saydamlar, Mimarlar Odasý ajandasý dýþýnda, çeþitli 
yöntemlerle çoðaltýlmýþ olarak yarýþma sergisinde ve sergi 
duyurusunda, ayrýca Oda'nýn öngöreceði sergi amaçlý etkinliklerde 
isim belirterek kullanýlmak üzere Mimarlar Odasý'na verilmiþ sayýlýrlar. 
Ödüller: 
Kapakta kullanýlacak saydam için 200 milyon TL., 
iç sayfalarda kullanýlacak 39 saydam için 60'þar milyon TL. ödülün 
yaný sýra 
tüm katýlýmcýlara "Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi Kültürel 
Katký Belgesi" verilecektir. 
Ýade: 
Yarýþmaya gönderilen tüm saydamlar, ajanda yapýmýndan sonra 
posta ile iade edilecektir. Postada doðabilecek aksaklýk ve hasarlar 
için sorumluluk kabul edilmez. Ayrýca, adreste bulunamadýðý için geri 
gelen saydamlar, iki ay içinde alýnmadýklarý takdirde iade 
edilmeyeceklerdir. 
Baþvuru: 
Nermin Eser -Güler Polat, 
TMMOB Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi, Yýldýz Sarayý Dýþ 
Karakol Binasý, Barbaros Bulvarý 80700 Ýstanbul, 
Tel: 0212-227 69 10, Faks: 0212-236 85 28, 
e-posta: mimarist@mimarist.org,   http://www.mimarist.org 

Ajanda, ticari amaç taþýmayan, kendi giderlerini karþýlayan bir kültür 

Döneminin sosyal, kültürel, sanatsal birikimini sonraki nesillere 
yansýtacak önemli mimarlýk örneklerinin yok olmamasý için 
mesleðimiz mensuplarý günümüzde daha duyarlý davranýyorlar. 
Fakat sadece mimarlarýn ve bazý duyarlý çevrelerin çabalarý yeterli 
olmuyor. Duyarlýlýðýn doðru bir temelde toplumsallaþmasý ve üst 
yapýyý etkilemesi gerekiyor. Uluslararasý Mimarlar Birliði de (UIA) 
bu gereksinimi farkederek 2002 Dünya Mimarlýk Günü temasýný 
mimari mirasý öne çýkaran bir çaðrý etrafýnda oluþturmuþtur.7 Her 
çalýþma döneminde konuya duyarlý davranan Mimarlar Odasý 
Ýstanbul Büyükkent Þubesi, artýk gelenekselleþen fotoðraf 
yarýþmasýnýn temasýný da "20. Yüzyýl Mimari Mirasý" olarak 
belirlemiþtir. Osmanlý Devleti son dönemi ile Cumhuriyet 
Türkiye'sinin çaðdaþ toplum yaratma içgüdüsü sonucu, 
mimarlarýmýzýn 20. yüzyýl boyunca sürdürdükleri modern mimarlýk 
hareketinin birçok önemli ve ilginç örnekleri halen kentlerimizin 
parçasý durumundadýrlar. Bu emanetlerin doðru þekilde 
deðerlendirilmeleri, toplumsal hayatýn yaþayan parçalarý haline 
getirilmeleri gerekiyor. Þubemizin bu çaðrýsýna yanýt verecek olan 
fotoðraf sanatçýlarý ile mimarlarýn yapacaklarý seçkinin de 
bugünkü ve sonraki nesillere yol göstermede kuþkusuz katkýsý 
olacaktýr. 

YARIÞMA KOÞULLARI 

Katýlým: 
Yarýþmaya, 6 saydamý geçmemek üzere, 5x5 cm. camlý 
çerçeveye konulmuþ "35 mm renkli saydam" ile, seçici kurul 
üyeleri dýþýnda herkes katýlabilir. Yarýþmaya, daha önce ödül 
almýþ, sergilenmiþ, yayýmlanmýþ saydamlarla katýlýnamaz. 
Katýlýmcýlar yarýþma koþullarýný kabul etmiþ sayýlýrlar. 
Kimlik: 
Saydam çerçevesinin üzerine katýlýmcýnýn 6 rakamdan oluþan 
rumuzu, yapýt adý, saydam numarasý mutlaka yazýlmalýdýr. Katýlým 
formu doldurulduktan sonra bir zarfa konularak üzerine sadece 
rumuz yazýlmalýdýr. Zarf içinde katýlýmcýnýn açýk kimliði, iletiþim 
bilgileri ile her saydam için yer, tarih ve konunun kýsa bir 
açýklamasý ya da adý mutlaka yer almalýdýr. 
Yapýtlarýn gönderilmesi:
 Yapýtlar ve katýlým formunun bulunduðu zarf postada zarar 
görmeyecek þekilde paketlenerek baþvuru adresine 
gönderilebileceði gibi elden de teslim edilebilir. Postadaki olasý 
gecikme, kayýp ve hasarlardan Mimarlar Odasý sorumlu 
tutulamaz. 
Yarýþma takvimi: 
Duyuru 25 Temmuz 2002; 

TMMOB MÝMARLAR ODASI ÝSTANBUL 
BÜYÜKKENT ÞUBESÝ 
Fotoðraf Yarýþmasý 2003 Yýlý Ajandasý 
“20. Yüzyýl Mimari Mirasý" 

Mimari Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi için;
2002 yýlý büro tescilinizi yaptýrmanýz / yenilemeniz gerekmektedir.
Belgedeki bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasý için Mesleki Denetim 
onayý yaptýrmadan Proje Müellifliði Sicil Durum belgesi almayý tercih eden 
üyelerimizin, belge müracaatý sýrasýnda mimari projelerini Odaya 
getirmesi gerekmektedir.

Mimari Fenni Mesul (TUS) Sicil Durum Belgesi için;
2002 yýlý büro tescilinizi yaptýrmanýz / yenilemeniz gerekmektedir.
Belge müracaatý sýrasýnda bilgilerin tam ve eksiksiz doldurulmasý için 
idarece onaylý proje ve eklerinin Odaya getirilmesi gerekmektedir. 

Mimari Proje Müellifliði Sicil Durum Belgesinde Proje Müellifi üyemizin,
Fenni Mesul Sicil Durum Belgesinde Fenni Mesuliyet üstlenen üyemizin 
imzasýnýn ve mührünün bulunmasý gerekmektedir. 

Belgeler müracaat yapýldýktan sonraki gün teslim edilmektedir. 

MÝMARÝ PROJE MÜELLLÝFÝ SÝCÝL DURUM BELGESÝ
VE 
MÝMARÝ FENNÝ MESUL (TUS) SÝCÝL DURUM BELGESÝ 

521 A.HALÝM VARGÝ 01.07.2002
7769 ÜMÝT YEÞÝLSU 01.07.2002
16110 AYDIN TEZCAN 20.08.2002
6835 ÝHSAN TAHSÝN KARANÝS 29.08.2002

Ailelerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ…

Aðustos 2002 haber bülteninin 6. sayfasýnda yayýnladýðýmýz 
karikatür Behiç Ak'a aittir. Karikatüristimizin adýný belirtmeyi 
unuttuðumuz içinkendisinden özür diliyoruz.

ÖZÜR

Yapý  Turkeybuild 2002 Ankara Fuarý 25 Eylül 2002 - 29 Eylül 
2002 tarihleri arasýnda Ankara Altýnpark Expo Center'da 

FUAR

TANIMLAR

1. "Þiddet Karþýtlýðý" þiddete karþý durmaktýr, 
fakat þiddete þiddet ile karþýlýk vermek 
deðildir. Þiddeti durdurmak için þiddet 
uygulayaný karþýt alarak þiddet ile karþýlýk 
vermek þiddeti durduramayacaðý gibi 
arttýracaktýr, ve þiddete maruz kalan þiddet 
uygulayan durumuna düþecektir. Þiddete 
þiddet ile karþýlýk vermemek pasif kalmak 
demek deðildir. Þiddeti durdurmak için 
þiddet içermeyen, maruz olunan hareketin 
þiddet olduðuna dikkati çekici, dünya kamu 
oyunda ses get i recek insanlar ýn 
vicdanlarýný uyandýrabilecek noktalardan 
hareketle etkili sonuçlar alýnmaktadýr.

2. BARIÞ, sadece toplumlarýn, devletlerin 
yönetim merkezlerinden deðil, yaþam 
sürdürmekte olan her bilinç zerresinin 
k e n d i n d e n  k e n d i n e  k e n d i n d e  
oluþturabileceði bir VARLIKTIR.

3. Barýþ, savaþýn olmamasý demek deðildir. 
Barýþ tüm devletlerin, insanlarýn iþbirliðini 
saðlayan dinamik bir harekettir.

4. Barýþ ortamý karþýmýzdakini "Anlamak Ýçin 
Dinlemek", onu yok saymamak, ona 
anlayýþ göstermekten geçer. 

5. Barýþýn saðlanmasý uzun ve yorucu bir 
süreçtir. Barýþ sürekli olarak inþa edilmesi 
gereken bir olgudur.

6. Barýþ zor ama en ahlaklý, en doðru, en 
kutsal yoldur.

7. Savaþýn olmamasý þiddetin olmadýðý 
anlamýna gelmez.

8. Her savaþ þiddet demek deðildir.
9. Özgür lüðün olmadýðý  yerde Sulh 

olmadýðýndan gerçek Barýþtan da söz 
edilemeyecektir.

10. Geleneksel savaþ ve barýþ tariflerinin 
yanýnda yaþamakta olan kültürlerin birbiri 
ile barýþ ile sulh ortamý içinde yaþamalarýný 
veya eski kültürlerle yaþamakta olan 
kültürler arasýndan oluþturulmasý gereken 
barýþ ve huzur ortamý; bu baðlama uygun 
bir çevre kültürünün oluþmasýný saðlayýcý 
insan ile doða arasýndaki uyumlaþým ve 
bütünleþim; bilim ve kültürler arasý ve 
toplumsal yapýlar arasýndaki oluþturulmasý 
gereken adaptasyon, bilimsel keþiflerin 
insan ve toplum yararýna kullanýlmasýný 
saðlayýcý çalýþmalar, toplumlarýn geçiþ 
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Toplumsal ve ekonomik geliþimin birbirine baðýmlýlýðý 
artýrdýkça, uzak ve farklý uluslar arasýnda ki huzursuzluk, 
baský ve anlaþmazlýklar artar. Ve doðal kaynaklar yok 
olmasalarda baský altýnda kalýrlar.

Ülkeler arasýnda ki barýþ yerine savaþ,
Bireyler arasýnda uyum yerine çatýþmalar ve
Doðal çevreden geriye kalanlarýn zenginleþtirilmesi yerine 
sürekli sömürülmesi
Bizi elimizdeki deðerlerin anlamýný ve yaþamlarýmýzdaki 
yerini sorgulamaya zorlamaktadýr.
Savaþ yerine barýþýn, çatýþmanýn olduðu yerde uyumun 
idealize edilmesi
Cesaretlendirilmesi ve kovalanmasý gerekmektedir.

Aslen barýþ doðaya, insana ve deðerlerine bakýþýyla ilgili 
bir sorundur.
Barýþ, bir insan hakký olduðu için yaþamak ve yaþatmak 

1. EVRENSEL ÞÝDDET 
KARÞITI BARIÞ 
KÜLTÜRÜ 
SEMPOZYUM
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

BARIÞIN ANLAMI

“Dance for Peace”
Pablo Picasso

Http:// www.atlantaana.org/bildirge.htm adresinde yer alan 
metinden derlenmiþtir.



Barýþ
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DEVAM EDEN UZUN BÝR MASAL

Bir varmýþ, bir yokmuþ, binlerce yýl önce 
gezegenlerin birinde yaþam baþlamýþ. 
Orada yaþayan canlýlar doðayla mücadele 
eder, yaþamanýn yollarýný ararlarmýþ. O 
günleri bu günlere taþýyan çok akýl sahibi 
insanoðlu, bütün canlýlar gibi bir koruma ve 
yaþama güdüsüyle mimarlýk sanatýný icat 
etmiþ.

Bu sanat o gün bugün, insan hayatýný,  
g e l i þ m e s i n i  v e  e y l e m l e r i n i  
mekanlaþtýrmaya çalýþmýþ durmuþ

Bu çalýþmalar kimi zaman devletlerin 
gücünü, görkemini ifade etmiþ. Kimi zaman 
yoksulluðunu, kimi zaman zenginliðini,  kimi 
zaman bunalýmýný, kimi zaman duygusunu 
ifade etmiþ durmuþ. Bu süreç devam 
ederken, yöresel boyutlar evrensel 
boyutlara dönüþmeye baþlamýþ. 

Gel zaman git zaman, bu insanlar, öyle 
ilerlemiþ ki, sosyal-kültürel, ekonomik, 
ekolojik, teknolojik açýdan yüzyýlýmýza çok 
geliþmiþ olarak gelmiþler. 

Sonradan ne yapmýþlar dersiniz: 

Savaþlarýn bile yok edemediði dokuyu yok 
etmeye, ranta dayalý kararlarla kimliksiz 
yaþam ortamlarý hazýrlatmaya, her geçen 
gün birbirine benzeyen, meydanlarý bile yok 
edilen kentler hazýrlamaya, mimarlarýn 
mesleklerini uygulayabilecekleri ortamlarý 
yok etmeye, yaþanabi l i r  çevreler i  
ayrýþtýrmaya ya da yok etmeye, hoþnutsuz 
insan sayýsýný ve toplumsal parçalanmayý 
her geçen gün artýrmaya,  doðal kaynaklarý 
yok etmeye veya baský altýna almaya 
baþlamýþlar.

Ve sonucunda, toplumsal sorunlarla, tarihi 
mirasla, doðayla, yerel kültürlerle karþý 
karþýya kalan insanoðlu, bu ustalýklý oyunun 
kurgusunu oluþturabilmek için, mimarlara 
da bir çok çeliþkiyi çözme görevini 
vermiþler.

Bütün bu yaþananlarý mekansal boyuta 
dönüþtürme iþini yapan mimarlarda;

Gereksiz moda isteklere cevap vermeye, 
ekonomik güce baðlý hizmet etmeye ve  
onlarýn biçimlerini geliþtirmeye, piyasa ve 
ticaret sanatýna uygun iþ yapmaya, keyif 
aldýklarý nesnelere deðil de baþka taraflara 
yönelmeye, yasal olmayan iliþkilerin 
kurumsallaþtýðý toplumda üslup karmaþasý 
veya benzer yapýlar yaratmaya, yapý 
yapmanýn derinden sarsýcý boyutlarýný 
açýkça kabul etmeye baþlamýþlar.

Þimdi de mesleklerini uygulayabilecekleri 
ortamlarý kovalamakta, bunlara bir süreklilik 
kazandýrmaya hiç umutlarýný yitirmeden 
çalýþmaktalarmýþ...

Nazi Ordularýnýn 1 Eylül 1939 günü Polonya'yý iþgal 
etmesiyle baþlamýþtýr Ýkinci Dünya Savaþý... 1 Eylül'ün 
"Dünya Barýþ Günü" ilan edilmesi bu savaþa, kavga ve 
çatýþmalara bir tepki olarak ortaya çýkmýþtýr... 

DÜNYA BARIÞ GÜNÜ

“Temennilerle geçen 1 Eylül Dünya Barýþ Günü. Bir daha 
olmamasý temennisiyle bir savaþýn ardýndan ilan edilen, o 
günden beri hiç deðiþmeden þiddet ve SAVAÞLAR 
eþliðinde kutlanan gün '1 Eylül Dünya Barýþ Günü'”

Bugün aslýnda "Barýþa Özlemin" adýdýr. Bu sebeple 
bugünün adý "1 Eylül Dünya Barýþa Özlem Günü" 
olmalýdýr.

Halime Özsüt Þenol

B a r ý þ

Mod ayarlarý: Deðerli okuyucu. Az sonra bir Etajer yazýsý Ayný gün saat: 09:55….

okuyacaksýnýz. Lütfen rahat bir pozisyon alýnýz ve sizi strese Ýki fincan çay, sigara paketi büyüklüðünde beyaz peynir, oniki 

sokuþturan bilumum faktörlerden arýnmaya çalýþýnýz. Müzik seti veya adet zeytin ve kösteklisaat büyüklüðünde bal ve birkaç dilim ekmek 

walkman'inize iki kulaðýnýzýn arasýnda hafif hafif estirecek bir kaset büyüklüðünde olan ekmekten  oluþan kahvaltýmý bitirdim. Bu esnada 

týkýþtýrýnýz. Rahatlayýnýz. Gelip hepinizi tek tek kontrol etcem ona göre. üzerime doðru taarruza geçmiþ olan muhtelif haþerattan iki eþekarýsý, 

  sekiz sivrisinek ve kimliði belirlenemeyen bir böceði sinek raketi ile, 

         MÝMARZADE ETAJER ÇELEBÝ'NÝN TATÝL baðýrtkan bir seyyar satýcýyý da uzun menzilli bir sardunya saksýsý ile 

RUZNAMESÝ hakladým. Gazeteyi okuyup memlekette hiçbirþeyin deðiþmediðini 

görüp deðiþmeyeceðine de kanaat getirdikten sonra denize girmek 

Amatör bir karikatüristin, belki bir halk ressamýnýn çizdiði, üzere mayo giyme giriþiminde bulunmaya karar verdim.

eciþ bücüþ, biraz da komik bir öyküdür bu. Tanrýnýn, sanatkarlara, tekrar Saat 10:45 Davutlar sahili Türk karasularý…

tekrar boyasýnlar, býkmadan habire tasvir edip dursunlar diye her an Sahile vurmuþ poþetler, çöpler, alamancýlar ve iþsizlik 

deðiþen renklerle donattýðý, gökyüzü ile denizin renklerini parasýyla tatile gelmiþ ucuz turistlerden kurtulayým derken biraz fazla 

yarýþtýrdýklarý gün batýmý ile baþlayýp biter. Dýþý buðulu bir bira açýldým galiba. Hemen yanýmda iki gün öncesinin magazin 

bardaðýnýn dibinden kopup gelen ufak bir köpüðün, denizin dalgalarýna dergilerinden biri yüzüyor. "Yunan güzeli Eleni, Türk erkeklerini çok 

dönüþmesi misali, nedensiz kýzgýnlýklarla bezelidir. Gören gözlerin kör beðeniyorum dedi. Tatil için Marmaris'e gelen 18 yaþýndaki güzel.." 

baktýðý tabiatýn zenginlikleriyle dolu insan yapýsý bir karmaþanýn içinde Hoppalaaa! Devamý ikinci sayfada. Nerden bulayým ben bu koca 

yaratýr kendisini. Kendilerini dinlenmeye mahkum etmiþ insanlarýn denizde ikinci sayfayý. Kýyýya çýkýp soðuk bir duþ alayým bari. 

beyhude çabalarý, renkleri hayallerinin renklerini tutmayan birer dekor Saat 13:45 Sahil siteleri, Etajer'in evinin balkonu, plastik 

oluverir.  Biz buna yaz tatili deriz. Biz bunu özleriz. Neticede, daimi sandalyenin ve çiçekli minderinin üstü..

tatilin müdavimi "clubber"larýmýzýn dediði gibi: "Dans dans danns, Ohh.. Yemek gibisi yok valla. Þimdi bir de Türk kahvesi 

sabbaha kaddar dans!" yaparým. TRT'ye de bakarým biraz. Kýþýn izleyemediðim dizileri filan 

izlerim.

Uyarý: Deðerli okuyucu. Size söylüyorum! Evet siz! Mod -Sameet! Sana kaç defa söyledim suyla oynama diye! Gel 

ayarlarý kýsmýný okudunuz mu? Ya, demek okudunuz. Sizin teybiniz, bakiim çabuk buraya!..

müzik setiniz filan yok mu? Nasýl? Ne demek unuttum! Ben sizi hiç  Alahýn cezasý, manyak kadýn. Denizanalarýna gelesin 

unutuyor muyum? Ne diyeyim size bilmem ki..Neyse.. inþallah. Hatta Sametanalarýna gelesin kendin gibi… Ama dur, ben size 

yapacaðýmý bilirim. Þu bitli sokak köpeði biraz bu tarafa gelse.. Gel 

15 Aðustos 2002 Saat: 08:30….. kuçu kuçu, geh!

-Sameeet! Çabuk topla o oyuncaklarýný! -Samet, abicim bak orda ne cici köpek var onunla oynasana.

Ýþte yine baþladýk. Saat kaçtý bilmiyorum. Her halukarda -Ama o beni ýsýrýr abi.

sabahýn körü. Lanet olasý kiracýlar. Sitenin gürültü makineleri sizi. Ulan -Yok caným daha neler neler, bak ne cici köpek. Hem hiç 

Samet var ya seni de an… Hah! Bir sen eksiktin. Tatil güdüsü. köpekten korkulur muymuþ?..Hah, tut öyle çek kuyruðunu. Daha 

-Günnaydýnn! Günaydýn günaydýn günaydýn Etajeer! Haydi kuvvetli çek, ha gayret.

kalk bakalým sabah olduu. O japon balýðý gözlerini aç ve bir bak bakalým -Ciyaaak!

etrafa. Ne o beni gördüðüne sevinmedin mi yoksa? -Samet naaptýn oðlum! Yürü þehre gidiyoruz, iþin yoksa 

-Hoþgeldin tatil güdüsü. Senin haftasonu iznin falan yok mu uðraþ, aþýlar maþýlar..

bu aralar? -Hanýmefendi ben söyledim "oynama köpekle" diye ama 

-Hadi ama kalk artýk! Bu gün tatilinin geri kalanýnýn ilk çocuk iþte dinlemedi. Neyse iyisi mi siz bu geceyi hastanede geçirin, ne 

günüdür. Deniz masmavi, güneþ parlýyor, kuþlar ötüyor, analar babalar olur ne olmaz, deðil mi? 

yaramaz çocuklarýna sövüyor, ne güzel! -Doðru, haklýsýnýz çok teþekkürler.

-Ýflahý kesilesi bir iyimserlik hastasýsýn sen. -Rica ederim efendim, biz mimarlarýn görevi. Hehheh…

-Etajeeer oðlum uyandýn mý? Ýþte þimdi Türk kahvesini ve güzel bir öðle uykusunu 

-Evet anne! Uyanmamak mümkün mü? hakettim. Sakinnnn…

-Asabi oldun sen bu günlerde, asabi. Sabah sabah ettiði lafa Saat 18:30 ve dolaylarý… 

bak. Anlaþýldý, evlendirmek lazým seni. Akþam oluyor. Hava esmerleþmeye baþladý. Bisikletimle 

-Anne, git biryerlerden küçük bir çocuk bul, yanaklarýný filan birkaç tur attýktan sonra sahildeki derme çatma büfeden bir þiþe meyve 

sýkýþtýr, hatta o çocuk Samet ise gýrtlaðýný da sýkýþtýr, torun niyetine sev suyu aldým. Ters çevrilmiþ bir teknenin üzerine oturup günbatýmýný 

ve beni de rahat býrak lütfen. Bu arada, týp doktoru olmadýðýn için seni izlemeye koyuldum. Rüzgarýn söylediði ve dalgalarýn eþlik ettiði þarkýyý 

çok seviyorum. dinledim bir süre… Eski yunan denizcilerinin þarkýlarýný, teknelerden 

Kuþadasý, Davutlar sahil sitelerinde sýradan bir günün býrakýlan aðlarýn suya vururken çýkardýklarý sesleri, deniz kuþlarýnýn 

baþlangýcý, sýradan bir sabah. Kahvaltý et, gazete al, denize gir. Öðlen kanat çýrpýþlarýný dinledim. Göðün maviden kýzýla dönüþünü, uzakta 

yemek ye,  öðleden sonra sitenin tüm büyükbaþlarý gibi yat uyu. görünen  Sisam  adasýnýn giderek koyulaþan gri bir siluetin içinde 

Akþama doðru kalk, alýþveriþ yap, denize gir vs. günbatýmýný izle. kayboluþunu izledim. Ve sonra.. ve sonra..Ne olacak, tabi ki mangalý 

Akþam yemeðinden sonra da bira, yanýnda da geyik muhabbeti götür. yakmak üzere neþe içinde eve döndüm.

Site dediysem öyle askeri garnizon gibi düzen ve disiplin Saat 20:00 Etajer'in evi, mangalýn baþý, sitenin 

aromalý bir yer zannetmeyin. Zaten yerleþim planýný bir görseniz anýnda kedilerinin yaný..

anlarsýnýz vaziyeti. Sizlere biraz malumat vereyim. 1970'li yýllarda Biraz uðraþtým ama sonunda tutuþturmayý baþardým. 

çiziktirilerek þu an bulunduðu yerdeki kýrsal hayatýn beynine balyoz gibi Bahçedeki çam aðacýnýn da yarýsý yandý ama olsun. Diðer yarýsý hala 

indirilmiþ olan sitemizin projesi, kooperatif kurucularýnýn tanýdýðý olan, saðlam. Ateþ birazdan köfteleri karþýlamaya hazýr hale gelecek. Ýþte ilk 

mezun olmaktan ümidini kesmiþ bir mimarlýk öðrencisine bedavaya parti köfteler geliyor. Onlar piþedursun birkaç tane biber atalým. Bir de 

yaptýrýlarak o zamana kadar eþi benzeri görülmemiþ, olimpik stilde bir patlýcan ilave edelim. Çýtýr çýtýr çýtýr.. Bu sesi seviyorum. Mangalýn 

asparagasla yine tanýdýk bir mimara imzalatýlmýþtýr. Sitenin þantiye ortasýndakiler piþti galiba.. Alýn bakalým sitenin tüylü sakinleri bu sizin. 

iþleri deli raporu olan bir müteahhit tarafýndan bizzat yürütülmüþ, yapý Tamam kavga etmeyin, al bu da sana. Þuradaki yeþil gözlü olan, bizim 

malzemelerinin temininde komþu yapýlardan araklama, yerel malzeme tuvaletteki içine klozet fýrçasý koyduðumuz seramik kediye benziyor. Al 

olarak plajýn kumunu, denizin suyunu, balýklarýn pulunu kullanma gibi sen de ye pisicik. Hepsini daðýttým galiba..Neyse.. 

alaturka zeka ürünü metodlar kullanýlmýþtýr. Hatta bir rivayete göre -Anne, birinci parti tamam ikinciyi getir.

üretilen yapýlarýn iþciliðindeki kalite, dekonstrüktivist mimarlýk için -Hangi ikinci?..Ýki kiþiyiz diye fazladan köfte  yapmamýþtým.

ilham kaynaðý olmuþtur. Yapýlan evciklerin projesindeki mimari deha, Saat 22:00

insaný hayrete düþürecek derecededir. Yatak odalarýnýn pencereleri Vejetaryenlerin gözlerini yaþartacak bir mangal partisi oldu. 

komþu evin oturma terasýna bakmakta, oluþan kasap vitrini ve iç Ne yalan söyleyeyim bir ara kedilerden birini kýzartmayý bile düþündüm. 

çamaþýrý defilesi harmaný estetiðiyle, kamusal ve özel arasýndaki iliþki, Sonra kediseverliðim mangalseverliðimin önüne geçti. Bir duþ alýp 

yapýlarýn kullanýmý boyunca sorgulanmaktadýr. Evdeki tuvaletten dýþarý çýktým.

çýkýldýðýnda diðer komþu yapýnýn arka terasý ile anýnda bir görsel iliþki Akþama doðru, büyük þehirlerdeki gece klüplerinin silik 

kurulabilmekte, böylece içinde yaþanýlan toplum ile derdini vitrifiye çýkmýþ fotokopileri olan diskolara ve açýk hava demlenme mekanlarýna 

malzemelerine döküp rahatlamýþ ev sakini birey arasýnda, sevgi ve geçilir. Bu yerler, uçuþkan sevdalarýnýn popolarýna tekme atmýþ 

saygý içeren, mahcubiyet le süslenen bir i let iþ im ortamý beylerin ve bayanlarýn devam ettikleri klüpler mahiyetinde olmakla 

oluþabilmektedir. Anlaþýldýðý üzere bu yerleþkeyi oluþturan mimari beraber, muhtelif arkadaþ gruplarýnýn cep telefonlarýný masalarýnýn 

deha, takdire, tekdire ve meþe odununa þayandýr. üzerine dizdikleri laf-ý güzaf üretim merkezleridir. Buranýn sosyetesi 
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Mimarlar Odasý'na 
Birikmiþ Aidat Borçlarýnýzý

istediðiniz sayýda takside bölerek ödeyin

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 
ve bunun koþullarýný da siz koyun!

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; 

31 Aralýk 2002 tarihine kadar
Birikmiþ aidat ödemelerinizi (2002 yýlý öncesi) kredi kartý ile dilediðiniz sayýda taksitte;

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

ödeyebilirsiniz.

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

Info@mimarlarodasiankara.org

Tel No : (0312) 417 86 65
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Dünyada her þeyin bir varlýðý, dolayýsýyla da bir izi vardýr. Tüm 

deðerlerin inanýlmaz deðiþiklikler kaydettiði, tanýnamaz hale geldiði 

günümüzde; bunlarýn hiç birinden etkilenmeyen, deðiþmeyen insanýn tanýmý 

ve yeryüzüyle iliþkisinin en doðru yansýmasý "Ayak Ýzi"dir. 

Her yerde, her yüzyýlda, her toplumda ve her koþulda ayný olan "Tek 

Gerçek Þahit" tüm olanlarýn baþrol aktörü "Ýnsan" ve onun en doðru ve 

deðiþmez sureti      “Ayak Ýzi" 



ÝÇÝNDEKÝLER

Tmmob Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Adýna
Sahibi ve Yazý Ýþleri Müdürü

Ayhan Çelik

Teknik Koordinatör
Nurcihan Doðmuþ

Tasarým
Altuð Demirel

Adres: Konur Sokak No: 4/3 Kýzýlay Ankara
Telefon: 0 312 417 86 65
Faks: 0 312 417 18 04
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, 

üyelerimizle birlikte, yoðun bir sonbahar dönemine 

giriyoruz. Hedeflenen ve kurgulanan çalýþmalarýn, yaz 

dönemi boyunca detaylandýrýlmasý ve çalýþma 

programlarýnýn belirlenmesi sonucunda, mimarlýk 

mesleði ile farklý þekillerde iliþkilenen mimarlar olarak 

hepimizi çok ciddi anlamda etkileyecek kararlarýn 

alýnmasýna yönelik çalýþmalarýn arttýðý bir dönem 

olacak. Mesleðimize i l iþk in birçok konuda 

bilgilendirmeler yapýlacak, AB sürecinde mimarlýk 

mesleði sorgulanacak ve mimarlýðýn baþka disiplinlerle 

kesiþtiði noktalarda yeni perspektifler oluþturmak için 

sunumlar yapýlacak.

Bu dönemin ilk ve de en önemli adýmý "mesleki 

denetim". Aðustos ayý haber bülteninde, mesleki 

denetim sürecine iliþkin sorgulamalar çok detaylý bir 

þekilde yapýlmaya çalýþýldý. Sürecin ve bu 

deðerlendirmelerin sonucu olarak da 21 Eylül 2002 

tarihinde yapýlacak olan "mesleki denetim" toplantýsý 

kurgulandý. Yoðun bir katýlýmýn olacaðýný umduðumuz 

bu toplantý ile, mesleki denetim konusunda ortamla 

yüzleþmek hedeflenmektedir. Konunun üyelerimizle 

birlikte sorgulanmasýnýn ötesinde, TMMOB Mimarlar 

Odasý Ankara Þubesi olarak mesleki denetim 

konusundaki uygulamanýn ne olacaðýna karar vermek 

yönünde tartýþmalar yapýlacaktýr. 

Genel Seçimler ise þu anda Türkiye gündeminin en 

önemli konusu olarak karþýmýzda duruyor. Mimarlar 

olarak hangi noktada durduðumuzu ve sürece dair fikir 

paylaþýmýný saðlamak amacýyla 8 Ekim'e kadar 

periyodik olarak yapýlacak bir dizi toplantý 

kurgulanmaktadýr. Bu toplantýlarýn sonucunda ise 

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak bir 

deklarasyonun yayýnlanmasý düþünülmektedir. Kasým 

bülteninde ise bu deklarasyona ve genel seçimlere dair 

bir dosya oluþturulacaktýr.

30, 40, 50 ve 60 yýllýk üyelerimize verilecek olan "NE" 

katýlýmýnýn afiþleriyle, Eylül ayý içinde okullarýmýzda, 

kültür merkezlerinde, sanat galerilerinde, basýnda 

karþýlaþacaksýnýz. Kurgusu ile kendine has olan bu 

"yarýþma deðil katýlým"a özellikle üyelerimizin ilgi 

göstermesini umuyoruz.

UIA Berlin 2002 kongresine, Odamýzýn ve Mimarlar 

Derneði 1927'nin katkýlarýyla giden üyelerimizin, Kasým 

ayý sonuna kadar bir dizi sunuþ yapmalarý ve bir de sergi 

düzenlemeleri düþünülmektedir. Berlin, Kongre, 

"Kaynak Olarak Mimarlýk" temasý hakkýnda düþünceler, 

yapýlan tespitler ve oluþturulan görsel arþivler ortamla 

paylaþýlacaktýr. 

Bunlarýn dýþýnda da birçok etkinlik var sonbahar 
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Barýþ
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Meslekten Bay Z’ye Zorunlu 
Bir Mektup

Kadri Atabaþ

GATS ve DTÖ Mayýs Haziran Çalýþmalarý

Þirin Gülcen Eren

Duyurular

Temmuz ayý gelir gider tablosu

Berlin ya da...

Nuray Bayraktar

Çocuk ve Mimarlýk Buluþmasýna Dair

M. Onur Yýlmaz
Ebru Baysal
Þükriye Sarý

Mimarzade Etajer Çelebi’nin Tatil Ruznamesi

Etajer

E k i m :
“Konut”

'Konut'un hayata derc'olma  hayatýn hamuruna karýþma  tarzý 'ev'in ta kendisidir... (... Bize 
'ev' lazým...) Konut 'genel', ev 'tekilsel'dir... Fizikiyatýna konut olarak baþlayan yapý 
maddesiz bir yaþarlýlýðýn görüntüye gelme gücüne sahip olmasýyla 'ev'e bürünür... 
(sözcük yanlýþ seçilmiþ zannetmeyin...) ... Mimarýn iþi nedir? 'Konut'un 'ev' olma 
yolundaki arayýþýný kolaylaþtýrmak... Konut sakinlerince yoðrulabilir olduðu sürece 
tasarýmcýsýnýn göremediði, bilemediði ama sezebildiði yeni olanaklar sunarak edinilir ve 
'ev' olur... Ev sýnýrlarýný arar... Bu meselenin memleketteki gidiþatý nedir? Kaskatý bir 'an'ý 
yeni yetersizliklerle kalabalýklaþtýrmak ve sakini daha içine ayak atmadan yaþam 
sevinçlerini söndürmek... Suyu köþeli bir biçim olarak görmekteki kararlýlýk çoðunlukca 
mimari yetkinlik olarak kavranýyorsa bundan öteye gidilebilir mi? … 
Fazlasý Ekim'de...”

K a s ý m :
“Genel Seçimler”

A r a l ý k  :
“Ankara’da Mimarlýðý Varetmek...”

.

.

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)..........................................., AYINDAN 
ÝTÝBAREN
............ TAKSÝTTE VE HER AYIN ............'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ ÝSTÝYORUM VE BU 

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

1 OCAK 2002 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN, ÜYE AÝDAT BORÇLARIMIN, AÝT OLDUÐU YIL ÝÇÝNDE .......... AYINDAN ÝTÝBAREN 
...................TAKSÝTTE  VE HER AYIN ........................'ÝNDE 'ÝNDE KREDÝ KARTI HESABIMA BORÇ OLARAK KAYDEDÝLMESÝNÝ 
ÝSTÝYORUM VE BU ÝÞLEMLER ÝÇÝN TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ'NÝ YETKÝLÝ KILIYORUM.

KREDÝ KARTINA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER

KART NO:                                                                                                 SON KULLANMA TARÝHÝ: ......./ 
20......
              

VISA                      MASTERCARD                      DÝÐER:........................

24

“Barýþ” Bonnie

11 Eylül Saldýrýsý ile gündeme gelen Güvenlik - Özgürlük ikilemi ve tartýþmasý, dünya ölçeðinde insan haklarý ve özgürlüklerinin 
sýnýrlandýrýlmasý eðilimini güçlendirmiþtir. Pek çok ülkedeki yasa ve uygulamalarda özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasý yoluna gidilmiþtir. 



Barýþýn olmadýðý yer ve dönemlerde barýþtan çok söz edildiði gibi

Þiddetin olduðu yerlerde de tam tersine þiddetten hiç söz edilmemektedir.

21. Yüzyýlda barýþtan ne kadar çok söz edilmektedir...
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30 Aðustos 2002 tarihinde Efes Antik Tiyatrosu’nda verdiði 

konserle...

….Bu topraðýn farklý dilden, farklý dinden insanlarýný müziðin 

ortak dilinde, dininde buluþtururken, farklýlýklarýný nicedir 

utançla topraða gömen Türkiye'ye "O sizin yaranýz deðil, 

mirasýnýzdýr" dedi Sezen AKSU.... 

(01.09.2002 Milliyet - Can Dündar'ýn yazýsýndan alýntýdýr.)

Fotoðraf 01.09.2002 Radikal Cem Öksüz/AA


