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46Haber-Duyuru

GÜNDEMÝMÝZ ÇOK YOÐUN

Elinizdeki bülten, 37. dönemin son bülteni. Geçen sürede 

çok önemli geliþmeler kaydedildi. Birçok kesimin 

beðenisini kazanan bir doyuruculuða ulaþýldý. Giderek 

büyüyen hacmine raðmen sýnýrlý aksaklýklar dýþýnda, 

istikrarlý denebilecek bir periyod yakalandý. Ortama önemli 

katkýlarda bulunuldu. Ankara Þubesi önümüzdeki 

dönemde de hem sürekliliði saðlamalý, hem de 

yarattýðý bu potansiyelin gerisine düþmemelidir. 

· “Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanýnmasý 

Hakkýnda Kanun Tasarýsý Taslaðý” yakýn geleceðin gündemi 

olmak zorunda. Týp doktorlarý, hemþireler, diþ doktorlarý, 

veterinerler, ebeler ve eczacýlarla birlikte 7. meslek olarak 

mimarlýða dair düzenlemeler yapýlmasý gündemde.

Bu kanun taslaðýný, Mimarlar Odasý görüþünü, AB 

Genel Sekreterliði ' ndeki toplantýlarýn notlarýný 

 adresinden “Yasal 

Düzenlemeler” baþlýðý altýndan izleyebilir, katký 

koyabilirsiniz.

Geçen sayýmýzda Yerel Yönetim seçimleri, aðýrlýklý yer 

almýþtý. Bu sayýda da çalýþmalarýn devamý yine yer alýyor. 

B u  k o n u y a  d a i r  s ý c a k  g e l i þ m e l e r i  y i n e  

 adresinden “Yerel 

Yönetimler” baþlýðý altýndan izleyebilir, katký koyabilirsiniz.

“Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý” halen ülkenin 

en önemli gündem maddesi. Hangi konuyu tartýþsak, bu 

kanunla, daha doðrusu kamuda reform konusu ile 

iliþkilenmek zorunda kalýnmaktadýr. Kamusal alanýn 

geniþletilmesi bir yana, korunmasý bile çetin mücadelelere 

g e b e d i r.  B u  k o n u y a  d a i r  g e l i þ m e l e r i  d e  

 adresinden “Yasal 

Düzenlemeler” baþlýðý altýnda katkýlarýnýza hazýrlamaya 

çalýþacaðýz.

Bunlar neredeyse fiili gündemimiz. Biryandan da “Öteki 

Ankara” için bizimle tartýþan, düþünce üreten, ancak 

zaman sýnýrlarý içinde sonuç ürüne ulaþamayan bir çok 

mimarýn ortak dileði, önümüzdeki günlerde  “2. Öteki 

Ankara” dosyasý için yine birlikte çalýþabilmek. Diðer 

yandan “Öteki Ankara” dosyasý için Ankara sokaklarýný 

gezerken; olaðanüstü farklýlýklarýyla “ev“ i yeniden 

incelememiz gerektiðini fark ettik. 

 

Bu kez de varolandan kalkarak, varolaný anlamaya 

çalýþarak, varolanýn izinde yeni bir yönetim seçeceðiz. 

Doðal olarak önceliklerine göre program netleþecek. 

Belki de Genel Kurul ' un yönlendirmelerinden 

yararlanacaðýz. 

www.mimarlarodasiankara.org

www.mimarlarodasiankara.org

www.mimarlarodasiankara.org

Yaþar Seyman

Akin Atauz

42“Yeniden Yapýlandýrma” Sýrasý Ýller Bankasý’nda mý?

Selahattin Önür
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Elinizdeki bülten, yönetim dönemimizin son bülteni...
Son bülten için baþka bir planým vardý.
Sevgili Bora'nýn þu kýsa mesajýyla çok duygulanmýþ,

“POLÝTÝKA, TASARIM, EKONOMÝ, MEÞRUÝYET, DEMOKRASÝ

Politikalarý bir sunum aracý olmaktan çýkarýp, olmasý
gereken yere, içeriðe yerleþtirdiðiniz için,

Tasarýmý her hangi bir çalýþmanýn vazgeçilmez bir parçasý 
olarak gördüðünüz için,

Ekonomik sorunlarý ileride aþabilecek, önemli temeller 
attýðýnýz için,

Meþruiyetin uzun soluklu bir yol olduðunu kabullenip iþe
çocuklardan baþladýðýnýz için,

Beraber yönetelim gibi uygulamasý zor bir anlayýþý
deneyerek getirdiðiniz demokrasi anlayýþý için,

Eksik kalanlar ve yapýlamayanlar? Herþeye raðmen çýtayý 
yükselttiðiniz ve býraktýðýnýz yer için,
Yönetim Kuruluna, katký koyan tüm üyelere ve oda çalýþanlarýna
Teþekkürler........

Bora Tubay”

Bu kadar derinden anlaþýlmýþ olmayý, çabamýzýn en anlamlý karþýlýðý olarak algýlamýþ, 
Bu mesajý sizinle paylaþmak ve hepinize teþekkür etmekle yetinmeyi planlamýþtým.

Yan sayfadaki yazýyý yazýp, yazmamakta çok tereddüt ettim.
Ýtiraf etmeliyim ki, doðru yaptýðýma hala emin deðilim.
Bunlarý yazmýþ olmaktan, bu tür þeyleri yazmak zorunda kalmaktan rahatsýzým. Mimarlar 
Odasýnýn, yazýya konu arkadaþlarýn neden olduklarý görüntüden, çok farklý bir yer olduðunu 
yüksek sesle ve doðrudan söylemek zorunda idim.

Size onsekizincisi iletilen bültenlere, aylýk programlarýn  küçücük kutularýna sýkýþmýþ iþ 
baþlýklarýna, program arkasýnda sizinle paylaþýlan metinlere, eklere tekrar bir göz 
atmalýsýnýz. Katýldýðýnýz ortamlardaki çabayý / arayýþý / düzeyi yeniden anýmsamalýsýnýz. 
Size çalýþma raporu ekinde yollanan CD'nin içinde mutlaka dolaþmaya zaman ayýrmalýsýnýz. 
Mimarlar Odasý, yaþadýðýnýz yaþayacaðýnýz duygunun, duyarlýlýðýn kendisidir. Hemen 
farkedebileceðiniz eksikliklerin, “keþke bu da yapýlsaydý”, da karþýlýk bulan istekliliðin 
enerjisidir. 

Genel Kurul'da çoðaltabileceðimiz, paylaþabileceðimiz çok þey olduðuna inanýyorum. 
Görevini devretmeye hazýrlanan biri olarak sizleri; 

Yaratýlmýþ pozitif enerjiye, 
Ortaya çýkmýþ yeni insiyatiflere, 
Mimarlýk ortamýnýn elli yýldýr biriktirdiði deðerlere, duyarlýlýklara, 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesine,

sahip çýkmaya davet ediyorum. Geleceðimizi bu duyarlýlýklar zenginleþtirecek.

Ne çok insana teþekkür borçluyum.
Hepinize sonsuz teþekkürler...

Ayhan ÇELÝK

T E Þ E K K Ü R L E R !Mimarlar Odasýný yakýndan bilmeyenler, onunla yeni iliþkilenenler, bu ilana 
bakýp da yanlýþ yargýlara varmasýnlar. Mimarlar Odasý böyle bir yer deðildir. 
Hiç olmadý.

Mimarlar Odasý bunu hak etmiyor.

Bu  tavýr mimarlýk ortamýný / mimarlýðý yoksullaþtýrýr.

Bu ilanýn yayýnlandýðý gazetede, Doðan Hýzlan köþe yazýsýnýn tümünü “Çocuk 
ve Mimarlýk” projesine ayýrmýþ. 7 Þubat'ta DSÝ salonuna davet etmiþ herkesi, 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Genel Kurul'unda yapýlacak sergiye.

Umutlarý çoðaltmak yerine yoksullaþmayý seçenlerin gerekçelerini 
bilmiyoruz, ama 8 Þubat seçim gününe odaklanmýþ ilan bize gösteriyor ki 
amaçlarý belli, “seçilmek”.

Mimarlar Odasýnýn hiçbir döneminde seçilmek için her yol mubah 
sayýlmamýþtý. Sayýlmamalý.

Ýyi niyetimiz ve umutlarýmýz, tutunabileceðimiz tek gerçeklik. Ýki yýl öncesini 
hatýrlamýyormuþ gibi davranmamýzýn, geçmiþe deðil geleceðe bakmamýzýn 
sebebi bu. Aslýnda hepimiz biliyoruz ki, iki yýl içinde çok þey deðiþti. Biraz da 
görmezlikten geldiðimiz, unutmaya çalýþtýðýmýz, zaman zaman da unutmayý 
baþardýðýmýz pek çok þeyi hatýrlamak zorunda kaldýk bu ilanla. Biliriz, zaman 
bütün yaralarý sarar, çünkü unutmak insanýn kendini bazý þeylerden korumak 
için kullanabildiði yegane yöntemdir. Ancak, bütünüyle her þeyi unutmak, hep 
böyle imiþ gibi hissetmemize sebep oluyor, bugün yaþadýklarýmýzýn deðerini 
azaltýyor.

Her þeye raðmen bu ilanýn arkasýndaki anlayýþýn umudumuzu ve iyi niyetimizi 
köreltmesine izin vermeyeceðiz.

Ancak bu tavrý görmezlikten gelmemiz de mümkün deðildi. Yeni tanýþanlarýn, 
Mimarlar Odasýnda görüp, tanýyýp, öðrenecekleri gelenek bu olmamalý. 
“Mimarlar Odasý buymuþ demek ki”, diye düþünmelerine izin vermemeliyiz.

Mimarlar Odasý; demokrasinin, katýlýmýn, bir arada olabilmenin, bir arada 
üretebilmenin önemsendiði bir yerdir. Bunu gerçekleþtirebilmek için de 
dolambaçlý yollara gerek yoktur. 

Kasým bülteni ile tüm üyelerimize ilettiðimiz çaðrýda, Genel Kurul dönemini, 
Mimarlar Odasýnýn kendi dinamiðini bulma ve açýða çýkarma süreci olduðunu 
hatýrlatmýþtýk. Mimarlar Odasý Ankara Þubesi yönetimine aday olmak isteyen 
kiþi ve gruplarýn; kendilerini tüm ortama tanýtmalarý, yaklaþýmlarýný 
geliþtirmeleri, benzer yaklaþýmda olanlara ulaþmalarý, tanýþmalarý, baþka 
yaklaþýmlarý tanýmalarý ve öðrenmeleri için bir dizi olanaktan eþ yararlanmasý 
gereðini ilan ettik. Bunlarýn ortamý geliþtireceðine, derinleþtireceðine, örnek 
ve önemli bir deneyim olacaðýna dair inancýmýzý belirttik. 

Bu çaðrýya yanýt verenlerden birisi eleþtirdiðimiz gazete ilanýnýn altýnda da adý 
bulunan DETOM idi. Kapaðýný bu sayfada gördüðünüz broþürü bir önceki 
bültenle sizlere ulaþtýrmýþtýk. Þimdi anlýyoruz ki onlar bunu yeterli 
bulmamýþlar. Kendilerini ortama doðrudan ifade etmeyi deðil, sadece 
seçilebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmayý uygun görmüþler.

Bizim ise artýk yapabileceðimiz tek bir þey kaldý. Bu tahrip edici seçilme 
isteðine karþý ortamý ve “Demokrat Toplumcu Mimarlar”ý uyarmak. Mimarlar 
Odasýnýn varlýðýný geleceðe taþýyacak olan, gazetelerin seri ilanlarý ile oy 
arayýþýna çýkmak deðil, 7 Þubat'ta yapýlacak Genel Kurul'da geleceðe bakmak 
üzere bir araya gelmek olacaktýr.



Ö te k i , ke n d i m i s o n s u z a d e k y i n e l e m e m i e n g e l l ey e n d i r.
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“Öteki Ankara” dosyasýndaki tüm fotoðraflar; Melih Uçar, Onur Mat, Selda Bancý ve Gülnur Güvenç tarafýndan, Kasým 

2003’de Keçiören, Altýndað, Mamak, Dikmen, Sincan ve Turan Güneþ Bulvarý’nda çekilmiþtir.

5



Ç ARPIK OL AN, NEREDEYSE TEKÝL OL ANDIR, AYRIKSI 

DURANDIR, BU YÜZDEN DE KOLAYCA HEDEF OLABÝLÝR, 

HAKLI VEYA HAKSIZ NEDENLERLE. BÝR KEZ ÇARPIK OLAN 

BÜTÜN ÇIPLAKLIÐI ÝLE, YAPISININ BÜTÜN BÝLEÞENLERÝ ÝLE 

TANIMLANDIKTAN SONRA, DÜZENÝN YENÝDEN TESÝSÝ DE 

MÜMKÜN   HALE   GELEBÝLÝR. 

Karamizahýn Baþkenti:      KEÇÝÖREN

Levent Þentürk

76



Keçiören, Ankara'nýn karamizahi baþkenti. Mimarlar 

Odasý Bülteni ekibinin görsel kazýsý bu birbirinden 

garip 'yenilik'leri ortaya çýkarmýþ. Yapýlan 'þey'ler, 

klasik kent söylemleriyle ele alýnýp eleþtirilecek gibi 

deðil. Bu yüzden de 'kentsel çarpýklýk' altlýðýný 

önümüze koyarak güzel bir model biçip giydiremeyiz 

Keçiören'e. Zira çarpýklýðý tanýmlý kýlan, onun 

v a r o l m a s ý n ý ,  i s i m l e n d i r i l e b i l m e s i n i ,  

ayrýmsanabilmesini mümkün kýlan þey, mevcut 

düzenin baskýn varlýðýdýr. Burada Oda'nýn bu role 

soyunduðunu söylemek, karamizahi bir tutum olur. 

Hayýr, böyle bir niyetle bu alana dikkat kesildiklerini 

sanmýyorum. (Çünkü ayný ekibin, APA kapsamýnda 

önerdiðim bacalar projesine büyük destek verdikleri 

biliniyor en azýndan!) 

Çarpýk olan, neredeyse tekil olandýr, ayrýksý durandýr, 

bu yüzden de kolayca hedef olabilir, haklý veya haksýz 

nedenlerle. Bir kez çarpýk olan bütün çýplaklýðý ile, 

yapýsýnýn bütün bileþenleri ile tanýmlandýktan sonra, 

düzenin yeniden tesisi de mümkün hale gelebilir. 

Çarpýk olanýn ne kadar yaygýn olduðu ve ne kadar iri 

bir cüsseye sahip olduðu da önem taþýmaz bundan 

sonra. Mimarlýk tartýþmalarýmýz bunun sayýsýz 

örneðiyle dolu deðil mi? Keçiören'de yaþanan þey bu 

þablonlara pek uymuyor galiba. 

Bu garip metropolitan coðrafyada çarpýklýk 'normal' 

haline gelmiþ; ne kadar çarpýk olursa olsun, zihnin 

sýnýrlarýný ne kadar zorlarsa zorlasýn, 'onu' 

gördüðümüzde büyük bir  ruhsal  sars ýnt ý  

yaþamýyoruz. (Ama 'biraz' yaþýyoruz yine de.) 

Örnekler sýklýkla çýkýyor karþýmýza, her biriyle zýrvalar 

heyelaný halinde karþýlaþýyoruz. Bir semt sakini bize 

doðru yaklaþýp “Semtimizi nasýl buldunuz?” diye 

soracak olsa, ne söyleyebilirdik? Sonuçta 

edindiðimiz izlenim, mevcut bir kentsel estetiðin 

tahrip edildiði deðil. Daha çok, yeni bir durumun, 

adlandýrmakta zorlanacaðýmýz bir durumun kurulduðu 

olabilir mesela. Bu hisle dolabiliriz; olumsuz anlamýyla 

bir yenilik duygusuyla, rahatsýz edici, kývrandýrýcý bir 

yenilik duygusuyla.
 
Bu grotesk toplam durum, bizi bir tür açýk hava 

müzesinde dolaþýyormuþuz gibi de hissettirebilir. 

Ama buranýn 'bu hale gelmesi'ne neden olan politik 

seçimler üzerinde ciddiyetle durulamayacaðýný 

aklýmýn ucundan bile geçirmem. Tam tersine, batýda 

benzerleri olsa, herhalde onlarca bilimsel tez ve 

yüzlerce makaleye konu olurdu Keçiören. Bizde 

olamýyor, üniversitelerimizde süregiden karamizahi 

ciddiyet tiyatrosu yüzünden. Bu postmodern-barok 

kentsel çehrenin üzerine üzerine gidip, onu didik didik 

etmekten daha ciddi ne iþi olabilir Odtü'de, Gazi 

Ün ivers i tes i 'nde,  B i lkent ' te  b i r  mimar l ýk  

profesörünün, þehircilik doçentinin, iç mimarlýk 

asistanýnýn bilmiyorum. (Burnunun ucundakini 

görememek bizim akademisyenlerimize özgü bir 

hastalýktýr. Baþka ülkelerde böyle olmadýðý, bizde 

böyle olmasýndan anlaþýlýyor zaten, baþka bir gerekçe 

bile aramýyorum.) Bir þekilde, bilimsel araþtýrmalar 

yapýlmýyor böyle örnekler üzerinden ülkemizde; belki 

ancak yeni yeni yapýlýyor ya da yapýlmaya baþlayacak 

-'yakýnda'. Mimarlar Odasý'nýn Keçiören örneðini 

masaya yatýrýyor oluþuna bu gözle de bakmak 

gerekiyor. (Böyle bakmazsak, sosyologlarýn ve 

felsefecilerin bu alanlarda söyledikleri, mimarlýðýn 

kuramsal alanýnda daha uzun süre baskýn yerini 

koruyacak, mimarlar yalnýzca kendi 'karamizahi' 

pratiklerini yürüten kiþiler olarak toplumun saygýn 

kiþileri olmayý sürdürecekler...) 

Yalnýzca estetik düzlemde yapýlacak bir tartýþma, bu 

karamizahi tablonun bir rolüne ortak olmak demektir 

kýsacasý. Oysa zaman zaman çerçevenin dýþýna da 

çýkýlabilmeli. Buna giriþtiðimizde, çerçevenin tümüyle 

Demet Irklý Eryýldýz dýþýnda durmanýn mümkün olmadýðý görülebilir. Acýtýcý 

bir suç ortaklýðý duygusu her yanýmýzý saracaktýr.
 
Þayet yozlaþma yozlaþma deðilse, yozlamýþ olanýn 

altýný kazýmaya baþlar baþlamaz orada düzenin baþka 

bir yüzü belirecekse, ne yapmalý? Bir tür neo-kitsch 

felsefesinin tohumlarýný mý atmalý? Burada Oda'nýn 

(sonuna kadar farkýnda olarak), Keçiören örneðini 

seçmesinin altýnda yatan etik tartýþmayý fark etmek 

gerekiyor. Çünkü Gülnur Özdaðlar Güvenç'in ekibi, 

çoktan ilerlemiþ ve önü alýnamaz hale gelmiþ bir 

kansere bakmayý arzu ediyor ve bunu deniyor; 

dayatmýyor. Keçiören'i öteki Ankara'lardan biri 

olarak iþaret ediyor. En keskin ve sivri örneklerin 

serpildiði, kozmopolit bir yer olduðu için seçiyor 

burasýný. Önceki sayýlarýndan birinde, Cogito 

dergisinin de benzer bir giriþimi olduðunu 

anýmsatmak gerekli, 'Yeni Ýstanbul' temasý 

baðlamýnda (Bahar 2003, sayý 35). Kentsel eleþtiride, 

seçeceðimiz kelimelerde bir artýþa neden olacaðýna 

kesin gözüyle bakýlabilir bu tür tartýþmalarýn, yani 

gerek Ankara, gerek Ýstanbul konusunda jargona yeni 

kavramlar gireceði, girdiði belli. 

Buna raðmen, Keçiören'deki 'ready-made'leri ciddiye 

almakla yükümlü deðiliz. Çok daha berrak bir bakýþla, 

Bir 'blasé'nin aldýrýþsýzlýðýyla bu örneklere gülüp 

geçebiliriz de. Yalnýzca aldýrýþsýzlýk olmayacaktýr bu. 

Yüzyýlýn baþýndayýz ve yeni bir modernite yaþýyoruz, 

sýradan olanla sýradýþý olaný birbirinden ayýracak kesin 

kavramlarýmýz da yok. En çarpýcý görünümlere 
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oluyoruz. Muz Cumhuriyeti'nin alabildiðine alelade 

olduðu ortaya çýkar böylece. Tüm bu yeni nesneler o 

zaman bize yeni bir çaðý fýsýldayan gizemli varlýklar 

olmaktan çýkacaktýr. Kendinden baþka bir anlama 
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kalabilirdik.
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bir semt. Bu fýrsatý yakalamýþ olmasý bizi kurcalamaya 
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yüreklilikle söylemeli. Böylece, çizdiðimiz karamizahi 

tablo keskinlik kazanacaktýr. (Biraz önce çerçevenin 

dýþýna çýkmaktan söz ederken, kendimizi bir tablo 

çizmeye çalýþýrken bulmak ironik deðil mi?) 

Bambaþka yerlerde, çok daha varlýklý semtlerde ve 

kentlerde Keçiören'deki saçmalýklarý geride býrakan 

örnekler bulunduðunu tahmin etmek zor deðil. Buna 

raðmen, Keçiören özgündür ve de özgün kalacaktýr! 

(“Bunu böylece biliniz.”)

Kent her zaman garip bir yer deðil miydi tarih 

boyunca? Her gelen onun anlamý üzerinde öyle 

düzeltmeler yaptý ve onu öylesine bozdu ki, aslýný 

boþuna aramayalým. Bazen de Umberto Eco'nun 

yaptýðý gibi, 'Yanlýþ Okumalar' yapmayý denemeliyiz.

Keçiören, yanlýþ okumalar yapmakta herkesi geride 

býrakmýþ görünüyor. Ama yine de alt edilemez deðil.

24 Ocak 2004

Mecidiyeköy



Kökten egzotizm. Ötekinin kökünü kazýmak için 

giriþilmiþ olan þeylerin ýþýðýnda, ötekinin yok 

edilemezliði, yani ötekiliðin sürüp giden 

kaçýnýlmazlýðý aydýnlanýyor. Düþüncenin gücü ve 

olgularýn gücü. Kökten ötekilik her þeye direnir: 

fethe, ýrkçýlýða, soykýrýma, farklýlýk virüsüne, 

yabancýlaþmanýn psikodramýna. Bir yandan, öteki 

daima çoktan ölüdür, öte yandansa sapasaðlam 

ayaktadýr.

Büyük Oyun budur...

Jean Baudrillard, Kötülüðün Þeffaflýðý

Ýkiyüzlü hoþgörü “anlayýþýmýzla” boy ölçüþebilecek 

tek þey, bu anlayýþýn altýnda yatan derin 

küçümsemedir: “Farklýlýðýnýza saygý gösteriyoruz”; 

örtük biçimde: Siz azgeliþmiþler, elinizde bundan 

baþka bir þey kalmadý, sakýn bunu da býrakmayýn 

demektir.( Folklör ve sefalet göstergeleri farklýlýðýn 

en iyi iþaretleridir). Bundan daha küçümseyici, 

bundan daha küçümsenecek bir þey yoktur. Bu en 

kökten anlayýþsýzlýk biçimidir. 

Jean Baudrillard, Kötülüðün Þeffaflýðý
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ÞÝMDÝ GERÝ DÖNÜP BAKTIÐIMDA, 

ANKARA'NIN BÝR ZAMANLAR AÞIK 

OLDUÐUNU ANIMSIYORUM. ÖYLE BÝR 

AÞK KÝ, KUÞ UÇMAZ KERVAN 

GEÇMEZ YAYLA MAHALLESÝ'NE EL 

YORDAMIYLA KANALÝZASYON 

YAPACAK KADAR AZÝMLÝ. ÖYLE BÝR 

AÞK KÝ, PÝYANGOTEPE'YE YENÝ 

KONDULAR KONDURACAK KADAR 

GÖZÜ KARA. ÖYLE BÝR AÞK KÝ, 

ZAFERTEPE'YÝ GÖKYÜZÜNE 

BAÐLAYACAK MERDÝVENLERÝ 

YAPACAK KADAR UÇUK. ÖYLE BÝR 

AÞK KÝ, PAPAZ DERESÝ'NE SOKAKLAR 

ÇÝZECEK KADAR MASUM!

Yüksel IÞIK

Çankaya Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý

Sabah uyanýr uyanmaz, sizi bir koþuþturma alýr; 

otobüste, dolmuþta onlarca insanýn yanýndasýnýz; 

farkýnda mýsýnýz; veya onlar sizin farkýnda mý 

bilinmez. Uzunu, kýsasý; siyahý, beyazý; kadýný,  

erkeði; yaþlýsý, genci; zengini, yoksulu; Sünnisi, 

Alevisi, herkes, hep birlikte koþuþturup dururlar. Bir 

farklarý var mýdýr; kendileri farklarýnýn farkýnda mý 

bilinmez. Farklý olmalarý, onlara bakýþýmýzý 

deðiþtirmeli mi; onlar bizim farklý olmamýzdan ürkmeli 

mi? Her soru yeni sorunun kapýsýný aralar. 

Ben ve arkadaþlarým, benim farklý olduðumu Din 

Bilgisi ve Ahlak öðretmeninin beni sözlüye 

kaldýrmasýyla farkettik! Aldýðým notlar “10” olmasýna 

karþýn, meðerse ben namaz kýlmayý bilmezmiþim. 

Meðerse din dersinden “10” alan öðrencinin namaz 

kýlmayý bilmemesi ne kadar ayýpmýþ; o gün öðrendim. 

Dahasý o gün namaz kýlmayý bilmeyen sýnýf 

arkadaþlarým dahi beni ayýplamýþlardý. Ben 

hayatýmda ilk kez o gün “öteki” olmuþtum; o gün, 

aslýnda ben, “öteki”ymiþim. Öyle olduðumu yýllar 

sonra farkettiðimdeyse, kocaman bir insan 

olmuþtum.

ANKARA'DA “ÖTEKÝ” OLMAK
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Hapis yattým. Mamak'taydýk; kalabalýktýk; demir 

kapýlarý sürgüleyenler, daracýk koðuþlara týkýþtýrýlmýþ 

kalabalýklardan vebadan kaçar gibi uzak dururlardý. 

Biz çoðunluk ama tutsak; onlar az ama silahlýydý. 

Ýçlerinde parýltýsý olan göz taþýyaný var mýydý, bilinmez; 

bildiðim, bizden uzak kaçmak için her þeyi göze 

alacaklarýydý. Çoðu, bizim uðruna mücadele ettiðimiz 

yoksullardandý ama asla bizden deðillerdi. Bize çok 

benzeyenlerin, bize benzedikleri anlaþýlmasýn diye 

tutuklulara dayak atma fasýllarýnda, diðerlerinden 

daha fazla canavarlaþmasýnýn nasýl bir ruh halinin 

ürünü olduðunu Freud dahil kimse tahlil edemez!

Ayný dava nedeniyle sürgün cezasýna çarptýrýldým. 

Sürgünde ilk farkettiðim cezaevini özlediðimdi. 

Aldýðým hapis cezasýnýn beþte ikisi kadar sürgünde 

kalmama karar verilmiþti. Bütün zamaný hapishanede 

geçirmeye razý olur hale gelmiþtim. Dünyalar güzeli 

Van Kenti'nde uzun süre bir baþýna yaþadým. Akþam, 

büyük bir özenle karþýlanýp, yer bulduðum otelde, 

ertesi sabaha yer yokluðundan(!) kapý dýþarý edildim. 

Koskoca kentte kimse benimle konuþmadý; kendimi 

çok yalnýz hissettim. Benim gibi olanlarý tanýdýðýmda, 

Van'daki ömrüm sona ermek üzereydi. Ortaçaðýn 

yaygýn ve tehlikeli hastalýðý vebanýn yarattýðý etkiyi 

yaratmýþ bir i  muamelesi görmek nasýldýr,  

anlatamam!Askerliðimi “sakýncalý piyade” olarak 

yaptým. Acemi Birliði'nde bir kez bile Çarþý iznine 

çýkartýlmadým. Usta Birliði'ndeyse koskoca birlikte 

benimle konuþabilecek birini bulmam aylarýmý aldý. 

Bulduðum kiþinin, benim için görevlendirilen(!) kiþi 

olduðunuysa, tezkereyi aldýðým gün öðrendim. 

Hissettiklerimi anlatacak sözcükler bulamadým!

Gülücüklerin donduðu an!

Hapse girdiðimde 19 yaþýndaydým; 19 yýllýk 

yaþantýmýn en can alýcý bölümünü, Ankara'nýn ünlü 

Çinçinbaðlarý Semti'nde geçirdim. Hep, gözünü 

budaktan esirgemeyen, býçkýn delikanlýlarýn semti 

olarak bilinen insanlarýn arasýnda yaþarken, bir sabah 

o semtte tanýdýðým tüm insanlarýn gülücüklerinin 

donduðunu farkettim. Cesaretimi toplayýp soruyu 

sorduðumda, Deniz Gezmiþ adýnda bir devrimcinin 

arkadaþlarýyla birlikte asýldýðýný, herkese çöken 

hüznün oradan kaynaklandýðýný öðrendim. Demek ki, 

delikanlýlýktan daha da etkili bir þeydi devrimci 

olmak...

Karar verdim; öðrenecektim! Sonrasýnda hep 

okudum; okudukça öðrendim. Hapse girdiðimde, el 

konulan kitaplarým bir kamyoneti dolduracak kadardý. 

Mapusluk, sürgünlük, sakýncalý piyadelilik derken, 

virgül koyduðum hayata döndüðümde 30 yaþýna 

gelmiþtim. Bu kez, Naim Kandemir'in bir dizesinde 

dile getirdiði gibi, “daha büyük harflerle 

sürdürecektim” hayatý. Hapse girmeden önce, çok 

sayýda yoksul semtini; özellikle de Çinçin'i, Kuþcaðýz'ý, 

Esertepe'yi, Hasköy'ü ezbere bilirdim. Hayata 

döndüðümde bi ldiðimin yetersiz olduðunu 

anlamýþtým. Hapse girmeden önce yoksul semtlerinin 

yoksul evlerinde çay içtim; sobanýn kenarýnda ýsýndým. 

Hayata döndüðümde bu semtlerde tanýdýklarýmýn 

perdeleri çekiliydi; ancak ben verdiðim kararý tuttum. 

Öðrenecektim; sözümü tuttum öðreniyorum.

Þimdi, ne zaman yolum bir gecekondu mahallesine 

düþse hüzünlenirim; boðazým düðümlenir. Üstelik sýk 

sýk düþürürüm yolumu; bir bahane bularak. Her 

seferinde de, aklýma bir bahar sabahý, aylar Mayýs'ý 

arþýnlarken, Çinçinli dostlarýmýn yüzüne düþen hüzün 

gelir; hüznüm büyür, aðlamaklý olurum. Bilirim; onlar 

bizden çok uzaktalar; týpký, “derya içinde olup 

deryayý bilmeyen balýklar” gibi! Ekmek almak için 

bayatlamasýný beklerler; ucuzlasýn diye ama temel 

giderlerinin kamu tarafýndan karþýlanmasýný 

savunanlardan uzak dururlar.

Bütün bunlara, “öteki” kavramýnýn bende býraktýðý 

izlerin derinliðini ifade etmek için deðindim. Evet, 

öteki olmak, farklý olmak demektir. Farklý olanýn sayýsý 

bazen çoktur; bütün bir kenti çepeçevre 

sarývermiþlerdir. Çokluklarýnýn farkýnda deðillerdir; ve 

belki de bu nedenledir ki, kendilerini kimsesiz ve 

çaresiz hissederler. Biliyorum, Ankara'da “öteki” 

olmak, baþlý baþýna bir vakýadýr. Semt semt 

baktýðýnýzda çokluk onlardadýr; ama hatýrda kalan 

“sahipler”in yaþadýðý mahallerdir. Gaziosmanpaþa 

bilinir ama hemen arka yüzünde bulunan Aþýkpaþa, 

Bademlidere, Kýrkkonaklar tarifle anlaþýlabilir ancak. 

Çankaya bilinir ama Yýldýz, Dikmen Deresi, Mürsel 

Uluç, Ýlker'i ancak tarif üzerine bulabilirsiniz. 

Kavaklýdere þiirlere bile konu olmuþtur ama Þirindere, 

Kurudere gibi yerler çaðrýþýmlar sonucu sohbetlere 

konu olabilir.

“Aþktan ölmek için”

Bütün bu anlatýlanlardan, Ankara'da iki Ankara 

olduðu sonucunu, siz de çýkartmýþsýnýzdýr mutlaka! 

Modernizmin dýþa vurumu olarak dizayn edilen 

Ankara'nýn, daha bu dizayn edilmenin teorisi bile 

yapýlmamýþken kendisine kapýlarýný açanlara sýrtýný 

döndüðü de bilinen bir gerçekliktir. Uçurum hýzla 

büyümektedir, “sahipler”in Ankara'sýyla “ötekiler”in 

Ankara'sý arasýnda. Uçurum büyüdükçe anýmsatmak 

bir boyun borcudur; bütün Ankara'nýn kökünün, 

Ahmed Arif'in iznine sýðýnarak, Ýncesu'da ya da 

Altýndað'da olduðunu...

Kentler insan gibidirler; duruþlarý vardýr; efelenmeleri. 

Aþklarý vardýr; kavgalarý. Hüzünleri vardýr ve dahi 

isyanlarý... Coðrafyalara bakýp aldanmayýn; kentler de 

týpký, insanlar gibidirler, giderler, arkalarýna 

bakmadan! Týpký, Murathan Mungan'ýn dizesinde dile 

geldiði gibi, “aslýnda kalandýr terkeden/ giden de 

bu yüzden gitmiþtir zaten”!

Þimdi geri dönüp baktýðýmda, Ankara'nýn bir zamanlar 

aþýk olduðunu anýmsýyorum. Öyle bir aþk ki, kuþ 

uçmaz kervan geçmez Yayla Mahallesi'ne el 

yordamýyla kanalizasyon yapacak kadar azimli. Öyle 

bir aþk ki, Piyangotepe'ye yeni kondular konduracak 

kadar gözü kara. Öyle bir aþk ki, Zafertepe'yi 

gökyüzüne baðlayacak merdivenleri yapacak kadar 

uçuk. Öyle bir aþk ki, Papaz Deresi'ne sokaklar 

çizecek kadar masum!

Kime mi? Elbette “sýnýfsýz, sömürüsüz, baþka bir 

dünya isteyenlere”! Ne mi oldu? Ankara onlarý 

terketti; onlar da, “o güzel atlara binip” çekip 

gittiler. Kim bilir belki bir gün, bu kent, maþukuna, 

Attila Ýlhan'ýn bir þiirinde dediði gibi; “Öteki 

kapýmdan gel bunu açamazsýn/ Sabaha karþý gel 

bütün gözlerinle gel” diyecektir. Ýþte o gün, 

Ankara'da öteki olmak, sadece romanlara has bir 

tanýmlama olarak tarihteki yerine alacaktýr. 

“Aþktan ölmek için” daha ne bekliyorsunuz?
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“KENTE GÝDEN YOLDA YÖRE DERNEKLERÝ”

17.01.2004 Tarihli Panel’in Bant Çözümlerinden Derlenmiþtir

Öteki, dýþarýdan gelenin zorla giriþidir, dýþarýdan gelenin 

öncelliðidir, yabancýlýðýn çekiciliði ve yabancýlýðýn aktarýmýdýr. 

(...) Diðer kültürler hiçbir zaman ne evrensellik ne de farklýlýk 

iddiasýnda bulundular. (En azýndan bir tür kültürel afyon savaþý 

içinde bu onlara aþýlanmadan önce böyleydi). Onlar 

özgünlükleriyle, ayrýksýlýklarýyla, ayinlerinin, deðerlerinin 

indirgenemezliði ile yaþarlar. Tüm bunlarý uzlaþtýrmak isteyen 

öldürücü yanýlsamayla, kendilerini yok eden bu yanýlsamayla 

oyalamýyorlar kendilerini. 

Jean Baudrillard, Kötülüðün Þeffaflýðý
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BÜLENT TANIK (Þehir Plancýsý) 

Ankara kaybeden bir kent konumuna geldi. 

Ankara'nýn kaybeden kent konumundan çýkmasý, 

ekonomik yapýdaki bu dönüþümün yaný sýra, Ankara 

ayný zamanda Cumhuriyetin modernite projesidir, 

ülkede modernleþmeyi geliþtirmek üzere kurgulanan 

en önemli yaþam mekânýnýn düzenlenmesiydi. 

Modernite projesi dünyada aþýndý. Modernite projesi 

aþýnýnca, modern yaþama duyulan yöneliþlerle ilgili 

sorgulama yoksullukla da birleþince, kültürel yapýda 

dini eðilimlerin hegemonyasýna ve onlarýn kontrolüne 

kapýlan insanlarýn umutlarýný ona baðlama eðilimleri 

ve düzeyleri önemli ölçüde arttý. 

1980 sonrasýndaki bu kaybetme ve çöküþ sürecini, 

insanýmýz örgütlenerek aþmaya çalýþtý, yani köyünden 

kalkýp, ilk geldiðiniz zaman, kente tutunmak için 

hemþehri dayanýþmasý, akraba dayanýþmasýna 

baþvurma yerine, bunu artýk daha formel yöre 

dernekleri, hemþehri dernekleri ve benzeri 

örgütlülüklerle yapmaya çalýþtýk.

AYÇA KURTOÐLU (Sosyolog) 

Bu bakýmdan hemþehrilik derneklerine baktýðýmýzda 

mesela Ankara'daki bütün derneklerin yüzde 74'ü 

sosyal içerikli dernekler ve bunlarýn da yüzde 30'u 

hemþehrilik derneði. Ankara'da çok fazla sayýda 

hemþehri derneði var. Tabii, bu derneklerin içine 

muhtemelen rakam olarak mesela, kahvehaneler 

...

girmemiþtir. Kahvehaneler de bildiðiniz gibi, 

mahallelerde göç edenlerin, oraya yaþayanlarýn göç 

ettikleri yere göre Kayserililer, Kýrþehirliler 

kahvehaneleri gibi kahvehaneler vardýr. Mesela, köy 

dernekleri örgütlenmesi de, örgütlenmelerinde 

kolaylaþtýrýcý, kahvehanelerin onlarý kolaylaþtýrýcý bir 

iþlev üstlendiðini düþünüyorum. 

Bu derneklerin, kahvehane de dahil olmak üzere 

çok önemli bir iþlevi daha var: Aslýnda bu hemþehri 

dernekleri çok iþlevli mekânlar. Orada siyaset yapýlýr, 

aslýnda kent kültürüne belki entegre olmanýn aracýlýðý 

olarak toplu sinemaya gitme, tiyatroya gitme, 

gazinoya gitme, birlikte yemek yeme gibi iþlevleri de 

vardýr. Mesela, Kýzýlcahamamlý Minibüsçüler Derneði. 

Bu, o iþ örgütlenmesi içerisinde anlamlý olan bir 

dernek. 

Genel olarak literatürde bu tür dernekleri inceleyen 

literatürde evrenselleþmeye doðru bir gidiþ olacaðýný 

söylenir, iddia edilir. Köy dernekleri zamanla ilçe 

derneðine, ilçe derneði de zamanla þehir derneðine 

ve zamanla bu ihtiyaç da ortadan kalkýnca yok 

olmaya doðru bir yön izleyeceði söylenir ki, 

Türkiye'deki bu durum aslýnda literatüre uymuyor, 

çünkü 30 yýl boyunca, hatta kuþaklar boyunca köy 

derneklerinin devam edebildiðini görüyoruz. Gene 

kültürel bölünme ve siyasi entegrasyonun farklý 

yollardan olmasý nedeniyle.

YÜKSEL IÞIK (Gazeteci) 

Ben yöre derneklerini bir aileye benzetiyorum, hani 

aile kendi tercihini þöyle yapýyor, toplumla iliþkisini: 

Ýsterse, bütün toplumla iliþki içerisine girebiliyor, 

kente iniyor, sinemaya gidiyor, tiyatroya gidiyor, 

komþuluk iliþkileri kuruyor, kendi hobileriyle paralel 

hobileri olan insanlarla diyaloglar geliþtiriyor ya da 

...

...



kendisini kendi iç iliþkileri içerisinde kapatýyor ve 

mümkün olduðunca herkesten, komþularýndan bile 

kendini yalýtabiliyor. Kýzýlay kent meydanýnýn 

kapatýlmasý süreci sýrasýnda televizyonlarda hepiniz de 

izlemiþsinizdir, insanlarýn bir bölümü otobüslerle kente 

taþýnýp getirildiklerinde, gazetecilerin kendilerine sorduklarý 

sorulara þöyle cevaplar vermiþlerdi: “Bizi getirdiler, hani 

burasý nedir bilmeyiz, aslýnda burayý da hiç kullanmadýk, bu 

metroyu kullanmayýz, yaya geçitlerini de kullanmadýk” diye 

onlar tercihlerini kapalý, kendisini koruyan ve dýþa açýk olan 

tehlikelerden kendisini korumak amacýyla kendisini kapatan 

topluluklar. Tabii, bu topluluklarýn, yöre derneklerinin bir 

kýsmý, þu iki önemli amaç üzerinde duruyor: Çok pratik, 

hepinizin yaþadýðý bir nokta, ama ben buradan dile getirmeyi 

çok gerekli buluyorum. 

Sayým zamanlarýnda bu insanlarýn önemli bir bölümü öbek 

öbek, otobüs otobüs kendi ilçelerine, beldelerine, köylerine 

gidip yazýlarak, amcasýnýn oðlunu köyde muhtar yapmak 

veya bir yakýnýný beldede belediye baþkaný yapmak amacýyla 

oralara gidiyorlar. Bu tutum tabii, kendi yaþadýðý kentte 

neme lazýmcý durum da oluþmasýna neden oluyor. Sokaðý 

çamurmuþ, otobüs zamanýnda gelmezmiþ, doðalgazýn 

yoðunluðu azmýþ, çevre temizlik vergisinin ödenmesi veya 

atýk sularýn alýnmasý veya ASKÝ'nin -Ankara'da olduðumuz 

için söylüyorum- su kesinti programýnýn hangi nedenle 

uygulanmasýymýþ ve bu uygulamada ne kadar zarar 

görülmüþ, bunlarý çok kendisiyle iliþkilendirmiyor, 

içselleþtirmiyor. 

Gene ayný noktaya döneceðim: Kýzýlay kent meydaný 

tartýþmasýnda sýrasýnda, kentlilerin kendini kentli hisseden 

küçük bir grup çok büyük bir örgütlenmeyle büyük bir 

...

...

tartýþma yarattý. Herkes dikkat etmiþtir, benim de çok 

dikkatimi çekti, bu insan topluluðu Kýzýlay kent merkezinin 

korunmasý, yayalara enterne edilmesinin önüne geçilmesine 

engel oluþturmasý için, kendi aritmetik toplamlarýna 

geometrik bir özellikle kazandýrarak çok baþarýlý bir sonuç 

elde ettiler. Kentte yaþayan, aslýnda kentlinin çýkarýna olan 

bu düþünceyi desteklemek için harekete geçmediler. 

Kuþcaðýz'da oturuyorsa, orada oturmaya devam etti, 

kahvesine gitti, yöre derneðinde veya Yayla Mahallesi'nde 

oturuyorsa, orada devam etti, gündelik faaliyetlerini 

sürdürdü. 

...Türkiye'ye bakýn, aslýnda kent belleði de çok zayýf olan bir 

toplum Türkiye. Herkes aslýnda parça parça yaþamaktadýr. 

Eðer bir benzetme yapacak olursak, bu yöre derneklerinin 

bütün kentin içerisindeki pozisyonlarýný peþ peþe dizilmiþ 

tren vagonlarýna benzetebiliriz. Her vagonda ayrý bir 

kültürel ortam, ayrý bir þey, ama bunlarýn iç içe geçmesi 

genellikle zorluklar içerisinde olmakta. Bu diyalogu, trenin 

bütünlüðü arasýnda, treni bir bütün olarak görebilmek için o 

vagonlar arasýnda geçiþi saðlayacak, katalizör görevini 

görecek olan da yerel yönetimlerdir.

...Hangi coðrafyadan gelmiþ olursa olsun, gelmiþ olduðu 

coðrafyanýn özelliðini, kültürünü koruyarak, yaþadýðý kentte 

yeni bir kültürle, yeni bir kimlikle tanýþmasýný saðlamak. 

Dolayýsýyla, sizin kentinize bunu baþarabilirsek, yani bu 

kentlilik sürecini baþarabilirsek ve insanlarýn geldikleri 

yöredeki özelliklerini unutmadan, yok saymadan, 

korumadan, yadsýmadan, yaþadýðý kentin kültürüyle 

adaptasyonunu saðlayabilirsek, herhangi bir insan kalkýp, 

herhangi bir kent yöneticisi kalkýp bir gün, “yaptým oldu” 

mantýðýyla kentimizin herhangi bir yerini, herhangi bir 

bölgesini, herhangi bir yolunu herhangi bir biçimde 

deðiþtirme hakkýný kendinde bulamaz.
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Bu süreç, Ýstanbul'da gerçekten hayli mesafe kaydetti. 

Maç izlemek pahalýlaþtý. Bu, esas olarak, anonim 

garibanlar kitlesini stadlardan uzak tutmaya yaradý. 

Tribünlerin militan gruplarý ve “tribün önderlikleri” içinde 

orta ve üst-orta sýnýf kökenli 'çocuklarýn' ve tahsilli, iþ-güç 

sahibi, “yuppie” koca adamlarýn oraný arttý. Yine de, kenar 

mahalle delikanlýlarý, tribünlerden tamamen sökülüp 

atýlmýþ deðiller. Her þeyinden kýsarak sezonluk 

kombinesini denkleþtiren karasevdalý taraftarlar da var 

aralarýnda; “adamlarýyla” birlikte yöneticilerden birine 

yazýlarak tribün liderliðinden geçimini saðlayanlar da... 

Ankara'da, bu ticarîleþme süreci çok daha yavaþ iþliyor. 

Her þeyden önce, Ýstanbul'da futbol endüstrisine “pasta” 

diyeceksek, Ankara'da olsa olsa bir poðaçadan söz 

edilebilir. Süper Lig'in iki takýmý Ankaragücü ile 

Gençlerbirliði, Ýstanbullu “üç büyükler”le oynadýklarý 

maçlar dýþýnda, beþ haneli seyirci sayýlarýna hemen hemen 

hiç ulaþamýyorlar. Maç biletleri hâlâ görece ucuz. 

Dolayýsýyla 19 Mayýs Stadýna maç izlemeye giden kibar 

muhit insanlarýnýn, hâlâ “öteki Ankara”nýn çehrelerine 

rastlamasý mümkün orada... Dahasý, 19 Mayýs Stadý, 

kibar muhitlerden ziyade “öteki Ankara”ya yakýn bir 

mekâný, þehrin. Ýstanbul'un üç büyük stadý (Ali Sami Yen, 

Ýnönü, Þükrü Saracoðlu), þehrin merkez muhitlerinde 

hatta iþ hayatýnýn odaklandýðý mekânlarda (Mecidiyeköy, 

Dolmabahçe, Kadýköy) konuþlanmýþ. Ankara'nýn ana stadý 

olan 19 Mayýs ise, hâlâ belirli bir geçerlilik taþýyan Kýzýlay-

Ulus kutuplarýný esas alacak olursak, Kýzýlay'a deðil Ulus'a 

yakýn. Ulus'un mücavir alanýnda yer alýyor; “Ulus” neleri 

temsil ediyorsa, onlarý temsil ediyor. Fast-food'un en 

avamý, en beter köfte ve sucuk-ekmekler; Kýzýlay'a asla 

yolu düþmeyen “gobit” (yumurta-peynir-ekmek) 

satýcýlarý... Atký-bayrak-bereciler... Ankara banliyölerine 

ve taþrasýna kalkan otobüslerin-minibüslerin müþterileri... 

Elleri ceplerinde Ulus meydanýndan, Rüzgârlý'dan, 

Kazýkiçibostanlarý'ndan Gençlik Parký'na aþaðý doðru 

salýnanlar... Gençlik Parký aylaklarý... Haftasonu eratý...

Küçük bir parantez açalým: Ankara'nýn ikinci stadý da, 2. 

ve bazen daha alt küme maçlarýnýn oynandýðý Cebeci 

Ýnönü'dür. Bir alt-orta sýnýf adacýðý olarak tutunmaya 

çalýþan Cebeci'nin sokak aralarýnda, pazaryerinin 

yanýnda, eski zamanlardan kalma özgün mimarisi ve hiç 

küçümsenmeyecek istiap haddi nedeniyle daima üzücü 

tenhalýðýyla, bir mahalle stadý. Çok þirin yerdir.

19 Mayýs Stadýnýn özellikle Gençlik Parký tarafýndaki kale 

arkasý tribünü, adýyla sanýyla da, “öteki Ankara”nýn bir 

burcudur. “Gecekondu” denir o tribüne. Hatta 

Ankaragüçlü taraftarlar, hemen her maçta, takýmlarýnýn 

þânýndan ayrý olarak bizzat o tribünün þâný için yani kendi 

Tanýl Bora

Yazar

þânlarý için- tezahürat yaparlar: “Gecekondu- 

Gecekondu...” Esas olarak nüfus yapýsýndan ötürü 

“Gecekondu” denilmiþtir bu tribüne. Yoksul mahallelerin 

delikanlýlarý, onlarla beraber “bebe”ler, “gobel”ler, 

yöneticiler ve “abi”ler tarafýndan ayarlanmýþ bedava 

biletlerle ya da oðul-yeðen pozunda birisinin refakatine 

sýðýnarak, içeri doluþurlar. Orada, “âlemin kralý” olurlar. 

Gecekondu tribünü, hâlâ, kibar muhitlerden gelenlerle 

“aþaðýdakilerin” yanyana, içiçe durabildiði bir yerdir. 

Hâkim davranýþ kodu, hâkim dil, aþaðýdakilerin dilidir. 

Kibar muhitten gelenler, kimileyin kostaklýða özentiyle, 

kendilerini “daha erkek” hissetmek için, veya içlerindeki 

ufuneti atma fýrsatý olarak görerek o dilin içine girerler 

memnuniyetle. Kimileyin, “aþaðýdakilerin” hoyratlýðý, hýncý 

ürkütür onlarý. Bazen, usûl erkân bilen güngörmüþ tribün 

liderleri, o kör öfkeyi damýtmak, o “potansiyelin” iyice 

yoldan çýkmasýný önlemek endiþesiyle, zaptýrapt almaya 

çalýþýrlar delikanlýlarý. Çoluðuyla çocuðuyla gelenlerle, 

efendi abilerle sert delikanlýlarýn birbirini tolere 

edebileceði bir ortam olsun diye gayret gösterirler. Her 

halükârda, “Esat-Ayrancý-Bahçeli-Esat-Çankaya...” 

Ankarasý ile “öteki Ankara”nýn bir yüzleþme, bir halleþme 

zeminidir 19 Mayýs tribünleri  özellikle de “Gecekondu”... 

19 Mayýs Stadýnýn yanýndaki iki toprak sahayý 

unutmayalým. (Resmî adlarýyla: 19 Mayýs 1 Nolu Saha, 19 

Mayýs 2 Nolu Saha.) Ankara'nýn orasýnda burasýnda 

amatör küme maçlarýnýn oynandýðý sahalar içerisinde en 

prestijli, en gözde olanlarýdýr bunlar. Jandarma, Ýstatistik, 

Tapu Kadastro, Emekli Sandýðý, Emniyet, Dýþiþleri vb. 

müessese ve belediye kulüplerinin yanýsýra, Ankara'nýn 

kenar mahallelerinin ve yakýn kasabalarýnýn takýmlarý boy 

ölçüþürler burada: Hasköy, Kalaba, Ýskitler, Piyangotepe, 

Solfasol, Demirlibahçe, Akyurt... ve amatör kümelerin 

hem isyanýyla hem “yýrtma” hülyasýyla varoþ ruhunu 

yaþatan gelenekleþmiþ takýmlarý:  Çalýþkanlar, 

Onbirateþ... Sözgelimi bir Çalýþkanlar-DSÝ eþleþmesi, iki 

Ankara'nýn müsabakasýdýr aslýnda: Devletin merkezi 

olarak, bürokrasi diyarý olarak, “Yeniþehir” Ankara'sý ile 

“yabanlar” Ankara'sýnýn karþýlaþmasý... Sahiden de 

böylesi eþleþmelerde iki sýnýf, iki zümre karþý karþýyla 

geliyor gibi olur bazen; en azýndan 1 ve 2 Nolu Sahalarýn 

kýtipyos tribünlerinde pozisyon almýþ mahallelilere 

yansýyan hava budur. Gerçi bütün takýmlarda top 

oynayanlarýn çoðunluðu eninde sonunda ayný 

mahalellelerin çocuklarýdýr; fakat “Ankara” meydanýnda 

Kazan'ý, Yahyalar'ý, Siteler'i temsil etmenin bir 

motivasyonu vardýr yine de. 

Cumhuriyetin steril meydanlarýnýn bile iptal edildiði, geçit 

yerlerine dönüþtüðü Ankara'da, 19 Mayýs, kendi halince 

bir kamusal alandýr. Bir karþýlaþma yeri. Þehrin bir aynasý. 

CAN KOZANOÐLU, YAKLAÞIK ON YIL 

KADAR ÖNCE, DÝYORDU KÝ MEÂLEN: 

FARKLI SINIFLARDAN ÝNSANLARIN 

BÝRARADA BULUNABÝLDÝÐÝ ENDER 

MEKÂN KALDI, BUNLARDAN BÝRÝ DE 

STADYUML ARDI ;  NE YAZIK  K Ý  

STADYUMLAR DA BU ÖZELLÝKLERÝNÝ 

Y Ý T Ý R M E K  Ü Z E R E L E R ;  G E R E K  

FUTBOLUN TÝCARÎLEÞMESÝ ÝLE 

MÜÞTERÝLEÞEN SEYÝRCÝLERÝN ARTAN 

KONFOR TALEBÝ VE ONA PARALEL 

O L A R A K  M A Ç  B Ý L E T L E R Ý N Ý N  

PAHALILAÞMASI, GEREKSE FUTBOL 

ORTAMINDAKÝ ÞÝDDETÝ “VAROÞ 

Ç O C U K L A R I N A ”  B A Ð L A Y A N  

YAKLAÞIMIN TEÞVÝK ETTÝÐÝ POLÝSÝYE 

Ö N L E M L E R …  B U  Ö N L E M L E R  

NETÝCEDE, ÞEHRÝN ALTI SINIFLARININ 

V E Y A  S I N I F L A R - A L T I N A  

ÝTÝLMÝÞLERÝNÝN, YOKSULLARININ, 

M Ü L K S Ü Z L E R Ý N Ý N ,  

D I Þ L A N M I Þ L A R I N I N ,  

GARÝBANLARININ BURALARDAN 

S Ü R Ü L M E S Ý N E  Y O L  A Ç I Y O R ,  

AÇACAK... 

19 MAYIS: 

ANKARALAR'IN BÝR BULUÞMA YERÝ
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hiç ulaþamýyorlar. Maç biletleri hâlâ görece ucuz. 
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rastlamasý mümkün orada... Dahasý, 19 Mayýs Stadý, 

kibar muhitlerden ziyade “öteki Ankara”ya yakýn bir 

mekâný, þehrin. Ýstanbul'un üç büyük stadý (Ali Sami Yen, 

Ýnönü, Þükrü Saracoðlu), þehrin merkez muhitlerinde 

hatta iþ hayatýnýn odaklandýðý mekânlarda (Mecidiyeköy, 

Dolmabahçe, Kadýköy) konuþlanmýþ. Ankara'nýn ana stadý 

olan 19 Mayýs ise, hâlâ belirli bir geçerlilik taþýyan Kýzýlay-

Ulus kutuplarýný esas alacak olursak, Kýzýlay'a deðil Ulus'a 

yakýn. Ulus'un mücavir alanýnda yer alýyor; “Ulus” neleri 

temsil ediyorsa, onlarý temsil ediyor. Fast-food'un en 

avamý, en beter köfte ve sucuk-ekmekler; Kýzýlay'a asla 

yolu düþmeyen “gobit” (yumurta-peynir-ekmek) 

satýcýlarý... Atký-bayrak-bereciler... Ankara banliyölerine 

ve taþrasýna kalkan otobüslerin-minibüslerin müþterileri... 

Elleri ceplerinde Ulus meydanýndan, Rüzgârlý'dan, 

Kazýkiçibostanlarý'ndan Gençlik Parký'na aþaðý doðru 

salýnanlar... Gençlik Parký aylaklarý... Haftasonu eratý...

Küçük bir parantez açalým: Ankara'nýn ikinci stadý da, 2. 

ve bazen daha alt küme maçlarýnýn oynandýðý Cebeci 

Ýnönü'dür. Bir alt-orta sýnýf adacýðý olarak tutunmaya 

çalýþan Cebeci'nin sokak aralarýnda, pazaryerinin 

yanýnda, eski zamanlardan kalma özgün mimarisi ve hiç 

küçümsenmeyecek istiap haddi nedeniyle daima üzücü 

tenhalýðýyla, bir mahalle stadý. Çok þirin yerdir.

19 Mayýs Stadýnýn özellikle Gençlik Parký tarafýndaki kale 

arkasý tribünü, adýyla sanýyla da, “öteki Ankara”nýn bir 

burcudur. “Gecekondu” denir o tribüne. Hatta 

Ankaragüçlü taraftarlar, hemen her maçta, takýmlarýnýn 

þânýndan ayrý olarak bizzat o tribünün þâný için yani kendi 

Tanýl Bora

Yazar

þânlarý için- tezahürat yaparlar: “Gecekondu- 

Gecekondu...” Esas olarak nüfus yapýsýndan ötürü 

“Gecekondu” denilmiþtir bu tribüne. Yoksul mahallelerin 

delikanlýlarý, onlarla beraber “bebe”ler, “gobel”ler, 

yöneticiler ve “abi”ler tarafýndan ayarlanmýþ bedava 

biletlerle ya da oðul-yeðen pozunda birisinin refakatine 

sýðýnarak, içeri doluþurlar. Orada, “âlemin kralý” olurlar. 

Gecekondu tribünü, hâlâ, kibar muhitlerden gelenlerle 

“aþaðýdakilerin” yanyana, içiçe durabildiði bir yerdir. 

Hâkim davranýþ kodu, hâkim dil, aþaðýdakilerin dilidir. 

Kibar muhitten gelenler, kimileyin kostaklýða özentiyle, 

kendilerini “daha erkek” hissetmek için, veya içlerindeki 

ufuneti atma fýrsatý olarak görerek o dilin içine girerler 

memnuniyetle. Kimileyin, “aþaðýdakilerin” hoyratlýðý, hýncý 

ürkütür onlarý. Bazen, usûl erkân bilen güngörmüþ tribün 

liderleri, o kör öfkeyi damýtmak, o “potansiyelin” iyice 

yoldan çýkmasýný önlemek endiþesiyle, zaptýrapt almaya 

çalýþýrlar delikanlýlarý. Çoluðuyla çocuðuyla gelenlerle, 

efendi abilerle sert delikanlýlarýn birbirini tolere 

edebileceði bir ortam olsun diye gayret gösterirler. Her 

halükârda, “Esat-Ayrancý-Bahçeli-Esat-Çankaya...” 

Ankarasý ile “öteki Ankara”nýn bir yüzleþme, bir halleþme 

zeminidir 19 Mayýs tribünleri  özellikle de “Gecekondu”... 

19 Mayýs Stadýnýn yanýndaki iki toprak sahayý 

unutmayalým. (Resmî adlarýyla: 19 Mayýs 1 Nolu Saha, 19 

Mayýs 2 Nolu Saha.) Ankara'nýn orasýnda burasýnda 

amatör küme maçlarýnýn oynandýðý sahalar içerisinde en 

prestijli, en gözde olanlarýdýr bunlar. Jandarma, Ýstatistik, 

Tapu Kadastro, Emekli Sandýðý, Emniyet, Dýþiþleri vb. 

müessese ve belediye kulüplerinin yanýsýra, Ankara'nýn 

kenar mahallelerinin ve yakýn kasabalarýnýn takýmlarý boy 

ölçüþürler burada: Hasköy, Kalaba, Ýskitler, Piyangotepe, 

Solfasol, Demirlibahçe, Akyurt... ve amatör kümelerin 

hem isyanýyla hem “yýrtma” hülyasýyla varoþ ruhunu 

yaþatan gelenekleþmiþ takýmlarý:  Çalýþkanlar, 

Onbirateþ... Sözgelimi bir Çalýþkanlar-DSÝ eþleþmesi, iki 

Ankara'nýn müsabakasýdýr aslýnda: Devletin merkezi 

olarak, bürokrasi diyarý olarak, “Yeniþehir” Ankara'sý ile 

“yabanlar” Ankara'sýnýn karþýlaþmasý... Sahiden de 

böylesi eþleþmelerde iki sýnýf, iki zümre karþý karþýyla 

geliyor gibi olur bazen; en azýndan 1 ve 2 Nolu Sahalarýn 

kýtipyos tribünlerinde pozisyon almýþ mahallelilere 

yansýyan hava budur. Gerçi bütün takýmlarda top 

oynayanlarýn çoðunluðu eninde sonunda ayný 

mahalellelerin çocuklarýdýr; fakat “Ankara” meydanýnda 

Kazan'ý, Yahyalar'ý, Siteler'i temsil etmenin bir 

motivasyonu vardýr yine de. 

Cumhuriyetin steril meydanlarýnýn bile iptal edildiði, geçit 

yerlerine dönüþtüðü Ankara'da, 19 Mayýs, kendi halince 

bir kamusal alandýr. Bir karþýlaþma yeri. Þehrin bir aynasý. 

CAN KOZANOÐLU, YAKLAÞIK ON YIL 

KADAR ÖNCE, DÝYORDU KÝ MEÂLEN: 

FARKLI SINIFLARDAN ÝNSANLARIN 

BÝRARADA BULUNABÝLDÝÐÝ ENDER 

MEKÂN KALDI, BUNLARDAN BÝRÝ DE 

STADYUML ARDI ;  NE YAZIK  K Ý  

STADYUMLAR DA BU ÖZELLÝKLERÝNÝ 

Y Ý T Ý R M E K  Ü Z E R E L E R ;  G E R E K  

FUTBOLUN TÝCARÎLEÞMESÝ ÝLE 

MÜÞTERÝLEÞEN SEYÝRCÝLERÝN ARTAN 

KONFOR TALEBÝ VE ONA PARALEL 

O L A R A K  M A Ç  B Ý L E T L E R Ý N Ý N  

PAHALILAÞMASI, GEREKSE FUTBOL 

ORTAMINDAKÝ ÞÝDDETÝ “VAROÞ 

Ç O C U K L A R I N A ”  B A Ð L A Y A N  

YAKLAÞIMIN TEÞVÝK ETTÝÐÝ POLÝSÝYE 

Ö N L E M L E R …  B U  Ö N L E M L E R  

NETÝCEDE, ÞEHRÝN ALTI SINIFLARININ 

V E Y A  S I N I F L A R - A L T I N A  

ÝTÝLMÝÞLERÝNÝN, YOKSULLARININ, 

M Ü L K S Ü Z L E R Ý N Ý N ,  

D I Þ L A N M I Þ L A R I N I N ,  

GARÝBANLARININ BURALARDAN 

S Ü R Ü L M E S Ý N E  Y O L  A Ç I Y O R ,  

AÇACAK... 

19 MAYIS: 

ANKARALAR'IN BÝR BULUÞMA YERÝ



1985 yýlýnda, hakkýnda yazmaya karar verdiðim Altýndað, 

HÜZNÜN COÞKUSU ALTINDAÐ olarak 1987 yýlýnda 

basýldýðýnda inanýlmaz ilgiyle karþýlandý. Altýndað hakkýnda 

yazarken, bir çok ozanýn, yazarýn, ressamýn, fotoðraf 

sanatçýsýnýn, bilim insanýnýn ürünleriyle çoðaldým. Altýndað 

sevdam giderek yaþlanmýyor, yaþ alýyordu. Altýndað 

sevdama dokunmak isteðine hep zaman vardý. Yirmi iki yýl 

yaþadýðým Altýndað'a, kentin bir baþka tepesinden bakmaya 

baþladým. Çankaya, her geçen gün kentleþme yolunda 

ilerlerken; Altýndað kent  köy karýþýmý yazgýsýný hala 

yaþýyordu.

Bu sadece Ankara'nýn deðil, Türkiye'deki tüm metropollerin 

yazgýsýydý sanki. Kentler giderek köyleþiyordu. Çaðdaþ 

kent bilincinin yaygýnlaþmasý yerine, kentlerin eski konum 

ve durumlarý aranýr oluyordu. Kent kültürü, kent dokusu, 

kent bilinci konusundan yoksun insanlar kentleri 

yönetiyordu. Kentte yaþayanlarýn katýlýmlarý, katkýlarý 

önemsenmiyordu. Oysa bir insan yaþadýðý kentle, ona 

katkýlarý oranýnda bütünleþir ve onu severdi.

Ankara'nýn varsýl tepesinden yoksul tepesine baktýkça 

yüreðim burkuluyordu. Oysa Altýndað'dan Ankara'nýn 

görünümü müthiþ güzeldi. Ankara'ya gelen yabancý 

konuklarý Altýndað'ýn tepesine çýkarmak ve bu tepeden 

kenti seyretmek ne güzel olurdu. Bügun þimdiki Altýndað'ý 

deðil, onarýlmýþ, en tepesine kültür evleri, kafeler, sanat 

sokaklarý inþa edilmiþ, kalenin tarihi dokusunu koruyan 

çalýþmalarla, kentle bütünleþmiþ bir Altýndað'ý görmek 

inanýlmaz güzel olacaktý.

Altýndað'ýn gecekondularýna hep umutkondu demek istedim. 
Yýllarca ne umutlarla kýrsal alandan kente geldiklerine, 
evlerini ne umutlarla, imeceyle, sevgiyle yaptýklarýna tanýklýk 
ettim. Yýkýlan evler sonrasýnda sokaðý sarsan çýðlýklarý, 
hýçkýrýklarý, aðýtlarý dinledim. Sonrasýnda dinlenmeden 
baþlayan çalýþmalarý ve yeniden tamamlanan evlerde 
gecikerek de olsa baþlayan yaþamlarý gördüm.

Moda deyimiyle Ankara'nýn varoþlarýnda üçüncü kuþak ses 
veriyor. Þu anda Altýndað'da üçüncü kuþak yetiþiyor. Ýkinci 
kuþaktan ben, üç kuþaðý karþýlaþtýrýyorum: kýrsal kesimden 
Altýndað'a gelen ilk kuþak mutlu. Köy ile Altýndað'ý 
karþýlaþtýrdýðýnda okul, hastane, yol, elektrik, su, var; mutlu 
olmasý için yeterli. Ýkinci kuþak, Altýndað'ý, köyle deðil, kentin 
imarlý kesimiyle karþýlaþtýrýyor. Onun için de, yoksunluklarý 
artan, özlemleriyle öfkeleri arasýnda gidip gelen mutsuz bir 
kuþak. Birinci kuþak, kentli olmak isteyen ile kýrsal 
kesimdeki geleneklerini ýsrarla koruyanlar þeklinde ikiye 
ayrýlýyor. Oysa ikinci kuþak, kent bilincinden yoksun olsa da 
ýsrarla kentli olmak istiyor. Üçüncü kuþak kendini kentli 
görüyor ama sýkýntýlý. Ýþsiz, çaresiz, yarýnlarý adýna kafasý 
acabalarla dolu. Arabeskle pop arasý gidip geliyor, iletiþim 
hýzýndan ve teknolojinin olanaklarýndan görsel olarak 
yararlanýyor, dünya ve ülkesi ile tanýþýk. Ýkinci kuþaðýn siyasi 
bilinci daha yüksek, üçüncü kuþaksa siyasi bilinçten uzak. 
Bireysel çýkýþlar arýyor, çýkýþ yolu bulamayýnca da çaresizlikle 
saða sola saldýrýyor. Üçüncü kuþakta eðitim oraný, birinci ve 
ikinci kuþaða göre daha yüksek. Ama þu bir gerçek ki giderek 
derinleþen bir yoksulluk var.  

Kent bilinci-kent kültürü yoksunluðu, insanlarý geldikleri 
kentlerin, köylerin isimleri altýnda dernekleþmeye götürüyor. 
Oysa kent bilinci olsa, yaþadýklarý kentle bütünleþir, bu tür 
arayýþlar içinde olmazlar idi. Kuþkusuz ozanýn dediði gibi 
“Ýnsan doðduðu yere benzer ama doyduðu yerle özdeþleþir”, 
yaþadýðý kenti içselleþtirir ve iç sesiyle o kentin yaþamýna  
akar.  

Benim, doðduðum deðil ama biçimlendiðim Altýndað'a olan 
sevdam inanýlmazdýr. Hiç çocuk parkýnda oynamadým ama 
hep özlem duydum. Bisiklete biniyordum daracýk 
sokaklarda. Hala bizim mahallede çocuk parký yok. Oysa kaç 
yaþam buradan izliyor Ankara'yý, kaç genç Anýtkabir'in 
ýþýklarýyla uykuya dalýyor. 

Hýdýrlýktepe'den Atýfbey sýrtlarýna bakýyorum; oyuncak kente 
benziyor Ankara. Oynana oynana kýrýlmýþ ve hüzne dalmýþ. 
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KENT ÝÇÝNDE  KENTSÝZLÝK

Dünyanýn neresine gidersem gideyim, Altýndað geliyor 
aklýma; Hiroþima'da, Paris'te, New York'ta, Atina'da... 
Binlerce iþsiz, kent yoksulu ve Altýndað'ýn bir türlü 
kentleþmemesi beni çok yaralýyor. Yirmi yýldýr Çankaya'da 
oturuyorum. Ýkisi arasýndaki farklarý çok belirgin yaþýyorum. 
Altýndað, kentleþmeye öyle  susamýþ ki...

Altýndað sevdasýyla geceleri bazen arabayla dolaþýrým. 
Hemen hemen her çatýda bir çanak anten var. Ýçleri dolu 
olmasa da her evde  buzdolaplarý var. Televizyonlarý, 
elektronik eþyalarý var. Dünyayla buluþuyorlar, Meksika 
yapýmý  bir diziyi izliyorlar.

Altýndað ve Ankara kentinin öteki varoþlarýndaki yaþam 
kalitesini yükseltmeye çalýþmak ve orada yaþayanlarýn da 
kentli olmalarýný saðlamak bir yana, onlara potansiyel suçlu 
olarak bakýlýyor. Onlar da özlemli, öfkeli bakýþlarýný kentin 
geliþmiþ taraflarýna çeviriyorlar. Yöneticilerin bedava kömür 
- erzak daðýtýmý, kentin geleceðini büsbütün karartýyor. 
Oysa kent kültürü ile donatýlmýþ gençler ve kadýnlar 
kentlerin yarýnlarýdýr.

Kent ve kadýn bir bütündür. Tarihte, mitolojide çoðu kentler 
ismini kadýnlardan alýr. Kent yoksunluklarý en çok kadýn 
yaþamýný etkiler. Kentin alt yapý eksiklikleri, parksýzlýk, 
kreþsizlik, yurtsuzluk, çamaþýrhanelerin yokluðu en çok 
kadýnlarý etkiler. Kadýnlarý kent yönetimlerine katmanýn 
yollarý aranmalýdýr. Kentlerimize kadýn eli deðmelidir. Bazý 
kentlerimizin kadýn sevgisine, onlarýn kentleri oya gibi 
iþlemesine gereksinim vardýr. Kadýnlarýn birikmiþ 
potansiyellerini  kent yönetimlerine katmanýn günü çoktan 
geldi. Gençlerin ve kadýnlarýn katkýlarý ile genç, dinamik ve 
soluklandýran Ankara yaratýlmalý...

Baþkentin varoþlarýndaki insanlara kentlilik bilinci 
taþýmalýyýz. Kent dokusunu korumalýyýz. Kent yönetimine 
katýlmalýyýz. Baþka türlü yaþadýðýmýz kentle nasýl bütünleþir, 
onu nasýl korur ve kentin tarihini yeni kuþaklara taþýrýz? 

Ýtalya gezisinde gördüðüm, Altýndað'a benzer yüksek bir 
yerleþim alanýna, yürüyen merdivenlerle ulaþým 
saðlanýyordu. Altýndað'ýn tepelerine ellerinde fileler, 
sýrtlarýnda yüklerle týrmanan yaþlýlarýmýzý böyle bir projeyle 
sevindirip, kentle buluþmalarýný kolaylaþtýrýrsak, onlarýn 
yaþamlarýna inanýlmaz bir güzellik katarýz. 

Öteki kentte yaþayanlarý, yarýnlarýmýzýn mutsuzluk kaynaðý 
olmaktan çýkarmalýyýz. Gerçek bir kentliyle yaþamýn her 
alanýnda arkadaþlýk, dostluk güzeldir. Kentin yol haritasý 
mutluluðumuzun yol haritasýdýr. Kent her köþesi ve yerleþim 
alaný ile bir bütün olmalýdýr. Kent yoksullarýnýn yaþam 
kalitesini yükseltecek projeler üretmeliyiz. Bunun uðraþýný 
vermeliyiz...                    
  

A N A D O L U  B O Z K I R L A R I N D A  

KURULMASINA KARAR VERÝLEN 

CUMHURÝYET'ÝN BAÞKENTÝ ANKARA… 

ÜLKENÝN SÝYASÝ VÝCDANI… FALÝH RIFKI 

ATAY'IN ÇANKAYA'SI… AHMED ARÝF'ÝN, 

DÝYARBAKIR SONRASI ÞÝÝRLERÝNE 

GÝREN KENT… MUZAFFER ÝLHAN 

ERDOST ÝÇÝN; ACILAR ÇAÐRIÞTIRSA 

DA YAÞAMAKTAN VAZGEÇEMEDÝÐÝ 

ANKARA… OZANLARIN, YAZARLARIN, 

U Ð R U N A  Þ Ý Ý R L E R ,  ÖY K Ü L E R ,  

ROMANLAR YAZDIÐI KENT...

Yaþar Seyman

Sendikacý  Yazar 





Altýndað; Eski Ankara  Kalesiyle/tarihi çarþýlarý/tarihi 

konutlarýyla, Türkiye'nin en eski gecekondularý belki en yeni 

gecekondu bölgeleriyle, Ankara'nýn bütün hastanelerinin, 

bütün müzelerinin, hemen hemen bütün sanayi alanlarýnýn 

bulunduðu bir bölge olarak hem ilginç hem karmaþýk.

Sosyal ve fiziki altyapý eksikliklerinin giderilmesi, bölgenin 

sosyal ve ekonomik yapýsýnýn canlandýrýlmasý için, Eski 

Gecekondu Bölgelerine “Kentsel Dönüþüm Projeleri” 

çözüm olarak önerilmiþ ve hayata geçirilmeye baþlanmýþtýr.

“Eski Altýndað Kentsel Dönüþüm Projesi” kapsamýnda farklý 

etaplar uygulanmaya baþlanmýþtýr. Eski Altýndað  

Hýdýrlýktepe, Sultan Murat, Plevne, Server Somuncuoðlu 

bölgelerinde yeni yerleþim alanlarý planlanmýþtýr. Ankara'nýn 

en eski yerleþimlerinden biri olan Bentderesi çevresindeki 

ekonomik ömrünü doldurmuþ gecekondulardan modern ve 

imarlý alanlara geçilmesi için, Bentderesi'nin “Ticaret ve 

Konut” aksý haline getirilmesi öngörülmüþtür. 

5000 konutluk “Eski Altýndað Kentsel Dönüþüm Projesi” 

kapsamýnda; 500 konutluk Aktaþ  Atilla, 2400 konutluk 

Gökçenefe dönüþüm projelerine baþlanmýþtýr. Bununla 

beraber; 1994 yýlýna kadar köy olan gecekondularýn 

yoðunlaþmadýðý Karapürçek bölgesinde 100.000 kiþiyi 

barýndýrabilecek  bir yerleþim alaný planlanmýþtýr. Ayný 

þekilde Baþpýnar Mahallesi'nde de ucuz konut alaný 

üretilerek dönüþüm saðlanmaya çalýþýlmaktadýr. 

Protokol yolu üzerinde bulunan bölgenin, yeþil alanlarýný 

düzenleme, konut/ticaret/kentsel servis alanlarýný 

planlama çalýþmalarý “Kuzey Ankara Kent Giriþi Konut ve 

Çevre Geliþtirme Projesi” kapsamýnda sürdürülmektedir.

Çöküntü halindeki küçük sanayi alanlarýnýn ýslahý ve kentin 

deðiþik yerlerine daðýlmýþ olan merkezi iþ alaný 

fonksiyonlarýnýn Ýskitler Kazýkiçi Bostanlarý bölgesinde 

toplanarak uygun konut / ticaret daðýlýmýyla yenilenmesi için 

açýlan proje yarýþmasý uygulanmaya çalýþýlmaktadýr. 

Tarihi Konut Dokusunun canlandýrýlmasý ve yeniden kente 

katýlmasý için Kültür Bakanlýðý'nca ihale edilen “Hamamönü 

Projesi” sürdürülmekte olup, proje kapsamýndaki Aslanhane 

Camii ve çevresinde, Ýnci Sokak ve Can Sokak'ta “yenileme” 

çalýþmalarý devam etmektedir. 

Bilgiler Altýndað Belediyesi Broþüründen derlenmiþtir. 

ALTINDAÐ

500 Konutluk Aktaþ Atilla projesi: önce ve sonra

1000 Konutluk Doðantepe projesi: önce ve sonra 

“Çankaya, diplomasinin, siyasetin, kültürün kalbinin ve 
nabzýnýn attýðý yer.”

“Çankaya'da altyapýyla üst yapý arasýnda organik, saðlam, 
saðlýklý iþlevsel bütünlük yarattýk” 

-Büyük projeler
Gösteri Sanatlarý Merkezi,5000 kiþilik gösteri merkezi, 
kafeleri, otoparký, sanatevleri, alýþveriþ merkezleri hizmete 
açýlacak.
Bademlidere Country Club (Otoparklar, alýþveriþ merkezi, 
teleferik, spor kompleksi, açýk kapalý yüzme havuzlarý, 
piknik alanlarý vb. sayýsýz etkinliði barýndýran bir proje)

-Kültür ve Sanat Etkinlikleri 
Film Festivali, Tek Kiþilik Oyunlar Festivali, vb…

-Parklar ve yaya bölgeleri 
Sakarya, Olgunlar, Yüksel, Ýnkilap, Konur yaya bölgesi 
düzenlemeleri Cumhuriyet, Ýsmet Ýnönü, Nazým Hikmet, 
Sancak, Kuðulu, Murat Þahiner, Mak Ýþ vb. parklarý 
düzenlendi. 

-Semt Evleri,Ýkinci Bahar Evleri, Hizmet Noktalarý
Gürsel Uluç, Öveçler, Dikmen Ýkinci Bahar Evi, Mimar Sinan 
Mahallesi, Ýkinci Bahar Evi, Seyran Baðlarý Ýkinci Bahar Evi
Bahçelievler Hizmet Noktasý, Kavaklýdere Hizmet Noktasý, 
Mustafa Kemal Mahallesi Hizmet Noktasý, Yukarý Dikmen 
Hizmet Noktasý

YENÝMAHALLE BELEDÝYESÝNÝN SON 5 YIL 
PROJELERÝ- ÇALIÞMALARI

Yenimahalle Belediyesi alan ve nüfus olarak Ankara'nýn en 
büyük ilçesi olmasý nedeniyle çalýþmalar arasýnda imar 
planlarýnýn ilk madde olarak öne çýkmasý kaçýnýlmazdýr. 
Kentin deklere edilmiþ bir makroform stratejisi olmamakla 
birlikte, morfolojik ve bölgesel baðlantýlar kenti batýya ve 
kuzeye yönlendirmektedir. Son makroform planý, 1990 
hedefli 1/50 000 ölçekli planda da bu yönlenme 
görülmektedir. Son nüfus sayýmýnda 530 000 kiþi nüfus ve 
yürürlükteki sýnýrlara göre 42500ha. alan sorumluluk 
sýnýrlarý kapsamýndadýr.

 ÝMAR PLANI ÇALIÞMALARI
3030 ve 3194 sayýlý yasalara göre uygulama ölçeðinden 
sorumlu olmasý nedeniyle Ýlçe Belediyelerinin kentsel 
geliþmeyi yönlendirme gücü yoktur. Kentsel rantýn hala en 
raðbet gören yatýrým aracý olmasý, arsa sahiplerinin 
örgütlenme ve politik güçleri imar planý yapýlacak alanlarýn 
miktar ýný  ve öncel iðini  nazým plan ölçeðinde 
belirlemektedir. Bunun sonucu olarak kamunun kentsel 
yatýrým potansiyelini ve gerçekçi planlamayý aþan miktarda 
imar planý yapýlabilmektedir.

Son beþ yýlda Yenimahalle Belediyesi sýnýrlarý kapsamýnda 
7022ha. alanýn imar planý tamamlanmýþtýr. Bunun 700 
hektarý Mermerciler Sitesi ve Tekstilciler Sitesi dahil 
kentsel çalýþma alaný kullanýmýndadýr. 17 hektarý kentsel 
rekreasyon kullanýmý amaçlýdýr. Ýmar planý onaylanan 
alanlardan 4000 ha.  parselasyon planý tamamlanmýþtýr.
Ýmar planlarýnýn dökümü:

DEMETEVLER 2. ETAP PL., YAKACIK KÖYÜ GÜNEYÝ 
(KON+DEPO), YAKACIK BATI ETABI, ÇAYYOLU KÖYÝÇÝ VE 
GÜNEYÝ, SUSUZ  ALACAATLI 4.BÖL.UYG.ÝM.PL., ÝVEDÝK 
MACUN KENTSEL Ç. ALANI, SUSUZ ÝSTANBUL YOL BANDI 
KENTSEL Ç. ALANI, MERMERCÝLER KENTSEL Ç. ALANI, 
TEKSTÝLCÝLER SÝTESÝ UYG. ÝMAR. PL., ALACAATLI KÖYÝÇÝ, 
BALLIKUYUMCU TOPLU KONUT ALANI, ALACAATLI SU 
KENT ÝMAR PL. (mevzi), ÇAMLICA PARK VE REKREASYON 
ALANI REVÝZYON ÝMAR PL., II. BÖLGE NAZIM ÝMAR PL., 1.2.3. 
ETAP, ÝMAR PL., III. BÖLGE NAZIM ÝMAR PL. 2.3 ETAP, ÝMAR 
PLANI, III. BÖLGE NAZIM ÝMAR PLANI R1 ve R2 ARASINDA 
KALAN ALANIN ÝMAR PL., I. BÖLGE NAZIM ÝMAR PL. 2. ETAP, 
ÝMAR PL., III. BÖLGE NAZIM ÝMAR PL. 9 ETAP, ÝMAR P., I. 
BÖLGE NAZIM ÝMAR PLANI 907 PARSELÝN, ÝMAR PL., III. 
BÖLGE NAZIM ÝMAR PL. 1. ETAP, ÝMAR PL., III. BÖLGE NAZIM 
ÝMAR PL. 5. ETAP, ÝMAR PL., II. BÖLGE NAZIM ÝMAR PL. 4. 
ETAP , ÝMAR PL. (TÜRK KONUT) 
PLANLAMA ALANI TOPLAMI 7022.51 Ha

SEMT BÝRÝMLERÝ
Yerel yönetimde katýlýmý artýrmak ve hizmet kalitesini 
yükseltmek amacýyla Çayyolu, Batýkent, Gazi ve 
Karþýyaka Semt Birimleri oluþturulmuþtur. Semt 
Birimlerindeki Danýþma Kurullarý aylýk periyodik 
toplantýlarý ile kendi sorunlarýný tartýþarak çözüm 
üretmektedir. 

 SOSYAL ÇALIÞMALAR
Yenimahalle Belediyesi çalýþma programýný belirlemek 
amacýyla 2000 yýlýnda Kent Kurultayý düzenlemiþtir. 2003 
Kent Kurultayýnda yeni hedefler belirlenerek çalýþmalarýn 
deðerlendirmesi yapýlmýþtýr. Yaþlýlara yönelik çalýþmalar, 
kadýnlara yönelik çalýþmalar, gençlere yönelik çalýþmalar, 
saðlýk alanýndaki çalýþmalar, kültürel çalýþmalar kendi 
içinde projelendirilip sürdürülmektedir.
Bedriye IÞIK'ýn yazýsýndan alýntýlanmýþtýr. 
Þehir Plancýsý Yenimahalle Belediyesi
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 Evimiz ötekini taklit eder abiler.

Mor külhanidir. 

Mor külhanidir ama abiler,

Hem de taklitçidir.

Taklit eder ama abiler, neyi taklit eder?

Niye öyle taklit eder?

Üçgen alýnlýktaki oranlarý bilmez miyiz abiler?

Tuðradaki asaleti bilmez miyiz abiler?

Sonra, o þelalenin üzerine oturtmasýný bilmez miyiz 
abiler?

Bilmeyiz ama, oturturuz abiler.

Kolonlar vardýr, kiriþleri taþýr

Kolonlar vardýr, kubbeleri taþýr.

Kiriþler vardýr, Athena'ýn tapýnaðýnýn üzerini örten 
çatýyý taþýr.

Demeter'in tapýnaðýný taþýr, Zeus'un tapýnaðýný taþýr.

Ay tanrýsýnýn tapýnaðýný taþýr kolonlar.

Kolon baþlýklarý süslenir bir üslup içinde.

Bazýlarý da, çanak antenlerin asýlý olduðu balkonlarý 
taþýr.

Ay tanrýsý tapýnaðýnýn öteki, Rapunzel'in kulesinin 
yanýndaki apartman mýdýr?

Evimizi severiz.

Çevre bakanlýðý için ekolojik gökdelen öneri
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Cephesine oymalý kolonlar koyarýz.

Oymalý baþlýklý kolonlar...

Modern çizgileri severiz. Neden severiz modern 
çizgileri?

Çünkü, ötekiler gibi modern olmak isteriz.

Modernler, daha seçkin olur. Onlar, kurtulmuþtur bin 
yýllýk köylülükten.

“Modern” olaný severiz.

Modern olanýn, modern olmadan önce sevdiði 
üçgenleri de, modern olduðu için severiz.

Ama çamaþýrýmýzý da asarýz. 

Çamaþýrýmýzý asmayý da severiz, çalýlarýn üstüne, ipe 
ve üçgen alýnlýðýn altýna.

Çadýr Türk'ün otaðýdýr, yurdudur.

Her gittiði yere götürür.

Çadýr Türk'ün evidir.

Ev antensiz,

Oba çadýrsýz olmaz.

-Taç Mahal'i kim yaptý?

-Neden yaptý Babür Þah Taç Mahal'i?

-Aþkýný göstermek için yaptý.

-Akbaba'yý kim yaptý?

-Reklamcýlar yaptý.

-Peki biz, kimin sevgisini gördük çatýsýna akbaba 
konan konakta?

Belediyesini çok seven belediye baþkanýnýn, 
belediye halkýna olan aþkýný mý gördük?

Baþka olur baþkanlarýn aþklarý...

Modern Hindistan'ý kim gördü?

Ben gördüm.

Öteki gördü.

Keçi gördü.

Baþkan gördü.

Örgü gördü.

Görgü ördü ötekiler bizlere.

Kuðular bir birini sevdi.Çaykovski müziðini yazdý.

Kuðular balerin zarafetiyle yüzdüler.

Biri ak pencerenin üzerinde yüzdü.Biri kara 
pencerenin üzerinde yüzdü.

Bir defne çelengi baðladý onlarý Roma'dan beri 
olduðu gibi.

Mehtap onlarý buluþturdu.

Kara mehtabýn üzerinde ak bir çanak anten yükseldi 
birden ve bozuldu iþte büyü...

Akýn Atauz
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Demiryollarý modern olaný getirdi bir zamanlar.

Kara tren, modern olandý.

Þimdi, sadece geçmiþ zaman özlemcileri ve yoksullar 
için bir anlam ifade ediyor tren. 

Biz otomobilciyiz. “Bastý gaza, gider mi gider.”

Demiryollarý geldi, hatta gitti ama,

modern geldi mi?

Demiryolunun bankýna oturup tren beklemek mi 
daha modern,

Çimenlerin üzerine yayýlýp yatmak mý?

O mu, öteki mi?

Salýncak uçuyor.

Salýncaðý uçuranýn kalbini de uçurabilir salýncak.

Yaþý filan olmaz salýncaðýn.

Her yaþ sallanabilir.

Sarkaç ve dairesel hareket, kimi olsa mutlu eder.

Mutluluk, saçlarýnýn arasýndan geçer rüzgarla birlikte 

ve sonra

çocuklukta kalýr salýncaklarýn rüzgarý. Herkes 
gergedan olur.

Evin içi- evin dýþý 

fark etmez.

Özel yaþam- kamusal yaþam 

fark etmez.

Ýç mekanlar dýþarý- dýþ mekanlar içeri.

Her þey bir birine dönüþebilir, eðer yeterince 
yoksulsanýz...

Yeterince yerleþik deðilseniz, koltuklar kayalarýn 
üzerine yerleþir.

Mutfak olur, kapýlarýn önleri, çamaþýrlýk olur, kapýlarýn 
yanlarý.

Pencere çerçevesiz, çocuk bol...

Doðada yaþar gibi, doðalmýþ gibi yaþanýr sefalet.

Her þey olur, yeterince yoksulsanýz. Her þey olur...

Olmayacak ne var?

 9. ULUSAL MÝMARLIK SERGÝSÝ VE ÖDÜLLER
Ý

Mimarlar Odasý tarafýndan iki yýlda bir düzenlenen Ulusal Mimarlýk Sergisi veÖdülleri, 
Mimar Sinan anýsýna, 1988 yýlýndan itibaren gerçekleþmektedir. Bu yýldokuzuncu 

dönemini gerçekleþtirecek olan Ulusal Sergi'ye bu süre içinde 800'eyakýn mimar ve 
ekip 1010'a yakýn eserle katýlmýþ, ve öncü nitelikteki çalýþmalarý nedeniyle 99 kiþi ve 

kuruluþ, çeþitli dallarda ödüllendirilmiþtir.
Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri programýnýn amacý yönetmelikte, “ülkemizdeki 

mimarlýk faaliyetinin tanýtýlmasý, özendirilmesi, ödüllendirilmesi, mimarlýðýn 
kamuoyunun gündeminde bulundurulmasý, mimarlýk ürünlerinin belgelendirilmesi ve 

güzel sanatlarýn teþvik edilmesi” olarak tanýmlanýyor. Ulusal Mimarlýk Sergisi'nin 
mimarlýk ortamý açýsýndan önemi, her iki yýlda bir mimarlar için buluþma olanaðý 
yaratarak, ülke mimarlýðýnýn düzenli bir deðerlendirmesinin yapýlmasýna olanak 

saðlamasý, tartýþma ortamýnýn zenginleþmesi ve bir özeleþtiri fýrsatý yaratmasýdýr. 
Sergiyle birlikte iþleyen ödül programý ise, özgün fikirlerin ortaya çýkarýlýp teþvik 

edilmesi, mimari üretimde niteliðin yükselmesi gibi beklentiler açýsýndan önem 
taþýmaktadýr.

Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri, baþarýlý genç mimarlarýn ortaya çýkmasýna olan 
katkýsýnýn yanýsýra, Türk mimarlarýnýn yurt dýþýnda tanýtýmýna da olanak saðlamaktadýr. 

Türkiye'yi yurt dýþýnda temsil etmek üzere Mimarlar Odasý'ndan aday gösterilecek 
mimarlar ve eserler, Ulusal Mimarlýk Sergisi ödül ve ödül adaylarý arasýndan 

seçilmektedir. Uluslararasý ödül programlarýna katýlým için Mimarlar Odasý'na yapýlan 
baþvurular arasýnda örneðin UIA Ödülleri, Mies Ödülleri ve her yýl gerçekleþen çeþitli 

uluslararasý sergilere katýlým, bu yolla gerçekleþmiþtir.
 

KATILIM KOÞULLARI

1. Baþvurular Mimarlar Odasý Genel Merkezi 9. Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri 
Sekreteryasý'na yapýlýr.

2. Her dalda en çok dört ayrý ürünle ve herbiri için en çok dört pano (aþaðýda 
tariflenen þekilde “rulo”) hazýrlanarak katýlýnabilir.

3. Katýlýmcýlar Sergi'ye gönderdikleri her ürün için ayrý bir dosya hazýrlamak 
durumundadýr. Dosya, kataloðun hazýrlanmasý için gerekli olan, sergiye sunulmuþ 
panolardaki fotoðraflar (slayt) ile yazýlý ve çizili dokümanlarý kapsar (A4 veya A3 

formatýnda baskýlar). Dökümanlar ayrýca, yüksek çözünürlükte tiff dosyalarla CD 
olarak sunulmalýdýr. Dosyasýz gönderilen çalýþmalarýn katoloða alýnmasý mümkün 

deðildir.
4. Panolarýn sergilenme, taþýnma ve korunma kolaylýðý için, aþaðýda belirtilen teknik 

özelliklere uyularak hazýrlanmasý gerekmektedir.
a) Panolar (rulo) 58 x 160 cm boyutlarýnda “plotter çýktýsý” olarak teslim edilecektir. 

120/130 gramlýk coated paper cinsi plotter kaðýdý tercih edilmelidir.
b) Panolar ekte sunulan format doðrultusunda hazýrlanmalýdýr. Format için 

ayrýcabakýnýz: Mimarlar Odasý web sitesi: http://www.mimarlarodasi.org.tr
c) Panolarýn sergiye hazýr hale getirilmesi için ön ve arka yüzünün polyester ile 

kaplanmasý, alt ve üst kenarlarýna ahþap çýta takýlmasý iþleri Sekreterya tarafýndan 
Ankara'da yaptýrýlacaktýr. Bu iþlere ait masraflar pano katýlým payý içindedir.

5. Kargo ile gönderilen panolar teslim tarihinde Mimarlar Odasý Genel Merkezi'ne 
ulaþmýþ olmalýdýr.

Katýlým payý
Mimarlar Odasý'nýn Türkiye Ýþ Bankasý Ankara Meþrutiyet Þubesi 4213 3044009319 

no.lu hesabýna yatýrýlacaktýr.
Bireyler: 100.000.000.-TL / pano (rulo) Þirketler ve Kamu Kuruluþlarý: 200.000.000.-

TL / pano (rulo) Öðrenciler, Mimarlar Odasý Birimleri ve Üniversiteler: 50.000.000.-TL 
/ pano(rulo)

9. Dönem Ulusal Komite
Aydan BALAMÝR, Oðuz BULHAZ, Cüneyt AKBULUT, Nurçin ÇELÝK

Komite Sekreteryasý
Bayar ÇÝMEN

TAKVÝM

1 MART 2004 
........................... 
PANOLAR (RULO), 
BAÞVURU FORMLARý VE 
KATILIM PAYI 
MAKBUZLARININ TESLÝMÝ

12 NÝSAN 2004 
 ÖDÜL TÖRENÝ: ÇANKAYA 
BELEDÝYESÝ ÇAÐDAÞ 
SANATLAR GALERÝSÝ, 
18:00-20:00

12 NÝSAN 21 NÝSAN 
2004
 ULUSAL SERGÝ:
ÇANKAYA BELEDÝYESÝ 
ÇAÐDAÞ SANATLAR 
GALERÝSÝ

9. DÖNEM SEÇÝCÝ KURUL
NEJAT ERSÝN , ZÝYA 
TANALI , ABDÝ GÜZER , 
TEVFÝK TOZKOPARAN, 
ZEYNEP AHUNBAY

9. DÖNEM ULUSAL 
KOMÝTE
AYDAN BALAMÝR, OÐUZ 
BULHAZ, CÜNEYT 
AKBULUT, NURÇÝN ÇELÝK

9. 

ULUSAL 

MÝMARLIK 

SERGÝSÝ 

ve 

ÖDÜLLERÝ

2004



32

Akýn Atauz

MÝMARLAR ODASI
ANKARA ÞUBESÝ

YEREL YÖNETÝM / KENT POLÝTÝKASI
Ýlk taslak

Giriþ:
Bir politika nasýl hazýrlanmalý?

Politika metni,
Yakýn veya öngörülebilir bir geleceðe yönelik olarak,
Nelerin yapýlmasýnýn ve gerçekleþtirilmesinin istendiðini 
/tercih edildiðini ve 
yapýlmasý düþünülen iþlerin nasýl gerekçelendirildiðini,
alanýný nasýl kapsadýðýný ve neleri dýþarýda býraktýðýný,
temel yaklaþýmlarýn ve yeðlemelerin neler olduðunu,
ilkeleri,
önerilerle ilgili temel öncüllerin neler olduðunu,
ele alýþ tarzýný ve
önceliklerle ilgili genel tercihlerin neler olduðunu,
konular arasýndaki baðlarýn ve iliþkilerin nasýl kurulduðunu,
gösteren,
yönelimin genel özelliklerine ve ana doðrultusuna/ yönüne 
iþaret eden,
sorumlu olduðu/ sayýlabileceði alanýn/ coðrafyanýn bütünü 
için kapsayýcý olan,
vb.
uygulamaya yönelik,
temel ve sistemli bir belgedir.

Politika 
genel yaklaþýmlý
genel kapsamlý

bir metindir. 
Bu bakýmdan daha çok 

ilkeleri,
gerekçeleri ve
önerileri

sistematik bir bütünlük ve iç tutarlýlýk içinde ele alýr.

Geleceðe yönelik tasarýnýn en genel metni politika metnidir. 
Politika bir program deðildir. Bu nedenle bir politika, bir 
programda olmasý gereken 
ayrýntýlara,
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net tanýmlara,
zamanlamayla ilgili konulara,
politikanýn gerçekleþebilmesi için mutlaka gerekmiyorsa 
aþamalandýrmaya,
sorumluklarýn daðýlýmý veya görev bölüþümü gibi konulara,
uygulama yerleri ve bütçeleri gibi konulara
vb
girmeyebilir. Bunlar politika metninin oluþumu için özelikle 
istenmemiþse, politika metninde yer almayabilir.

Politikadan yola çýkýlarak,
planlar,
programlar,
projeler,
uygulama planlarý
eylem planlarý

kendi hiyerarþilerine göre düzenlenerek,
politikaya uygun bir biçimde geliþtirilebilir.

Politika, 
sistemli bir biçimde geleceðe yönelik tasarýlar 
oluþturulurken, eðer kapsam ve/veya amaç gerektiriyorsa, 
en kapsamlý metin olarak, bütün bu çalýþmalar için 
baþlangýç noktasý olur.

Politika,
Kiþisel bir konuda/ alanda bile olsa,
Toplumsal bir yönü/ baþkalarýna dönük bir yönü olduðu için 
veya doðrudan toplumu ilgilendirdiði/ için,
toplumsal bir süreçtir ve 
toplumsal/ toplumsallaþtýrýlmýþ bir biçimde oluþturulmalýdýr.

Politikalar üretiliþ yaklaþýmlarýna göre sýnýflandýrýldýðýnda, 
genel olarak,

demokratik ve
demokratik olmayan

yaklaþýmlarla oluþturulmuþ olabilir.

Politika metinleri, her toplumsal karar/ yeðleme/ yaklaþým 
için söz konusu olabileceði gibi, 
normatif metinlerdir ve üretildiði ortama göre bir 
sübjektivite/ ideolojik bir yön/ karakter taþýr.
Bu durumda, politikalar hem genel, 
hem de normatif olduklarý için,
ayrýca etkiledikleri kitleler/ toplumsal yapýlar da homojen 
olmadýðý için,
kapsadýklarý alandaki farklý kiþilere ve gruplara farklý 
etkilerde bulunacaktýr.

Bazý politikalar bireyler (monarklar) tarafýndan veya küçük 
bir grup eliyle de biçimlendirilebilir.
Ancak bu politikalarýn
(toplumun yararýna bile olsa)
zorlayýcý/ tepeden inmeci/ demokratik olmayan/ 
despotça politikalar olduðunu söyleyebiliriz.

Demokratik bir yaklaþýmla politikanýn hazýrlanmasý,
politikanýn ilgilendirebileceði alanda kimler varsa herkesi,
mümkün olduðunca sürecin içine davet eden bir yaklaþýmla 
ele alýnýr.

Politikanýn, demokratik bir yaklaþýmla hazýrlanmasýnýn 
avantajlarý,
Politikadan (olumlu veya olumsuz yönde) etkilenecek 
herkesin, politikanýn biçimlendirilmesine katkýda 
bulunabilme þansýný elde etmesi ve böylece 
politikanýn alacaðý biçimin, ilgili taraflarýn içinde bulunduðu 
gerçeðe uyumlu bir biçimde tanýmlanabilmesi

ileride politikanýn karþýlaþabileceði direncin ortadan 
kalkmasý/ azaltýlmasý, 
kalkmasý/ azaltýlmasý, 
politikadan beklenen yararýn elde edilebilmesidir.

Politikadan etkilenebilecek olanlar politikanýn oluþuna/ 
biçimlenmesine katkýda bulunabilirse,
politika incelmiþ, farklý gruplarýn beklentilerin/ çýkar 
çatýþmalarýný dikkate almayý daha iyi baþarmýþ ve bu 
nedenle de daha gerçekçi ve kriz/ çatýþma yaratmayan 
geliþme öngörüleri haline gelebilirler,

Buna karþýlýk,
demokratik süreçler,
zaman alýcý, eðer kötü niyetle yaklaþýlýrsa kolayca daha 
oluþum halindeyken sabote edilebilir,
haline dönüþebilir.
Bazý durumlarda hiçbir sonuç alýnmasý mümkün de 
olmayabilir.

Bu nedenle,
Bu politikalarýn çoðulcu yaklaþýmlarla ve sabote edilmeden 
üretilebilmesi için 

müzakere,
çoðulcu ortamda karar alma ve 
sonuca ulaþabilme, 
farklý önerileri birleþtirebilme, veya
her birinin öngördüðü olanaklarla/ çýkarlarla 
çeliþmeyecek ara yaklaþýmlar bulma,
alternatifler yaratabilme,
vb konularýnda

belirli bir beceri ve deneyimi edinmiþ,
kolaylaþtýrýcý/ örgütleyici ve politika metni üreticilere 
ihtiyaç olacaktýr.

Bu tür demokratik yaklaþýmlarla bir politikanýn geliþtirilmesi 
çabasýna,
“müzakereci yaklaþým”
adýný verebiliriz. 
Bu yaklaþýmla, uygulamaya yönelik olarak geliþtirmek 
istediðimiz düþünceleri, 
heterojen bir ortamda ve 
çoðulcu bir yaklaþýmla, 
farklý çýkarlar arasýndaki tartýþmalarý ve durumlarý dikkate 
alarak (bunlarý deðiþtirerek veya koruyarak)
nasýl gerçekleþtirebileceðimiz konusunda 
tutarlý önermeler dizgesini kurabiliriz.

Bu dizgeyi kurma çabasýný “politika” ve
bu dizgeyi yaratma ve yaratýlan politika metnini uygulama 
çabasýnda bulunmayý da,
“politika yapmak” olarak tanýmlayabiliriz.
Politika yapanlarýn mutlaka profesyonel “politikacýlar” 
olmasý gerekmez.
Politikanýn uygulanmasýndan etkilenen ne kadar grup/ 
taraf varsa, “müzakereci” bir politik sürece (politika metnin 
oluþturulmasý, uygulanmasý, izlenmesi ve deðerlendirilmesi) 
katýlmasý yararlý olur.
Bu katýlýmcýlar profesyonel politikacý olmadýklarýndan 
sürecin iþleyiþinde bir çok güçlükle karþýlaþabilirler.
Profesyonel politikacý,
ilgi alanýndaki bilimsel bilgilerin ve güncel geliþmelerin 
sürekli olarak izlenmesinde,
geleceðe iliþkin öngörülerin yapýlmasý ve gelecek 
tahayyüllerinin kurulmasýnda,
farklý gruplarýn düþüncelerini dile getirmelerinde, 
birbirleriyle çatýþmacý olmayan bir biçimde iletiþim 
kurmalarýnda yardýmcý olan,
çoðulcu bir tartýþmanýn sonuçlarýný dikkate alan bir sonuca 
ulaþýlmasýný kolaylaþtýran, vb

bir iþlev üstlenecektir. Bu nedenle “iyi politikacý”
yönetmek yerine “iyi yönetiþimi” gerçekleþtirmede 
fonksiyonel olan bir aktör olarak düþünülebilir.

Politikalar Metninin Hazýrlanma süreci:

“Politikalar” çalýþmasýna baþlangýç noktasý olarak “ACE 
Beyaz Kitap” alýndý. Bu seçimin nedeni, oldukça geniþ bir 
tartýþmaya konu olduðu düþünülen bazý kavramlarýn, 
Avrupa Birliði ülkelerindeki diðer mimarlar tarafýndan ne 
tür “kamu politikalarý” biçiminde önerildiðini oldukça net bir 
biçimde göstermesidir. Bu kamu politikalarý, kuþkusuz, 
Türkiye'deki kentlerin ve kent yönetimlerinin sorunlarýna 
yanýt verebilmek bakýmýndan bir çok farklýlýk ve eksiklik 
taþýmaktadýr. Politikalarýn gözden geçirilmesinde ve 
yenilenmesinde, Türkiye'nin bu alandaki birikiminin, gözden 
geçirilmesi yararlý olacaktýr. Ayrýca Mimarlar Odasý, daha 
eski dönemlerden beri yerel yönetim sorunlarýyla 
ilgilenmekte ve bu alanda öneriler geliþtirmektedir.

Bir baþlangýç noktasý olarak bu tartýþýlmýþ metnin kabul 
edilmesi ve bu metnin Türkiye kentlerinin ve kent 
yönetimlerinin sorunlarýna uyarlanmasýnýn bazý avantajlarý 
olabileceði düþünülmüþtür. Bunlar, hazýrlanacak önerilerin, 
hem mimarlar arasýnda belirli bir ortak dil ve ilgi alanýn 
sýnýrlarýný belirlemede, hem de, Türkiye için önerilen 
düþüncelerin diðer ülke kentlerinin ve kent yönetimleri 
kamu politikalarýyla ilgili baðlamla iliþkilendirmede ortaya 
çýkabilecek avantajlardýr. 

Politikalarýn Türkiye ile iliþkilenmesinde, bazý ilkeler 
bakýmýndan ancak “deneysel” öneriler geliþtirilebilir. Bu 
önerilerin ne kadar gerçeklik taþýdýklarý, ne kadar 
uygulanabilir olduðu hakkýnda, kent toplumsal/ politik ve 
ekonomik baðlamý bakýmýndan fazla fikrimiz olmamakla 
birlikte, önerilerin gösterdiði doðrultuda atýlacak adýmlarýn 
ve giriþilecek deneyimlerin, küçük olsalar bile, Türkiye 
kentleri bakýmýndan yararlý açýlýmlar getirebileceði 
düþünülmüþtür.

Politika önerilerine geçmeden önce bu önerilerin dayandýðý 
ilkelerin, “temel bir politika” olarak benimsenmesinin 
yararlý olacaðý düþünülmektedir. Bu politika ilkeleri kýsaca,

katýlým,
yerellik,
küçük ölçeklerin (mekan ve toplumsal/ üretimsel 
ölçekler olarak) kaybedilmemesine ve 
korunmasýna özel bir önem verme ve
çevre

ilkeleridir.

Bu ilkelerin ilk ikisi (katýlým ve yerellik) daha çok toplumsal 
karakterli, küçük ölçeklerin korunmasý hem toplumsal- 
ekonomik, hem de teknolojik karakterli, son ilke olan çevre 
ilkesi de, daha çok doða ve teknoloji (bu nedenle de ayný 
zamanda toplumsal) karakterli alanlarý ilgilendiren ilkelerdir. 
Ýlkelerden sonra gelen bölümlerdeki daha somut alanlara 
iliþkin politika önerileri ise, mutlaka bu ilkelerle iliþkili 
olarak düþünülmelidir. Ýlkeler, bu bakýmdan, bütün politika 
önerilerini yatay olarak kesen bir bileþen gibi düþünülebilir. 
Yani her somut politikanýn bir katýlým, bir çevre, bir yerellik 
ve bir de küçük ölçeklerle iliþkili boyutu olabilir. Böylece bu 
boyutlarýn dikkate alýnmasý, politikanýn uygulanma aný 
(zamaný), yeri ve baðlamý (konteksti) bakýmýndan, 
politikacýnýn veya uygulayýcýnýn dikkate almasý gereken bir 
ana ilke olarak düþünülürse, politika metninin yazýmýnda 
büyük bir tasarruf saðlanabilecektir.

MÝMARLAR ODASI

ANKARA ÞUBESÝ 
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Ýlke 1: KATILIM

söz hakký
Kentlerde neyin yapýlacaðý, neyin yýkýlacaðý ve “kentin 
ruhunu” nasýl koruyup yeni kuþaklara aktaracaðýna kim 
karar verir? Bu konudaki kararlarýn büyük bir bölümü 
yöneticilere býrakýlmýþtýr ve yöneticiler de eðer iyi çalýþan 
bir demokratik sistem yoksa, oldukça teknokratik ve 
bürokratik kararlar olarak kent halkýna, kentin iþleyiþinde 
ve hizmetlere ulaþýmda, baský/ yararsýzlýk/ düþük etkinlik 
ve pahalýlýk olarak geri döner.

Kent geleneði,
kent yaþamýna rasyonel,
demokratik,
insancýl

katýlýma olanak verecek biçimde oluþabilmelidir. Ancak 
kentler “türdeþ olmayan/ heterojen” kavramýný, toplumsal 
bakýmdan en geniþ kapsamda ve zengin biçimde ifade 
eden mekanlardýr. Heterojen bir kent mekaný için, katýlým 
nasýl ele alýnacaktýr? “Kimin katýlýmý ve nasýl katýlýmý?” 
sorularý nasýl yanýtlanacaktýr? Eðer bir politika veya ilke, 
sadece kavram olarak belirlenir, bunun içinde 
bulunduðumuz kent toplumlarýnda nasýl yaþayan- canlý ve 
organik bir öge olacaðý belirlenmezse, bu durumda önerinin 
fazla bir pratik yararý olmayacaktýr. Bu nedenle politika 
veya ilkeler, mümkün olduðunca, pratik önerilerle de 
desteklenmelidir.

Genellikle metinler,
Kent halký
Halk / yurttaþ/ tüketici gruplar 
Kullanýcýlar
Yapým endüstrisindeki meslek adamlarý
Tasarýmcýlar/ mimarlar/ sanatçýlar
Mühendislik alanýndaki meslek mensuplarý
Korumacýlar 
Ýþverenlerin/ kamu ve özel sektör iþvereni
Yükleniciler 
Yatýrýmcýlar 
ve özetle,

bütün aktörler biçiminde belirlemektedir “katýlýmcýlarý”. 
Ancak, burada sayýlan aktörlerden her birinin katýlým biçimi 
farklý olabileceði gibi,katýlýmlarýnýn kent üzerinde yaratacaðý 
etki de farklý olacaktýr. Yukarýdaki listede yer alan 
katýlýmcýlar iki gruba ayrýlabilir: Kent toplumu ve kent 
toplumu içinde yer alan bazý profesyonel gruplar veya 
seçkin-özel kesimler. Ýkinci grubun katýlýmý için bazý 
örgütlenmeler mevcuttur (kamu örgütleri, sivil toplum 
örgütleri/STK'lar, meslek odalarý, vb). Asýl zor olan konu, 
geniþ toplum kesimlerinin, kent halkýnýn nasýl örgütleneceði 
ve katýlýmýn nasýl saðlanacaðý ile ilgilidir.

Halkýn sesinin daha iyi duyulabilmesi için tüketici gruplarý/ 
çevre gruplarý ve diðer STK'lar desteklenmeli ilgili kamu 
kurumlarý güçlendirilmelidir elbette. Mekanýn oluþumuna 
katýlým bakýmýndan, yapý kullanýcýsý güçlendirilmeli, 
kullanýcýnýn yasal haklarý geliþtirilmeli ve saygý gösterilmeli, 
çevrenin gelecekte nasýl þekilleneceði konusunda kamuoyu 
tartýþmalarý yapýlmalýdýr. Bununla birlikte, asýl sorun çok 
daha geniþ kent toplumu kesimlerinin örgütlenebilmesi ve 
kentin toplumsal yaþamýnda çeþitli düzeyde alýnan 
kararlara katýlabilmesidir.

Bu ilkenin gerçekleþmesi bakýmýndan, kent toplumunun 
çeþitli kesimlerinin (yoksullar/ orta gelir grubundakiler/ ve 
varsýllar, az eðitimli olanlar/ ve eðitimliler- profesyoneller, 
kadýnlar/ ve erkekler, mahalle-semt ölçeðinde 

örgütlenenler/ ve kent ölçeðinde örgütlenenler vb) katýlým 
olanaklarýnýn neler olabileceði, katýlýma ne kadar hazýr ve 
istekli olduklarý ya da hangi düzeydeki katýlýmý kendileri için 
en anlamlý gördükleri vb konularýnda, Türkiye kentlerindeki 
toplumlar için daha fazla bilgi toplanmasýna gereksinim 
vardýr.
olanaklarýnýn neler olabileceði, katýlýma ne kadar hazýr ve 
istekli olduklarý ya da hangi düzeydeki katýlýmý kendileri için 
en anlamlý gördükleri vb konularýnda, Türkiye kentlerindeki 
toplumlar için daha fazla bilgi toplanmasýna gereksinim 
vardýr.

Bu ilkenin daha iyi biçimlendirilmesi için, bilginin 
çoðaltýlmasý için özel çalýþmalarýn araþtýrmalarýn yapýlmasý 
gereklidir. Mevcut bilgi düzeyinde katýlým ilkesi bakýmýndan, 
anlamlý olarak söylenebilecek olan, dipnotta belirtilen 
mevcut örgütlenmelerin kentsel konularda daha fazla söz 
sahibi olabilmesi için, kamu yönetiminin (özellikle yerel 
yönetimlerin), STK'larla ve kamu yararýna çalýþan devlet 
örgütleriyle birlikte çalýþarak, katýlýmý artýrýcý mekanizmalar 
tanýmlamasý gerekliliðidir.

Ýlke 2: YERELLÝK

Yerel kültür/ kültürel kimlik
Küreselleþme ile birlikte, neredeyse bir kavram çifti gibi 
kullanýlan yerelleþme, bu metinde daha çok, 
modernleþmenin gelmesiyle birlikte (bu Türkiye'deki bir çok 
kent için farklý bir zamanda baþlamýþ bir süreç olmakla 
birlikte, Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir dýþýndaki kentler için 
genellikle 1950'den sonra ortaya çýkan bir süreçtir) 
kentlerin kaybetmeye baþladýklarý temel kültürel özelliklerin 
korunabilmesiyle ilgili bir kavram olarak kullanýlmaktadýr.

Yerelliðe saygý/ yerel bölgesel kültürel kimliðin korunmasý 
ilkesi, bölgesel kültürün kendisini ifade edebilmesini 
saðlayan, bölgesel özelliklerin anlaþýlmasýna destek veren, 
bir yere ait olma ve bölgesel kimlik duygusunu yaratan ve 
besleyen, bölgesel kültürel geleneklere saygýyý ve yerel 
malzeme kullanýmýný içeren bir uygulama, çeþitli yerel 
yönetim politikalarýnýn uygulanmasýnda, mutlaka dikkate 
alýnmasý gereken bakýþ açýsýný belirlemektedir. Yerel 
kültürlerin korunmasý ilkesinin en ciddi ve yýkýcý karþýtlarý, 

farklý ideolojik kapsamlarý olan “modernleþme” 
anlayýþlarý, 
etnik merkezli ve devletçi milliyetçilik, 
karþý durulamaz olduðu düþünülen teknolojik 
geliþmeler ve
tek-tipleþtirici yönetmelikler ve bürokratik 
uygulamalar

biçiminde özetlenebilir.

Yerel kültürel deðerler,

Geçmiþin katkýsýna deðer veren
Çaðdaþ kültüre söz hakký tanýyan
Metropoliten kültürün kendisini ifade edebildiði

bir kapsamda tanýmlanabilir. Bu nedenle yerellik, sadece 
geçmiþe ait olan deðerlerin ifade edilmesiyle ilgili bir 
kavram olarak deðil, yerel kültürün þimdi yeniden 
üretilmesiyle ilgili bir kavram olarak da düþünülmelidir. 
Burada ele alýnan biçimiyle yerellik bir sentez biçiminde 
anlaþýlabilir. Bu sentez, hem yerel kültürün ögelerini, hem 
evrensel kültürün ögelerini, geçmiþi ve þimdiki zamaný 
(çaðdaþý) farklý biçimlerde kapsayan bir sentez olarak 
düþünülebilir.

Böyle bakýldýðýnda yerellik ilkesi, kültürel deðerlerin, 
bölgesel kültür bakýmýndan önemli inþaat malzemelerinin, 

bölgesel kültür bakýmýndan önemli inþaat stratejilerinin 
teþvik edilmesi ve korunmasýný da kapsamaktadýr.

Ýlke: 3 ÖLÇEKLER ve STANDARTLAR

Endüstrileþme
Kentsel yapýlý çevrenin üretimi bakýmýndan, endüstrileþme 
kaçýnýlmaz ve çok kazançlý, yapýlý çevreyi kýsa sürede 
iyileþtiren bir süreç olarak tanýmlanmýþ olabilir. Bununla 
birlikte, kentlerin geliþmesinde ve yönetimiyle ilgili 
kararlarýn alýnmasýnda, konumun yeniden tartýþýlmasý 
gereken bir süreç de olabilir. Sanayileþmiþ yapým süreçleri, 
herkesin yaþamýný zenginleþtirecek biçimde kullanýlmalý, 
ancak, endüstrileþmeyle birlikte beliren tehlikeler de göz 
ardý edilmemelidir. Bu tehlikeler,

bir geleneðin, yerel kültürün tahrip edilmesi,
zanaat becerilerinin ihmal edilmesi,
kent mekanýnýn/ yapýlý çevrenin üretilmesi 
sýrasýnda, zanaatçýlarýn þantiye dýþýnda 
býrakýlmasý, nitelik gerektiren iþgücü boyutunun 
giderek küçülmesi,
tekdüzeliðin teþvik edilmesi

biçiminde ortaya çýkabilir veya belirli oranlarda ortaya 
çýkmýþtýr.

Endüstrileþmiþ üretimin çevre/ yapý/ detay üzerindeki 
etkilerinin incelenmesi, kültürel/ sosyal/ bireysel açýdan 
yeterli, teknik bakýmdan rasyonel, ekonomik bakýmdan 
sürdürülebilir yapým yöntemlerin ortaya çýkartýlmasý için 
daha fazla araþtýrmaya gerek vardýr. Endüstrileþme, 
kuþkusuz, Türkiye gibi kiþi baþýna gelirin oldukça düþük, 
kentleri her yýl milyonlarca yoksulun göç etmesiyle 
kalabalýklaþan bir ülke için kaçýnýlmaz önemde olan bir 
kavramdýr. Gerek yapýlý çevrenin gerek diðer bütün 
üretimlerin elde edilmesinde endüstrileþme, ülkenin uzun 
yýllardýr fetiþleþmiþ bir savsözü (sloganý) olmayý 
sürdürmektedir. Öyle ki, endüstrileþme, ülkenin bütün 
modernleþme tarihinin yazýnýnda, hem ilerlemenin ve 
zenginleþmenin, hem de çaðdaþ ve uygar olmanýn 
lokomotifi konumundadýr. Ýstihdam bakýmýndan da, çaðdaþ 
standartlarda bir iþ yaþamý anlamýna gelmektedir. Bu 
nedenle de, kolayca karþý çýkýlabilecek bir kavram deðildir.

Bununla birlikte, kentlere/ yerel yönetimlere yönelik ve 
sürdürülebilir bir politika oluþtururken, endüstriyel 
süreçlerle iliþkisi bakýmýndan bütün önerilere dikkat 
edilmesi yararlý olacaktýr. Endüstrileþme, politikalarla ilgili 
tartýþmada, “teknoloji seçimi” bakýmýndan önem 
kazanmaktadýr. Seçilen her teknolojinin de çevre, kent ve 
bunlarýn yönetimi üzerinde kalýcý etkileri bulunmaktadýr. Bu 
bakýmdan kentlerde yapýlý çevrenin elde edilmesinde, iyi 
uygulamalarýn desteklenmesi, geleneksel olarak sýnanmýþ 
ve denenmiþ malzemelerin kullanýmýnýn teþviki, yanlýþ 
uygulamalarýn yarattýðý hasarýn bir eðitim malzemesi olarak 
kullanýlmasý, iyi düþünülmeden verilen kararlarla 
endüstrileþmenin ve teknoloji seçimi yapmanýn getireceði 
tehditlere karþý iyi bir korunma yöntemi olabilir.

Ucuzluk ve hýz saðladýðý için gereksiz endüstriyelizasyona 
ve standardizasyona yönelmek, insanlýk dýþý ölçeklerdeki 
mahalleler- kent parçalarý oluþturmak veya kent 
iþletmeciliðine geçmek konularýnda, kentsel politika 
tercihlerine dikkat edilmelidir.

Standartlar
Ölçek konusunda, endüstrileþmeyle birlikte tartýþýlmasý 
gereken diðer kavram, standartlaþmadýr. Standart, 

evrensel bir kavramdýr ve bu nedenle standartlar, bir 
tekno-kültürel çevreden diðerine aktarýlarak yayýlýr. 
Teknolojinin geliþimiyle birlikte, bu yayýlma da 
hýzlanmaktadýr. Bulunabilen en iyi ve uygun teknolojinin 
(uzun ömürlü, iþletme masrafý düþük vb) kullanýmý teþvik 
edilmelidir. Yakýn bir zaman içinde yapý malzemelerinin 
sayýsý belki 50 kat artmýþtýr. Daha iyi ve dayanýklý 
parçalarýn, sürdürülebilir bir yapýlý çevre için parça ve 
sistemlerin, üretimi için standartlar sürekli geliþtirilmelidir. 
(uzun ömürlü, iþletme masrafý düþük vb) kullanýmý teþvik 
edilmelidir. Yakýn bir zaman içinde yapý malzemelerinin 
sayýsý belki 50 kat artmýþtýr. Daha iyi ve dayanýklý 
parçalarýn, sürdürülebilir bir yapýlý çevre için parça ve 
sistemlerin, üretimi için standartlar sürekli geliþtirilmelidir. 

Bununla birlikte, düzenlemelerin kapsamý, niteliksel 
düþünceleri ve toplumsal yaþamýn “kültürel özelliklerine” 
iliþkin düþünceleri de içermelidir. Endüstrileþme ve 
standartlaþma, büyük ölçekli ve tekrarlanan üretimler 
bakýmýndan kaçýnýlmaz olmakla birlikte, benzersiz 
toplumsal ve kültürel etkinliklere uygun düþen ve her 
zaman kendisini tekrarlayan bir imalat iþlemine uygun 
modellere dayanmayan teknik standartlar da 
geliþtirilmelidir. Böylece, geleneksel malzeme ve 
geleneksel yöntemlerin (en azýndan elenmeye karþý 
koyabilen bazýlarýnýn) korunmasý ve geliþtirilmesi 
saðlanabilir. Bu durumda standartlarýn, yerel kültürün 
gerekli ögelerini de içerecek biçimde yeniden üretilmesi 
gerekecektir.

Uzmanlaþma
Endüstrileþme ve standartlaþma kavramlarýný tamamlayan 
üçüncü kavram, uzmanlaþmadýr. Verimlilik ve karlýlýða 
odaklanma, uzmanlaþmayý artýran bir ögedir. Bütün 
süreçlerde olduðu gibi yapýlý çevrenin elde edilmesinde de 
uzmanlaþma artmaktadýr. 

Kentsel yaþamý etkileyen bütün kararlarda, endüstrileþme 
ve standartlaþma konusunda dikkatli olunmasý ve yerel 
özellikleri taþýyan süreçlerin yok olmamasýna gösterilmesi 
önerilen dikkat, uzmanlaþma ile ilgili olarak da 
gösterilmelidir. Uzman, tek tek parçalarýn deðil, ortaya 
çýkan ürünün toplam kalitesi üzerinde durmayý 
baþarabilecek niteliklere sahip olmalýdýr. Bu nedenle, dar 
alanda uzmanlaþmamýþ, genelci kiþilere/uzmanlara ihtiyaç 
vardýr. Tüm düzey ve ölçeklerde teknik, sanatsal, toplumsal 
ve yönetsel yetkinlikleri ve vizyonu birleþtirebilen, 
kararlarýn yapýlý çevre üzerindeki uzun erimli etkilerini 
anlama yeteneði olan kiþilere/uzmanlara ihtiyaç vardýr.

Sürece katýlan herkes, her uzmanýn yaptýðý katkýyý daha iyi 
kavramalý, bunun için de, sürecin baþlý baþýna bir amaç 
olmadýðýný anlayabilmelidir. Bu da, hem uzmanýn, hem de 
sürece katýlan teknik elemanlarýn, dar bir bakýþ açýsýna 
sahip olmayan, geneli ve parçayý görebilen ve irdeleyen bir 
anlayýþla çalýþan yerel yönetim örgütlenmesi ile çalýþmasýný 
gerektirecektir.

Kent ve yapýlý çevrenin üretimini ilgilendiren politikalarýn 
geliþtirilmesinde ve uygulama kararlarýnýn alýnmasýnda, 
endüstrileþme-standartlaþma-uzmanlaþma ile ilgili tutum, 
yerel özelliklerin ve küçük ölçeklerin yok olmasýna neden 
olacak nitelikte olmamalýdýr.

Üretimde küçük ölçekler
Kent, çoðulcu yapýsýný koruyabilmesi, farklýlýklarýný 
barýndýrmaya devam edebilmesi, çok katmanlý ve çok 



kültürlü bir özünü geliþtirebilmesi için, büyük ölçekli-tekelci 
kararlarý kolayca alabilen ve uygulayan çeþitli yapýlara 
(örgütsel, ekonomik, toplumsal- ideolojik, vb) 
yaklaþtýracak/ yönelen politikalardan bilinçli bir biçimde 
kaçýnmalýdýr. Bu, pazar ekonomisinin temel ilkesi olan tam 
ve tekelci olmayan rekabetin saðlanmasý varsayýmý/ilkesi 
bakýmýndan da, bir gereklilik olarak ortaya çýkmaktadýr. 
Küçük ölçeklerin korunmasý, toptan, büyük, hükmedici ve 
tekelci yapýdaki kararlarýn kenti belirlemesi riskini azaltýcý 
bir ilkedir. Ancak bu, kent bütününün uyumlu beraberliðinin 
saðlanmasý ve karakterinin/kültürünün sürdürülebilmesi 
bakýmýndan, üst düzeyde ve genel nitelikli (plan) kararlarýn 
alýnmasýnda demokratik (katýlýmcý) mekanizmalarla 
tamamlanan bir ilke olarak düþünülmelidir.
bakýmýndan, üst düzeyde ve genel nitelikli (plan) kararlarýn 
alýnmasýnda demokratik (katýlýmcý) mekanizmalarla 
tamamlanan bir ilke olarak düþünülmelidir.

Kentin, kentsel çevrenin ve kentsel yaþamýn üretimiyle ilgili 
politikalarýn geliþtirilmesinde küçük ölçeklerin dikkate 
alýnmasý söz konusu olduðunda, tasarýmda ve yapý 
endüstrisinde mikro/ küçük ve orta ölçekli iþletmelerin 
desteklenmesi, en azýndan, üretimde bu ölçekteki üretim 
birimlerinin varlýðýnýn, kentsel politikalar bakýmýndan 
saðladýðý potansiyelin fark edilmesi, önem taþýmaktadýr. Bu 
bakýmdan, küçük ve mikro giriþimlerin yüksek kalitede yapý 
ve yapý elemaný üretmesinin teþvik edilmesine yönelik 
politikalar geliþtirilebilir. 

Bu firmalarýn, iyi detaylandýrýlmýþ, iþçiliðin ve zanaatýn 
yüksek standartlý olduðu üretimler yapabilmesi için, yerel 
yönetimlerin, (ustalar ve küçük giriþimciler için) kabul 
edilmenin baðlý olacaðý sicillerin geliþtirilmesi, küçük 
firmalarda bile yüksek standartçýn elde edilebilmesi için, bu 
firmalara eðitim saðlayacak düzenekler geliþtirilebilir.

Yerel yönetimlerin mali politikalarýnýn da, “kara parayý” 
deðil, sorumluluk duygusuna sahip küçük yükleniciyi teþvik 
etmesinin saðlanmasý, mal ve hizmet alýmý ihalelerinin, en 
küçük firmalarýn da katýlýmýna olanak saðlayacak biçimde 
yazýlmasý, önem taþýmaktadýr.

Ýlke: 4 ÇEVRE

Çevre
Kentsel politikalar bakýmýndan “çevre” denildiðinde; 
kentteki doðal veriler, doðal- insan eliyle üretilmiþ kent 
peyzajý, kentte üretilen katý atýklar baþta olmak üzere, hava 
ve su kirlenmeleri, temiz ve atýk su altyapýsý- arýtma ve 
gürültü yönetimi ile ilgili konular anlaþýlabilir. Çevre 
politikalarý, diðer “politikalarý yatay kesen bileþenler” gibi, 
bütün yerel yönetim politikalarý doðal peyzaja (ve kentsel 
bitki, örtüsüne, aðaçlara, çalýlara, küçük bitkilere) 
toplumsal ve doðal boyutlarýyla çevreye saygýlý, çevresel 
deðerleri ve dengeleri zedelemeyen, tam tersine, gözeten 
ve iyileþtiren özelliklere sahip olmalýdýr.

Çevre politikalarýnýn alt baþlýklarý olabilecek konular,
Doðal verilerin dikkate alýnmasý, kentin güneye/ güneþin 
saðladýðý doðal enerjiye yöneliminin, vadi tabanlarýnýn- 
doðal hava akým koridorlarýnýn ve sýrtlarýn korunmasý, afet 
riski taþýyan kent topografyasýnýn yerleþmeye açýlmamasý/ 
riski dikkate alarak yapýlaþmaya açýlmasý, proje önerilerinin 
mikro klima üzerindeki etkisinin deðerlendirilmesi mikro 
klimaya uyan yapýlarýn azalmasý, tozun azaltýlmasý, yerel 
malzeme kullanýmýnýn azalmasý vb. konularýný,

Hava kalitesinin (dýþ çevre) yönetimi; artan trafik hacmi, 
yapýlarýn dünyayý daha fazla tahrip etmeden ýsýtýlmasý/ 
soðutulmasý/ aydýnlatýlmasý, insanlarýn içinde yaþadýklarý ve 

çalýþtýklarý mekanlarýn gün ýþýðý ile aydýnlatýlmasý/ temiz 
hava alabilmesi vb. konularýný,

Araç kullanýmýndan doðan sorunlarda; araç sayýsýný 
azaltmak için, yaþama- çalýþma- alýþveriþ- kültürel etkinlik 
mekanlarýnýn yakýnlaþtýrýlmasý/ bütünleþtirilmesi 
olanaklarýnýn aranmasý, kamu taþýmacýlýðýnýn 
geliþtirilmesini, yayalýðýn ve bisiklet kullanýmýnýn 
özendirilmesini, gürültüsüz kent- gürültünün perdelenmesi 
konularýný,

Atýk kaynaklý kirlenmenin azaltýlmasý, sorumluluðunun 
hatýrlatýlmasý, cam/ plastik/ evsel atýklar/ vb geri 
dönüþüm ve yeniden kullanýmýný en üst düzeye çýkartmak 
için önlem alýnmasý, bazý malzemeyle yapýlan (cam/ metal/ 
plastik) ambalaja yerel vergi konulmasý, atýklarýn 
arýtýlmasýnda kapalý sistemlerin tercihi, kentsel yýkýmlardan 
çýkan atýðýn azaltmasý ve yeniden kullanýmý, vb. konularýný, 

Altyapý tasarýmý; yaðmur sularýnýn ayrý olarak toplanmasý, 
doðal kaynaklarýn tasarruflu bir biçimde kullanýlmasý, 
kullanýlan suyun mümkün olduðunca az kirletilmesi ve ucuz 
bir biçimde arýtýlabilmesi- arýtýlmadan doðaya geri 
döndürülmemesi, peyzaj düzenlemelerinde uzun ömürlü ve 
az enerji tüketen maddelerin kullanýmý ve kentteki 
yapýlaþmada yerel malzeme kullanýmýnýn azalmasý, vb. 
konularýný,

Mali tedbirler, bütün bu politikalarýn uygun mali araçlarla 
desteklenmesi gerektiði konularýný, kapsamaktadýr.

Enerji kullanýmý
Kentin enerjiyi en iyi biçimde kullanmasý, enerji etkinliði 
saðlamasý, enerji tüketimi az bir kent olmasý ve küresel 
ýsýnmayý artýrmamasý için, (doðal verilerin en iyi biçimde 
kullanýlmasýný gözeten bir planlama ile) birincil enerji 
tüketimini azaltmasý, pasif güneþ enerjisini kullanmasý, 
binalarýn elektrik enerjisiyle ýsýtýlmamasý için gerekli 
önlemleri almasý doðrultusunda politikalar geliþtirmesi,

Saðlýk
Saðlýklý bir kent olabilmesi için dýþ ve iç mekanlarýn saðlýk 
bozucu olmamasý için gerekli politikalarý geliþtirmesi,

Kýrsal alan
Kentin sürekli olarak yakýn çevresini istila eden ve 
karakterini/ özelliklerini bozan- ekolojik dengelerini 
olumsuz biçimde deðiþtiren bir etki yaratmamasý, kýrsal 
alanda yapý ile çevre arasýndaki simbiyotik iliþkinin 
kaybolmasý, kent dýþý hipermarketler, yer bakýmýndan 
sorunu olmayan (yerden baðýmsýz) sanayi, turizm amaçlý 
inþaatlar gibi nedenlerle kýrsal alanda ortaya çýkmakta olan 
tahribata ve sorunlara ve tahrip olan kýrsal alanýn yeniden 
inþasýna yönelik politikalar geliþtirmesi gerekmektedir.

Sürdürülebilirlik
Bütün çevresel politikalar, ayný zamanda, kentsel yaþamýn 
sürdürülebilir olmasý hedefini de kapsamaktadýr. 
Sürdürülebilir kentsel topluluk ve sürdürülebilir performans 
için, sürdürülebilir tasarým yöntemlerinin teþviki, en iyi 
uygulama bilgilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, sürdürülebilir 
mahalleler (atýk denetimi ve geri dönüþüm, yeniden 
kullaným, bazý ambalaja yüksek ücret, mahalle içinde 
spekülasyon amacýyla boþ býrakmaya ceza ve yapýlaþmayý 
teþvik, vergilerin buna göre olmasý, boþ tutulan üst 
katlarýn- özellikle merkezi bölgelerde- olabiliyorsa konut 
olarak kullanýmýný teþvik vb) için toplumsal-fiziksel planlar 
yapýlmasý, amaçlarla araçlarý dengeleyerek, yerel iklime 
geleneðe, kültürel içeriðe uygun sentezlerle kültürel 
süreklilik saðlama doðrultusunda yaratýcý politikalara 
gereksinim vardýr.

NOT
Yukarýdaki kavramsal çerçeve, tartýþmalarla  yeni ana baþlýklarýn eklenmesi, yeni sütun veya satýr baþlýklarýnýn eklenmesi veya çýkartýlmasýyla 
zenginleþtirilmesi, kutularýn her birinin içinin doldurulmasý bakýmýndan tartýþýlmayý bekleyen bir çerçevedir. Bu çerçevedeki kutularýn içlerinin 
tartýþmalarla doldurulmasý, Mimarlar Odasý'nýn yerel yönetimlerden neler beklenebileceði konularýnda, kentli toplumlarla ve meslektaþlarýyla/ 
diðer mesleklerden uzmanlarla veya teknisyenlerle yapacaðý tartýþmalarda veya kamuoyu çalýþmalarýnda da, yol gösterici bir baþlangýç/ bir 
belirleme olabilir. Bu taslakta yer alan “ilkeler” belirli bir ayrýntý düzeyinde geliþtirilmiþ bir taslak olarak, çerçeve ile birlikte sunulmaktadýr.
“Politikalar” adý verilen sütun baþlýklarýnda ise daha az bir hazýrlýk tamamlanabilmiþ, çok daha az geliþmiþ bir taslak oluþturulabilmiþtir.

Bütün taslaklarýn oluþturulmasýnda, daha önce belirtildiði gibi, AB Komisyonu'nun hazýrladýðý “ACE Beyaz Kitap”ta önerilen kamu politikalarý yol 
gösterici olarak kabul edilmiþ, ancak Türkiye kentlerinin ve yerel yönetimlerinin durumu göz önünde tutularak bazý düzenlemeler yapýlmýþtýr. Bu 
kutularýn içeriklendirilmesi konusunda hazýrlýk yapmak isteyenler, bu kaynaða baþvurduklarýnda, olasý tartýþmalarla ilgili yeterli düzeyde bilgi 
sahibi olabilir.
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Türkiye 20 yýldan sonra ilk kez saðlýklý bir YÖK'e 
kavuþtu. Bu bir YÖK'ü karalama yazýsý deðil, daha önce 
de üniversite ve YÖK’ün ne denli yan yana 
gelemeyeceðini ve geldikleri takdirde üniversiteye ne 
zararlar vereceðini hissederek, 1982'de bir yýllýk bir 
deneyim sonrasýnda istifa ederek, belki Türkiye'nin tek 
üniversiter üniversitesi olan ODTÜ'den ayrýlmýþ idim. 
Bu ayrýlýþým da kimilerini sevindirdi, kimilerinden de 
mücadeleyi terk etmiþliðim eleþtirilerini aldým. Belki bu 
eleþtiriler haklý idi, eleþtirilerin yeni kaynaklarý seferber 
edip topyekün bir toplumsal harekete dönüþtürülmesi 
ile bir sonuç alýnabilirdi. Ama o yýllarda yaþananlar 12 
Eylül askeri darbesi ardýndan oluyordu ve benim o 
darbeyi tersine çevirecek gücüm ve becerim yoktu. 
Þimdi aradan yýllar geçti ve dünya yeni bir düzene 
sokulmaya çalýþýlýyor. Bu yeni dünya düzeni de her 
þeyin metalaþtýrýlmasýna dayanýyor. Oysa TC 
Anayasasý Türkiye Cumhuriyetinin bir sosyal devlet 
olduðunu söylüyor. Bizler þanslý insanlardýk. Orta Doðu 
Teknik Üniversitesinde plancý mimarlar olarak 
yetiþtirildik. Daha sonra görev aldýðým Kýbrýs Doðu 
Akdeniz Üniversitesinde binlerce dolar verilerek 
devam edilen okulun, eðitim düzeyinden ziyade, bizim 
hiçbir para ödemeden aldýðýmýz yaz stajlarýnýn 
kazandýrdýðý deneyim, her dönem aldýðýmýz mimarlýk 
tarihi, þehir planlama tarihi ile ilgili yurtiçi gezileri, o 
gezilerde hocalarýmýzla iliþkilerimiz, gittiðimiz 
yerlerdeki etkinliklere katýlýmýmýz, bizimle beraber 
seyahate katýlan sosyoloji hocamýz Mübeccel Kýray'ýn 
gittiðimiz yerlerdeki insanlar, onlarýn sosyal yaþamlarý, 
ekonomik faaliyetleri hakkýnda bilgilendirimelerimizi 
düþününce bunlarýn bugün çok azýnýn gerçekleþtiði ve 
sadece varlýklý ailelerden gelen öðrencilerin kaynaklarý 
ile gerçekleþtiriliyor olmasý insaný öfkelendiriyor. 

Þimdi öfkeyi bir yana býrakýp YÖK'ün üniversitelerimizi 
üniversiter niteliðinden yoksun býraktýðý ana bakalým.  
YÖK Yüksek Öðretim Kanunu olduðu halde bu egemen 
yasayý tasarlayan Dr. Ýhsan Doðramacý, kendisi de 
üniversite açmýþ olmasýna raðmen üniversiteyi 
tanýmayan bir kiþidir. Þimdi Türkiye'nin illeri kadar çok 
sayýda üniversite vardýr. Ama ben biraz ileri giderek 
onlarýn kapýlarýndaki tabelalarla üniversite olduklarýný 
ya da yasa öyle dediði için kendilerini öyle 
zannettiklerini söyleyeceðim.. 

Mehmet Adam

Nedeni çok basit. Týp eðitimi üniversiter bir eðitim 
deðildir. Geleneksel usta / çýrak iliþkileri içinde bir 
zanaatkar eðitimidir. Bunun en güzel göstergesi de 
hastanelerde hasta üstünde yapýlan bir eðitim 
olmasýdýr. Orada mutlak bilgi vardýr, alternatifler 
yoktur. Mimarlar plancýlar ve bazý mühendisler bile 
alternatifler ile düþünürler, eskizler yaparlar, 
olmayanlarý buruþturup atarlar, yeni alternatiflere 
geçerler. Týp öðrencilerinin böyle bir þanslarý yoktur, 
çünkü insan üstünde çalýþýyorlardýr ve o insanlar 
eskizler gibi buruþturulup atý lamazlar. Týp 
fakültelerinde gerçekten üniversiter nitelikleri olan 
yerler medical sciences denilen týbbýn bilimsel 
araþtýrmalarýnýn yapýldýðý birimlerdir. Oradaki 
araþtýrmalar da bilimsel mutlakiyet kazanmalarýndan 
sonra eðitim programýna alýnýrlar. Çeþitli kobaylar veya 
gönüllü denekler üzerindeki deneylerden sonra 
mutlakiyet kazanýrlar ve  lisans almalarý ile hastaneler 
ve eðitim sistemine dahil edilirler. 

Bütün bunlara karþý aklýn yolu birdir falan gibi eski 
özdeyiþler de vardýr. Bunlar insanlarý akýllý olmaya 
davet eder. Ama mimaride herkes aklýn yoluna gittiði 
halde bir yarýþmaya katýlanlarýn sayýsý kadar alternatif 
öneriler de çýkar. 1000 tane tuðlayý ortaya koysak ne 
istediðimizi de söylesek, tasarýmcýlar kaç kiþi iseler ve 
birbirlerinden kopya çekmezlerse, yapacaklarý 
herhalde kaç kiþi olduklarý kadar çoktur. Ama bunlarý 
bir kenara býrakýp bizim tasarýmýmýzdaki üniversite 
nasýl bir kurum olacak artýk ona geçeyim. 

Önce kabullerimizden baþlayalým. Dünya hali malum, 
her þey paraya endekslenmiþ. Her ne kadar 
Anayasamýz TC Sosyal Devlettir diyorsa da  ve siyaset 
bilimi sosyal devleti eðitim, saðlýk, konut hizmetlerini 
saðlamakla yükümlü görüyorsa da, bunlarýn üçü de 
artýk para ile satýn alýnan hizmetler haline gelmiþlerdir. 
Bizim kurmaya çalýþacaðýmýz modelde üniversitenin, 
toplumun tüm bireyleri ve kurumlarý gibi üretken 
olacaðý ve olabileceði kabul edilmiþtir. Bunun örnekleri 
de yaþanmýþtýr. 1968 yazýnda, Sait Kozacýoðlu'nun da, 
galeri Nev kurucusu ve sahibi Ali Artun'un da, 
Koleksiyon maðazalarý ve sanayii sahibi Faruk 
Malhan'ýn da aralarýnda olduðu ODTÜ Mimarlýk 3. sýnýf 
öðrencileri, kýzlý erkekli temelinden çatýsýna, tesisatý, 
boya badanasýyla 8 hafta içinde bir nahiye konaðý 
binasýný yapýp bitirdiler. Kazandýklarý deneyim o kadar 
etkili imiþ ki,  otuziki yýl sonra ayný sýnýf biraraya 
gelerek ellerindeki fotoðraf ve diðer belgelerle bir sergi 
açtýlar ODTÜ'de. 

Bilimsel araþtýrmalar, anketler, yorumlar, kampanyalar, 
reklamlardan anlýyoruz ki  insanlar çocuklarý için büyük 
harcamalar yapabiliyorlar ve bunlarý severek 
yapýyorlar.

Ben de, iki yýl böyle paralý bir üniversitede görev aldým. 
Okul kendine ODTÜ'yü model almýþtý. Kurucu 
dekanlýðýný ODTÜ'den giden Feyyaz Erpi yapmýþ, 
öðrenciler onun olduðu yýllarý özlem ile anlatýyorlar. 
Fakat Feyyaz Bey de ODTÜ'ye Avustralya'dan 

gelmiþti. ODTÜ'nün ilk yýllarýna þahit olmamýþtý. Sonra 
ODTÜ'de bölüm baþkanlýðý bile yapmýþtý. 

Þimdi artýk geçeyim yeni YÖK'ün özelliklerine bu 
özellikler daha çok eðitim kurumu olarak sahip olacaðý 
özellikler. Ayrýca herhalde finansal mekanizmalarý da 
tanýmlanmalý.

Bu yeni eðitim sisteminin en temel özelliklerinden 
baþlamak en iyisi. Ýlkin þimdiki YÖK baþkaný Sayýn 
Teziç'in çalýþma yöntemi, onun katýlýmcýlýðý, eleþtirmeye 
deðer verirliði benim de bu yazýyý yazmama sebep oldu.

1968'deki öðrenci ve iþçi hareketlerinden sonra 
baþlatýlan hareketlerin sebepleri ve çýkýþ yerleri 
üzerine yapýlan araþtýrmalar bütün dünyada “mimarlýk 
nedir?” sorusunun sorulmasýný baþlattý. Bu sorgulama 
sonunda, mimarlýk tanýmlandý ve sosyal bilimlerin 
pratik alan olduðunda karar kýlýndý. 

Bu karar belki çok bana özel, çünkü o yýl (1969), ben 
Ýngiltere'de doktora yapmaya gidecektim ama 
gideceðim üniversiteyi seçmemiþtim. Ýngiliz 
hükümetinin Cento bursunu almýþtým ve sosyal 
bilimlerle yakýnlýðý olan bir üniversite aramaya 
baþladým. Böyle bir üniversite, þansýma Ýskoçya'da 
Edinburg Üniversitesi olarak çýktý. Edinburg 
Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Fakültesinin Bölümleri 
idi mimarlýk ve planlama. Orta Doðu Teknik 
Üniversitesinin açýldýðý yýllarda (1956) Türkiye'de 
planlama eðitimi veren üniversite yoktu. ODTÜ de 
bunun için kurulmuþ, o yüzden bizlere “plancý mimar” 
denildi. Bunu da daha sonradan Cento bursunu 
alýrken, o bursun þehir plancýlarý için olduðu ve benim 
sonradan bir problem çýkabileceði korkusu ile 
uyarmam üzerine, Devlet Planlama Teþkilatýndan 
“sizler plancý mimarlarsýnýz ama haberiniz yok” uyarýsý 
ile öðrenmiþtim. 

ODTÜ'deki eðitimimiz sýrasýnda bu yüzden ciddi 
aðýrlýðý olan sosyal bilim dersleri almýþtýk. Kent 
planlama tarihi, kent sosyolojisi, kýr sosyolojisi, kentsel 
ulaþým, kentsel ekonomi, antropoloji bu derslerin 
sadece birkaçý idi. Biz bu dersleri alýrken Türkiye de 
planlý döneme girmiþ, DPT'de 5 yýllýk Kalkýnma Planlarý 
hazýrlanmaya baþlanmýþtý. DPT'deki plancýlarýn 
arasýnda bizim hocalarýmýz da vardý ve bunlar arasýnda, 
ODTÜ uluslararasý bir destekle kurulmuþ olduðundan 
pek çok yabancý hocamýz da bulunuyordu ve yabancý 
kuruluþlar ve üniversiteler ODTÜ'de verilen eðitimin 
içeriði biçimi konularýnda bilgilendiriliyorlardý. Bunu 
ODTÜ'nün ilk mezunlarýndan Doruk Pamir'in, mezun 
olur olmaz Harvard Üniversitesi Kentsel Tasarým 
Programýna kabul edilmesinden de görüyoruz. 

ODTÜ'nün bir baþka özelliði ve ilk açýlýþýnýn arkasýndaki 
nedenlerden biri de, ki bu daha kolej yýllarýmdan beri 
beni oraya çeken özellikti, Türkiye'deki gecekondu 
gerçeði idi. Gecekondu yoz deðerler sisteminin 
egemenleþmesi ve yeni deðer üretilememesi 
sonucunda oluþurken, belki bazý sanayicilerimizin 
gördükleri ve gecekondulardan yana tavýr aldýklarý 
halde, genelde  gecekondulardaki  tasarlama, 
planlama süreçlerinin demokratikliði ve bu yaþama 

biçiminin Türkiye sanayileþmesinin ancak düþük ücretli 
iþçiliklere razý olunmasý sayesinde gerçekleþebildiði 
üstünde durulmadý. 

Ama buralardaki yaþama biçimleri dünyadaki en yeni 
yaþama biçimlerine öncülük etmiþlerdir. (ICT diye 
adlandýrýlmakta olan bu yeni yaþama biçimi, 
Amerika'da Silikon Vadisi örneðinde  ortaya çýkmýþtý. 
Þimdi Hollanda, bu konuda konut, kentleþme, 
yerleþmeler politikalarýný deðiþtirmek üzere araþtýrma 
çalýþmalarýna baþlamýþtýr.)
Kapitalizmin sermaye gücü ile onun saðladýðý 
pazarlama imkanlar ýndan gözler i  kamaþan 
iktisatçýlarýn göremedikleri, insan topluluklarýnýn 
kültürel deðerleri ve onlarý yaratan küçük üreticiliðin 
fason üretimlerinin bugün en karmaþýk (örneðin; 2 katlý 
sofra otobüs) ürünleri üretebilir hale geldiðidir. (Ayrýca 
kadýnlarýn, genç kýzlarýn ürettikleri eliþleri, nakýþlar, 
biçki dikiþ iþleri de epeydir yapýlmakta) Fason üretim 
kültürleri, alt kültürleri yok eden küreselleþme 
karþýsýndaki en güçlü insani kültürel üretim aracýmýzdýr. 

Bu üretimin sermayesiz, fabrikasýz, ham maddesiz 
olduðunu belirttikten sonra, geçelim yüksek öðretim 
kurumlarýna. Bütün sevimsizliðine raðmen eðitim 
kurumlarýndaki öðrenciler neden ise hep sýnýflara ayrýlýr 
ve bu sýnýflarýn birinden bir üstüne çýkmanýn önüne 
daima bir takým engeller konur. Oysa her tarafta bilgi 
toplumlarýndan söz ediliyor ve herkes biliyor ki, bilgi 
eðer bir kaynak ise bu kaynaktan herkes yararlanmalý, 
üzerinde herhangi bir tekel olmamalý. Bu da 
paylaþýmcýlýk demek. Ancak sýnýflar halinde 
parçalanma ve sonra da kapitalizmin çok sevdiði 
yarýþmacýlýk ve rekabet yerine bizim önerimiz, Türk ve 
Osmanlý geleneðinde de olan, birlikte çalýþma esaslý 
imece ve kooperatifçiliðe dayanýyor. Öðrenciler 
sýnýflara ayrýlacaklarýna kooperatifler biçiminde 
örgütlenseler, kooperatiflerin yönetimi yine 
öðrenci ler in seçecekleri  k iþ i ler taraf ýndan 
gerçekleþtirilse, ve bu arada herhalde kooperatifçilik 
üstüne de dersleri olsa ve bu dersin hocasý da 
kooperatiflerine danýþmanlýk yapsa. 

Bizim önerimiz, eðitime katýlýmýn yarýþmacý sýnavlarla 
belirlenmesi yerine böyle bir eðitimi isteyenlerin 
katýlýmýyla ve eðitimin paralý olmasý yerine, bu 
kooperatiflere katýlým bedeli ödenmesi yoluyla 
gerçekleþmesi. Bu kooperatiflerin amacý ne olacak? 
Bunlar tasarým, üretim ve pazarlama kooperatifleri ve 
bir biçimde öðrencilerin okul sonrasý yaþamlarý için 
alternatifler üreten toplumsal örgütler olacak.

Bütün bunlar, hemen bugünden yapýlabilecek þeyler. 
Çünkü sonuçlarý hiç bilinmeden, aileler çocuklarý için 
milyarlarca lirayý taa ilkokuldan baþlayarak kurslara ve 
okullara ödüyorlar. Ödenen bu paralar rahatlýkla bu 
“Yeni YÖK”ün üniversitesi için bir baþlangýç kaynaðý 
olabilir. 

Bu düþünceler þimdilik çok ham ama her tasarým ham 
hayaller ile baþlar, eleþtiriler, öneriler onlarý hep 
geliþtirir, önemli olan tartýþýlmaya baþlanmasý. 

ÜNÝVERSÝTE 

EÐÝTÝMÝNE KATILIM 

ÝÇÝN BÝR ÖNERÝ
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Çeyrek asýrdýr Türk mimarlýk okullarýnýn üyeleri, farklý 
ortamlarda bir araya geliþlerinde, mimarlýk eðitimi ile bu 
eðitimin öncesi ve sonrasýna iliþkin yapýsal reform 
gerektiren konularý tartýþagelmiþlerdir. Deðiþik yönleri ve 
çeþitliliði olan bu tartýþmalarýn gerisinde, mimarlýk 
disiplininin gerektirdiði koþullarý saðlayabileceði 
düþünülen bu reformlar için,  ortak bazý görüþ ve ilkeler 
de geliþmiþtir. Bunda yurtiçi ve yurtdýþý mimarlýk 
kurumlarýnýn oluþturduðu referanslar da etkili olmuþtur.

Uzunca bir süredir, mimarlýk ortamýnda eðitim ve eðitim-
uygulama iliþkisi üzerine yapýlan çalýþmalarýn, mimarlýk 
eðitim kurumlarý ile eðitim sonrasý ve öncesine iliþkin 
gerekli reformlar üzerine odaklanmasý, ortak ilke ve 
kararlar üzerinde bir leþerek bu reformlarýn 
gerçekleþtirilmesi için uðraþ verilmesi gerektiði ve bunun 
için zamanýn gelip geçmekte olduðu kanýsýný 
taþýmaktaydým. Ýstanbul'da 10-11-12 Aralýk 2003 
tarihlerinde yapýlan 2.Mimarlýk ve Eðitim Kurultayý'nýn 
MOBBÝG adýna üye olarak çaðrýldýðým Danýþma Kurulu 
20 Þubat 2004 tarihli toplantýsýnda, bu kurultaydan ne 
beklendiði, sözbirliði edilmiþcesine, böyle bir kaný 
doðrultusunda ifade edildi. Birinci Kurultay'da 
belirlenmiþ olan beþ konu üzerinde, geliþen  görüþ ve 
ilkeler bazýnda ortak hedefler belirleyecek ayrý atölye 
çalýþmalarý yapýlmasý ve 2.Kurultay'ýn, bu atölye 
çalýþmalarýndan ortaya çýkacak metinlerin görüþülerek, 
bir ulusal uzlaþý (“mutabakat”) belgesinin üretileceði bir 
ortam olarak kurgulanmasý planlandý. 

Kurultay'a doðru deðiþik tarihlerde yapýlan atölye 
çalýþmalarýnýn içeriði, mimarlýk ortamýna internet 
üzerinden duyurulmaktaydý. Ancak sýnýrlý sayýda 
katýlýmcýlarla yapýlan bu çalýþmalarla ilgili olarak gelen 
görüþ ve eleþtirilerin çok az olduðu anlaþýlmaktadýr. Yine 
de, sözünü ettiðim ve varlýðýný küçük gruplarda izlemekte 
olduðum ortak kaný ile tutarlý olan metinler ortaya 
çýkmýþtýr. Kurultay'da yapýlan görüþmeler sonunda 
yeniden yazýlan metinler ve bu metinlere dayalý olarak 
hazýrlanan Kurultay Bildirisi, bundan sonra yapýlacaklar 
için önemli bir dayanak oluþturmuþtur.

Ýstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nde 10-11-12 
Aralýk 2003 tarihlerinde yapýlan 2.Mimarlýk ve Eðitim 

REFORM ÝÇÝN UZLAÞI:  

2.MÝMARLIK VE EÐÝTÝM KURULTAYI

Doç.Dr. Selahattin Önür

ODTÜ Mimarlýk Bölümü

Kurultayý'na katýlýmýn yoðunluðu düþük olmuþtur. 
Konularý ile ve dahasý bu konularda ulusal bir uzlaþý 
metnine ulaþýlmasý beklenen ve bir yýl boyunca hazýrlýðý 
süren bir kurultay için bu durum yadýrganabilir. Deðiþik 
etmenler akla gelmektedir:

- Kurultay'ýn amacý hakkýnda yeterli bilgi 
saðlanmamýþ olmasý;

- Kurultay'la amaçlananlarýn gerçekte birþey ifade 
etmeyeceði, bir yere varamayacaðý yine “o” 
toplantýlardan biri olacaðý;

- Mimar lar  Odasý 'n ýn  koord ine ett ið i  ve 
gerçekleþtirdiði bir etkinlik olmasý nedeniyle, Oda 
ile ilgili haklý/haksýz yargýlarýn neden olduðu ilgi 
eksikliði;

- Dönem sonuna doðru eðitim etkinliklerinin 
yoðunluðu; v.b.

Ancak katýlým yoðunluðunun düþük olmasý, ortaya çýkmýþ 
olan Kurultay Bildirisi'nin uzlaþý belgesine temel olma 
özelliðini olumsuz etkileyecek bir husus olarak 
deðerlendirilmemelidir. 

Mimarlýk eðitimi ile bu eðitimin sonrasý ve öncesi için 
yapýlmasý gereken reformlar, belirlenen hedefler 
doðrultusunda birl ikte çaba gösterilmesi i le 
gerçekleþebilecektir. Böyle bir birliktelik için önemli bir 
baþlangýç, mimarlýk eðitim ve meslek ortamýný oluþturan 
kurum ve kiþilerin, Bildiri'yi inceleyerek görüþ bildirmeleri 
sonucu elde edilebilecek olan, kýsýtlayýcý ve baðlayýcý 
ayrýntýlara girmeyen bir uzlaþý belgesi olacaktýr.

Kýsa bir Kurultay güncesi:

Kurultay'ýn birinci günü, Oditoryum'da yapýlan açýlýþ ve 
oturumlara programda yeralan isimlerden birçoðu çeþitli 
nedenlerle katýlamadý. Mimar Sinan, Ýstanbul Teknik ve 
Yýldýz Üniversiteleri rektörleri Üniversitelerarasý Kurul 
nedeniyle açýlýþta bulunamadýlar. Birinci oturuma çaðrýlý 
olan C.Spiridonidis (eski EAAE Baþkaný; Aristotales 
Üniversitesi) hasta olduðu için Selanik'ten gelemedi. 
Sayýn Oktay Ekinci'nin, deðerli varlýðý, babasýný 
kaybetmiþ olmasý nedeniyle “Toplumdan Mimariye 
Bakýþlar” baþlýklý üçüncü oturumun  baþkanlýðýný, sabah 
bir trafik kazasý geçirdiði için “Mimarlýk Eðitiminde Ulusal 
Geliþmeler ve Gelecek” baþlýklý ikinci oturuma 
gelemeyen Sayýn Afife Batur yaptý.

Ýkinci oturumun konusu, ülkemiz mimarlýk eðitim ve 
uygulama alanlarýnýn yapýlanma stratejilerine baz olacak 
ortak amaç ve hedeflerin belirleneceði bir ortam olmasý 
beklenen 2.Kurultay için (“Mimarýn Formasyonu Nedir, 
Ne Olmalýdýr?” alt baþlýðý konu ile ilgili olsa bile bu 
beklenti açýsýndan yanýltýcý olmuþtur) tarihsel perspektifi 
verecek olmasý bakýmýndan çok önemliydi. Atýlacak 
adýmlar için gerek kronolojik tarih ve yorumu, gerekse 
zaman içinde deðiþen paradigmalar, deðiþkenler ve daha 
önemlis i  deðiþmezler in bel i r lenmesi  gerekl i  
görünmektedir. Bu nedenle, bu çalýþmalarýn, bir yýl süren 
atölye çalýþmalarý ile ilintili olarak yapýlmasý, hem o atölye 
çalýþmalarýna yarar saðlardý, hem de Kurultay'da o 
çalýþmalara yapýlabilecek referanslarla  Kurultay'dan 
beklenen ortamýn yaratýlmasýna daha çok hizmet edilmiþ 
olurdu.

Üçüncü oturumda, Sayýn Nuri Çolakoðlu'nun yurtiçi ve 
yurtdýþýnda insanlarýn mimari çevreleri ile iliþkileri üzerine 
gözlemlerinden oluþan sürükleyici “potpurisi” toplantýya 
canlýlýk kattý. Sayýn Sezgin Tüzün, Mimarlar Odasý için 
mimarlar arasýnda yaptýklarý kamuoyu araþtýrmasýndan 
sunuþlarla deðiþik sektörlerde çalýþan mimarlarýn farklý 
sosyo-ekonomik statüleri ve iþleri hakkýnda istatistik 
bilgiler verdi. Bu tür çalýþma, yine  Kurultay'ýn atölye 
çalýþma konularý ile daha doðrudan baðlantýlý yapýlabilse, 
bu konularla ilgili geliþtirilebilecek düþünceler için önemli 
bir bilgi desteði saðlamýþ olur. Atölyelerde, halen nelerin 
araþtýrýlmasýnýn gerektiði ve yararlý olacaðý belirlenerek, 
istatistik veriler için bu olanaðýn kullanýlma yollarý 
araþtýrýlmalýdýr.

Ýkinci ve üçüncü günler, atölye konu baþlýklarý ile yapýlan 
beþ oturumdan (“Lisans ve Lisansüstü Eðitimi”; 
“Akreditasyon”; “Staj ve Meslekiçi Staj”; “Sürekli 
Mesleki Geliþim”; “AB ve Gats Sürecinde Meslek 
Pratiði”) her birinin baþýnda okunan atölye raporunu, 
konuya iliþkin 2-3 bildiri izledi. Atölye raporlarý tartýþýldý, 
görüþler ve eleþtiriler iletildi. Yararlý olmayacaðýný 
düþündüðüm için, henüz son haliyle ortama açýlmamýþ 
olan raporlarla ilgili bu tartýþma, görüþ ve eleþtirilere 
burada yer vermek istemiyorum. Önemli olan, ortaya 
konulacak son hali üzerine düþüncelerin bildirilmesidir.

Öðrencilerin 9 Kasým 2003 tarihinde yapmýþ olduklarý 
panel ve forumun sonuç raporunun sunulmasýna “Staj ve 
Meslekiçi Staj” baþlýklý oturumun konusu ile sýnýrlý 
olmamasý bakýmýndan, baðýmsýz bir ortam saðlanmasý 
uygun olurdu. Beni bu on maddeden oluþan raporda 
þaþýrtan, bildiri nitelikli içeriði olan maddelerin, 
düþünceler, kullanýlan terimler ve dil olsun öðrencilerin 
yaþlarý, dolayýsýyla yaþam deneyimlerinin yansýmadýðý, 
yeralmadýðý, gençliklerinin ruhuna, heyecanýna ve 
düþgücüne rastlanmayan formulasyonlar olmasýydý. Bir 
taraftan, bu formulasyonlarýn Kurultay'ýn sonuç 
bildirgesinin içeriðini oluþturabilecek kadar   genel bir 
görüþbirliði saðlayabileceði görülebilmekteydi.       

Kurultay'ýn son oturumunda, yapýlan görüþmeler ve 
eleþtiriler doðrultusunda elden geçirilmiþ olan atölye 
raporlarý yeniden okundu ve üzerlerinde son görüþler dile 
getirildi. Bu oturum Kurultay Baþkaný Sayýn Hakký Önel'in 
Kurultay Bildirisini okumasý ile sonuçlandý. Bu bildiri ve 
raporlarýn bir kez daha üzerinde çalýþýldýktan sonra 
daðýtýmýnýn yapýlacaðý duyuruldu. 

Yukarýda daha önce yazdýðýmý bir kez daha aynen 
yazýyorum:

Mimarlýk eðitimi ile bu eðitimin sonrasý ve öncesi 
için yapýlmasý gereken reformlar, belirlenen 
hedefler doðrultusunda birlikte çaba gösterilmesi 
ile gerçekleþebilecektir. Böyle bir birliktelik için 
önemli bir baþlangýç, mimarlýk eðitim ve meslek 
ortamýný oluþturan kurum ve kiþilerin, Kurultay 
Bildirisi'ni inceleyerek görüþ bildirmeleri sonucu 
elde edilebilecek olan, kýsýtlayýcý ve baðlayýcý 
ayrýntýlara girmeyen bir uzlaþý belgesi olacaktýr.
 
LÜTFEN BU BAÞLANGICI SAHÝPLENÝNÝZ.

10-11-12 Aralýk 2003 tarihlerinde 

Ýstanbul’da yapýlan “Mimarlýk ve Eðitim 

Kurultayý-II” bildirisine 

www.mimarlarodasiankara.org adresinden 

ulaþabilirsiniz.
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Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma çalýþmalarý hýzlandý. 
Toplum yine fiili durumlarla karþý karþýya. “Yeniden yapýlanma” 
nýn anlamýnýn, hepimizin eleþtirdiðimiz, verimsizlik ve atalet 
döngüsüne girmiþ/sokulmuþ kurumlarýmýzýn, bir gelecek 
vizyonu içerisinde topluma kazandýrma anlamýna gelmediðini, 
her yeniden yapýlanýn;“yok olduðu” yada “yokedildiði”ni artýk 
anlamýþ olmamýz gerekiyor. Bu anlamýyla bakýldýðýnda her 
yeniden yapýlanma ayný zamanda “kamusal alanýn” biraz daha 
daraltýlmasýyla sonlanýyor.

 Þubemiz kamu personel yasasý, yerel yönetim yasasý, kamu 
yönetiminin yeniden yapýlanmasý tartýþmalarýný hep 
gündeminde tutmaya çalýþtý. Hatýrlarsanýz daha 3 Mart 2003 te 
düzenlediðimiz ve sonra da broþüre dönüþtürdüðümüz 
seminerde Birgül Ayman GÜLER þuna dikkatimizi çekiyordu. 

“Günümüzde ön plana çýkan konulardan biri, 
Gerçekleþt ir i lmek istenen kapsaml ý  b ir  kamu 
personel  re j imi  reformudur.  Ancak bu,  daha 
b ü y ü k  b i r  r e f o r m  d a l g a s ý n ý n  s a d e c e  b i r  
parçasýdýr. Sergilenen giriþimlerden biri  kamu 
personel reformudur. Bir  baþka gir iþ im daha 
önceden baþlatýlmýþ kamu bütçe reformu, diðeri 
yerel yönetimler reformu ve sonuncusu ise kamu
yönetimi reformudur. Bu dört giriþim, bir bütün 
olarak devlet reformu baþlýðý altýnda toplanan 
ana sütunlarý oluþturmaktadýr. 
Her biri kendi içinde bir bütün oluþturan bu 
baþl ýklar,  tek tek inceleme konusu yapý lmayý 
gerektirecek kadar ayrýntýlýdýr. 
Ancak, ayr ýnt ý lara inen bir  çal ýþmadan önce, 
içinde yer aldýklarý bütün bakýmýndan tanýnmalarý, 
doðru an lama ve yorumlama iç in  neredeyse  
kaçýnýlmazdýr.”

Ayný seminerin son cümleleri ise uðraþýnýn eksenine dair güçlü 
önermeler içeriyordu. 

“Günümüzde küresel sermayenin küresel saldýrýsý bir gerçektir. 
Bu saldýrýnýn kararlarý Seattle'da, Doha'da alýnýyor. Karar alýnan 
salonlarý “küresel direniþ” adýna kuþatmak yararlýdýr. Ne var ki, o 
salonlarda kuþatmalara karþýn kararlar alýnabiliyor ve tek tek 
ülkelerde uygulamaya koyuluyor. Küresel saldýrý mekanda 
ilerliyor, mekan Türkiye'dir, Yunanistan'dýr, Cezayir'dir, Þili'dir... 
Bu nedenle, kanýmca her ülke, her ülkenin ulusal mekaný, 
küresel saldýrýya karþý duruþ alanýdýr. Küresel saldýrý, kendine 
“globalisation” adýný vererek yerel parçalarý ulusal bütünden 
ayýrma yöntemiyle yürüyor. 

“ YENÝDEN YAPILANDIRMA” SIRASI  

ÝLLER BANKASINDA MI? 

Bu nedenle, yerelin ulusal-merkezi olan ile birliðini savunmak, 
günümüzde izlenmesi gereken politika olarak ortaya çýkýyor; 
küresel sermaye lehine yürüyen özelleþtirmeye karþý direnmek, 
ancak yerellik-federalizm gibi siyasal örgütlenmelere karþý 
çýkmakla mümkün görünüyor.”

Kamuoyunun tüm tartýþma istemlerine, muhalefetine raðmen 
yasama süreci hýzlandýrýlmýþtýr. Meclis çoðunluðu, erkini ne 
yönde kullanacaðýna dair son derece kararlý görünmektedir. Bu 
alanda yoðun bir mücadele sürdürme gereði ortadadýr. Diðer 
yandan tüm tartýþmalara raðmen fiili uygulamalarla zaten 
planlanan yürürlüðe sokulmaktadýr. 

Þimdi sýra; 1933'te kurulmuþ olan; belediye projelerinin 
finansmaný dýþýnda kentsel altyapýnýn inþasý, belediyelerin 
ihtiyacý kamu yapýlarýnýn gerçekleþtirilmesi, planlý kentleþme 
paradigmasýnýn hayata geçirilmesi, ülke morfolojisinin 
kayýtlarýnýn tutulmasý gibi birçok alanda, farklý düzeylerde, bir o 
kadar farklý yöntemlerle hizmet üretmiþ, yoðun bir birikimin 
odaðý haline gelmiþ Ýller Bankasýna gelmiþ görünüyor.

Ýller Bankasý çok özgün bir kuruluþ. Dünyada tek. Bize özgü 
olan çok az þeyden biri. 

Ýller Bankasý bazý dönemler yönetim kurulu üyelerinin seçimle 
geldiði, özerk olmaya çalýþan bir kurum. 

Ýller Bankasýna dair söylenecek çok þey var. Kuþkusuz son 
yýllarda birçok kurum gibi iþlevsizleþtirildiði, bir çok teknik 
elemanýn atalete itildiði ve yararsýz, gereksiz ilan edilmesi için 
gerekli görüntünün oluþtuðu/ oluþturulduðu bir kurum ayný 
zamanda. 

Birçok iþlevinin yeniden tarifi, daha üretken bir ortam olarak 
dönüþtürülme gereðini, v.b. biliyoruz.

Bu kez yeniden yapýlanmanýn, yokolmayla eþ anlamlý olmamasý 
için Odamýz, Þehir Plancýlarý Odasý, Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasýnýn çaðrýsý ile 10 oda çabasýný 
ortaklaþtýrmaya karar verdi. Ýlk buluþma 23. Ocak. 2004’te 
gerçekleþtirildi ve çalýþma planý oluþturuldu. 

Ýller Bankasýnýn yeniden kamuya kazandýrýlmasý uðraþýsý, 
yalnýzca Banka mensuplarý için deðil, kamusal alanýn 
daraltýlmasý döngüsünü kýrabilmenin örneði olabildiði ölçüde 
hepimiz için yaþamsal önemde.
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Hazýrlamýþ olduðunuz Ajanda ve Takvimler bugün 

elime geçti.

Tebrik ederim, çok güzel olmuþ ellerinize saðlýk.

Tabii ki paralar nerelerde harcanýyor,bu tür pahalý 

þeylere ne gerek var...

gibi eleþtiriler alabilirsiniz, ancak bazý þeyler vardýr ki 

onlar için hakikaten maddiyat önemli deðildir. Ýlk 

defa MÝMARLAR ODASI’na yakýþýr bir þeyler 

yapýlmýþ. Çok hoþ ve çok zevkli.

Bu düþüncelerimi sizinle paylaþmak için bu yazýyý 

yazýyorum.Tekrar tekrar tebrik ve teþekkürler...

 

A.Serdar CEYHAN

Odaya gelerek, hazýrlamýþ olduðunuz ajanda ve

takvimleri aldým.Gerçekten son derece özgün ve 

enteresan buldum. Çok beðendim ve kime

gösterdiysem beðendi.

TEÞEKKÜRLER....ÝYÝ YILLAR...

                                                        

Mimar Semra SANITÜRK

Sayýn Mimarlar Odasý Þube Yönetimi,

Ajanda ve takvim çalýþmasý için tüm çalýþanlarý 

yürekten kutlarým. Güzel hazýrlanmýþ ve emek 

harcanmýþ. Ancak, takvim baskýsýnda planlama 

ilkelerinde hep var olan kuzeyin yukarýda olmasý 

prensibine uyulmuþ olsa daha doðru olurdu diye 

düþünüyorum.

Saygýlarýmla

Orhan Uludað

25 Aralýk 2003 tarihi Mimarlar Odasý 

Ankara Þubesi kuruluþunun 48. yýlýydý. 

Samimi bir törenle kutlamak istedik, 

yýldönümünü. 6-13 Ekim 2003 tarihleri 

arasýnda gerçekleþtirilen Mimarlýk 

Haftasý kapsamýndaki etkinliklerden 

olan Mimarlýk Balosu'nda çekilen filmin 

ilk gösterimi  yapýldý yýldönümü 

gecesinde. Mimarlýk ortamýnýn 

buluþmasý, tarihe tanýklýðýn kaydý, 

eðlence ve neþe taþýndý 48. 

yýldönümüne. Yoðun bir katýlým 

gerçekleþti, Mimarlar Odasý toplantý 

salonu doldu, taþtý. Keyifle geçirildi 

gece, sohbetler edildi, yeni tanýþýklýklar 

yaþandý. Anýlar anlatýldý, dün bugün 

oldu. Nice yýllarda birliktelikler 

yaþamak, nice yýllara ulaþabilmek 

dileðiyle...

MÝMARLAR ODASI 

ANKARA ÞUBESÝ 

KURULUÞ YILDÖNÜMÜ
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1000 mimar, 1000 okulda 
çocuklara mimarlýk öðretiyor 

Doðan Hýzlan
Hürriyet Gazetesi, 20/01/2004

MÝMARLIÐIN önemini, þehir/þehirli bilinci 
uyandýrmadaki önemini yazar dururuz. Çocuklarýmýza, 
gençlerimize mimarlýk konusunda ne öðretiyoruz, nasýl 
bilgilendiriyoruz. 
Hiçbir þekilde.

Bu yüzden de, çocuklarýmýz çirkin yapýlardan, kötü þehirleþmeden 
rahatsýz olmuyor. Yalnýz çocuklarýmýz mý? Belki de çoðumuz.

Ýþte TMMOB Mimarlar Ankara Þubesi ile UIA (Uluslararasý 
Mimarlar Birliði)'nin birlikte düzenlediði, çocuklara, gençlere 
mimarlýk kültürü, kentlilik bilinci aþýlama kampanyasý, dilerim diðer 
kentlerde de uygulanýr.

Projenin adý; 1000 Mimar 1000 Okulda.

Ankara Valiliði Milli Eðitim Müdürlüðü'nün izni ile sekiz ilçede 
uygulama baþlamýþ.

Þimdiye kadar yapýlanlarý rakamlarla aktaralým:

Proje kapsamýnda 163 mimar ve mimarlýk öðrencisi, 15 farklý 
okulda, 18 sýnýfta, yaklaþýk 650 çocuk ve genç ile buluþmuþlar. 
Her hafta 13 buluþma, toplam 54 buluþma gerçekleþmiþ.

Çocuklarýn ürünleri de 7 Þubat 2004'te DSÝ Salonu'nda 
sergilenecekmiþ.

Çocuklar ve gençler için gerçekten çok önemli bir eðitim.

Çocuðun kentte, evine, mahallesine bakýþ açýsý deðiþecek, 
mimarlýktan öðrendiði estetik kurallarý yaþamýnýn çeþit 
aþamalarýnda uygulayacak, taze belleði onu hep yönlendirecek.

* * *
DOÐAN HASOL'un 80. Yýlda Cumhuriyet Dönemi 
Mimarlýðýna Bir Bakýþ'ýný okurken (Mimarlýk Kültür Sanat Dergisi 
Yapý, Aralýk 2003, sayý: 265, s.49) bu eðitim programlarýnýn ne 
kadar yararlý, iþlevsel olduðunu düþündüm.

Hasol, cumhuriyet mimarlýðýnýn tarihçesini anlatýrken, baþarýlý 
binalarýn mimarlarýndan da söz etmiþ.

TMMOB Odasý Ankara Þubesi'nin uygulama ayrýntýlarýný 
bilmiyorum.

Ancak, çocuklara, gençlere, örnek binalarý gösterdiklerini 
umuyorum, böylece çirkin binalarla güzel binalar arasýnda bir 
karþýlaþtýrma yapma ölçütü kazanýrlar.

Ayrýca bu eðitimin bir baþka uzantýsý da, çocuklarýn kent dokusu 
üzerine bilgi edinmeleridir. Her yapýyý tek tek deðil, kentin 
bütünlüðü içinde deðerlendirmeyi öðrenirler. Onun korunmasýnýn 
da önemini kavrarlar.

Hasol'un bugünkü kötü görünümün nedenlerini sýralamasý bir 
durum saptamasý kadar bir uyarýdýr da:

''Genelde tek tek baþarýlý birçok yapýya karþýn Türkiye'nin 
ekonomik ve sosyal çalkantýlarý nedeniyle çaðdaþ Türk 
mimarlýðý, toplumun düzensiz hýzlý geliþiminden ve bunun 
sonucu olan kültürel çözülmeden olumsuz etkilenmiþtir.

Böylece þehirlerimizin görünümü, kimlik ve kiþilikten yoksun 
anarþik yapýlaþma örnekleriyle belirlenirken bireysel iyi 
örnekler þehirlerin bu kaotik dokusu içinde deðer kaybýna 
uðramýþtýr.''

* * *

YALNIZ mimarlýk alanýnda deðil, sanatýn her türünde kurumlar, 
üniversiteler, meslek odalarý bu çalýþma yöntemini uygulamalýdýr.

Çocuklarýn estetik eðitiminin, meslek eðitimi kadar hatta ondan 
daha önemli olduðunu bir an önce öðrenebilsek.
Bu yüzden de, çocuklarýmýz çirkin yapýlardan, kötü þehirleþmeden 



Þevki Vanlý

“GENEL KURULA DOÐRU”

DANIÞMA KURULU YAPILDI

Genel Kurul yaklaþýrken Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde 
hareketlilik artýyor.
Ýlan edilen Danýþma Kurullarý dizisinden birincisi “Genel Kurul 
Hazýrlýklarý” Danýþma Kurulu 17.01.2004 tarihinde yapýldý.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul’a katýlýmý arttýrmak; Mimarlýðý 
gündem haline getirmek; kamuoyunun da ilgisini çekecek bir 
Genel Kurul sürecinin kurgusu aktarýldý. Yeni önermeler için 
tartýþma açýldý.

Katýlýmýn arttýrýlmasý için zamanýnda haber verilmesi, bülten 
daðýtýmýnda aksaklýklar v.b. eleþtiriler dile getirilirken,  
çalýþmalarýn, komisyon ve çalýþma gruplarýnýn sürekliliðinin 
saðlanmasýna yönelik  Genel Kurul'a önergeler  hazýrlanmasý 
üzerine duruldu.  

Yönetim Kurulu Genel Kurula yönelik yaratýcý önerilere açýk 
olduðunu, fikir geliþtirenlerin bunlarý iletmesine dair 
beklentisini dile getirdi. 

Yönetim Kurulunun Genel Kurul Projesini, Orta sayfada 
izleyebilirsiniz. Projenin geliþtirilmesi ve gerçekleþtirilmesinin 
büyük bir güç gerektirdiðinin farkýnda olduðunuza ve durumdan 
vazife çýkardýðýnýza inanýyoruz.

37. Dönem Yönetim Kurulu'nun Mimarlar Odasýnýn, birikim ve 
geleneklerinden  beslenerek, içselleþtirdiði demokrasi 
anlayýþýný bir adým daha öteye taþýmak için önerdiði; seçimlere 
aday kiþi, grup ve platformlarýn; oda mekanýný, oda olanaklarýný 
eþ kullanma çaðrýsýnýn çok önemli açýlýmlara ortam saðladýðýný; 
daha dinamik çabalarý cesaretlendirdiðini izlemekte ve oluþan 
hareketlilikten gurur duymaktayýz.

ÞUBEMÝZ 2004 YILI BÝLÝRKÝÞÝ LÝSTESÝ 
OLUÞTU

Bu konuda çalýþmak ve katký koymak için baþvuruda 
bulunan tüm üyelerimize teþekkür ediyoruz. Listemizin 
sýnýrlý olmasý dolayýsýyla bu yýl görevlendirilemeyen 
üyelerimizi, konuya duyarlý ve çalýþmaya hazýr olarak 
her zaman yanýmýzda görmek istiyoruz.

Seçilen arkadaþlarýmýza çalýþmalarýnda baþarý ve 
kolaylýklar dileriz.

2004 YILI KAMULAÞTIRMA BÝLÝRKÝÞÝLERÝ

A B D U L L A H  E R Y Ý Ð Ý T,  A F E T  B A R A N ,  A L Ý  T E P E
ARZU KAHRAMAN, ASIM ÞAHÝN, AYÞE Z. ERBORA, 
AYÞEGÜL ÖLÇEK, CANDAN KAYIÞ, CEMAL KARADAÐ,
ENGÝN ACAR, GÜLDEREN ZEGEREK, HASAN BASRÝ YÜKSEL
HÜSEYÝN TORUN, ÝSMET YALÇIN, M.NURÝ ARIKOÐLU
M.SAYIM KARAYEÐEN, MEDÝHA GÜLTEK, NUR ÇÝFTLÝK
NURAN DEMÝRTAÞ, OSMAN BEKAROÐLU, RAZÝYE ÞAHAN, 
SELÇUKÖZGEN, SELMA SÖKMEN, ÜNAL KARA,  
YAVUZ M.S. GÖKSU.

UIA 2005 ÝSTANBUL HAZIRLIKLARI: 
BÝLÝM KOMÝTESÝ TOPLANTISI

Aydan Balamir, Komite Sekreteri

Temmuz 2005’te Ýstanbul'da yapýlacak olan XXII. UIA 
(Uluslararasý Mimarlar Birliði) Kongresi için hazýrlýklar 
ivme kazandý. 8-10 Ocak tarihlerinde toplanan Bilim 
Komitesi, Türk ve yabancý üyelerin katýlýmýyla 
gerçekleþtirdiði ilk ortak toplantýsýnda Kongre ana 
konusu ve alt baþlýklarýný kesinleþtirdi. “ÞEHÝR: 
MimarlýkLARýn Pazaryeri” temasýyla toplanacak olan 
Kongre, mimarlýðýn küresel gündemine kentlerin 
perspektifinden bakacak.  

Türkiye Mimarlar Odasýnýn kurucu üyeleri arasýnda yer 
aldýðý UIA, beþ kýtada yüzü aþkýn ülkedeki mimarlýk 
meslek örgütlerinin üye olduðu, bir milyondan fazla 
mimarý temsil eden bir kuruluþ. UIA kongrelerinde 1948 
yýlýndan bu yana her 3 yýlda bir toplanarak mimarlýðýn 
evrensel ve yerel sorunlarý tartýþýldý; Kongre ardýndan 
toplanan Genel Kurullarýnda mimarlýk mesleðinin 
uygulanmasýna yönelik kararlar alýndý. 2005 Ýstanbul 
kongresinde mercek dünya þehirlerine tutulup daha 
güvenli, daha rahat ve güzel kentlerde yaþayabilmenin 
yollarý tartýþýlacak. 

7000 kiþinin katýlmasý beklenen kongrenin 
organizasyonu Mimarlar Odasý tarafýndan yürütülüyor. 
Kongrenin bilimsel içeriðini ve programýný belirlemek 
üzere geçtiðimiz yýlýn baþýnda belirlenen Bilim 
Komitesi, Türkiye'de mimarlýk okullarý ve yapý 
sektörünün tanýnmýþ isimleri ile UIA'nýn faal olduðu 5 
kýtayý temsilen gelen üyelerden oluþuyor. Komitenin 
evsahibi ülke üyeleri tarafýndan geliþtirilen kongre 
temasý, 8-10 Ocak tarihlerindeki ortak toplantýda 
görüþülerek kesinlik kazandý. 

Kongre, 'pazaryeri' kavramýndan yola çýkarak çoðulcu, 
çok renkli bir tartýþma ortamý kurmayý hedefliyor. 
Kenti kullanan ve kentin oluþmasýnda payý olan her 
kesimin katýlýmýna olanak verecek düzenlemeler, 
Ýstanbul'un Kongre Vadisi'nde gerçekleþtirilecek. Dört 
gün sürecek oturumlarda, kentlerin mimarisi 'pazar' 
kavramýnýn çaðrýþtýrdýðý kültürel ve ekonomik 
boyutlarda irdelenecek. Uygarlýðýn elle tutulur hali 
olan þehirlerin inþasý ve onarýmý için harcanan kapitalin 
(ulusal yatýrýmlarýn yarýsýndan fazlasý) 
büyüklüðüne karþýlýk, yaratýcý düþünce ve ekspertizin 
esirgeniþi sonucunda geliþen saðlýksýz, niteliksiz 
yaþam çevrelerimizin geleceði tartýþýlacak. Mimarlýðýn 
geçmiþten geleceðe aktarýlan en kalýcý kültürel yatýrým 
olduðu bilincinin yerleþmesi için yollar aranacak. 

UIA kongreleri kent ve çevre sorunlarýna yönelik 
uluslararasý örgütlenmeler içinde, Birleþmiþ 
Milletler'in Habitat Konferansýndan sonra en büyük 
etkinliðe sahip. Kongrelere katýlým yaklaþýk on günlük 
bir süre boyunca hergün ortalama 7.000 kiþiyi 
bulmakta; bu rakam zaman zaman 10.000 kiþiyi 
aþýyor. UIA Kongreleri için yer seçimi, Olimpiyatlar için 
olduðu gibi, 6 yýl öncesinden, yüzü aþkýn ülkeden 

BÝR VADÝ DAHA YOKEDÝLÝYOR! 
YA PAPAZIN BAÐI?

Köroðlu Caddesi, Kýzkulesi Sokak üçgeninde, teknik 

tarif edersek 5496 ada 8 parselde bir otel inþaatý 

vardýr. Hatýrlar mýsýnýz kaç yýl oldu bu inþaat 

baþlayalý? 5 yýl, 10 yýl?, 15 yýl?

Hatýrlamýyoruz. Ama hatýrladýðýmýz birþey varsa, 

1980'lerin ilk yarýsýnýn, Özal'lý yýllarýn ayrýcalýklý Turizm 

merkezlerinden. “Çok yüksek Emsal” , “ H  = max 

Serbest “ gibi notlarýn hoyratça kullanýldýðý bir dönemin 

ürünü.

Ayrýcalýklar bitmiyor. Bu otel daha inþa halinde iken; 

yýllarca çevresini gölgeledi, yýllardýr inþaat halinde. 

Þimdi de Köroðlu'ndan baþlayan, Baðlar Caddesine 

kadar inen, Papazýn Baðý'ný da içine alan vadiyi tehdit 

gelen delegelerin oylarý ile belirleniyor. Türkiye 
Mimarlar Odasý, bir UIA kongresine evsahipliði 
yapmayý uzun zamandýr hedefliyordu. 2005 
Kongresinin Ýstanbul'a gelmesi 1999 yýlýnda Beijing 
Kongresi'nde gerçekleþti; Ýstanbul 2005 için  yapýlan 
seçimi, Floransa (Ýtalya) ve Nagoya (Japonya) 
kentleri ile yarýþarak kazandý. Bu baþarýda dönemin 
Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel baþta olmak 
üzere, Dýþiþleri, Kültür ve Turizm Bakanlýklarýnýn 
verdiði destek ve saðladýklarý olanaklarýn payý büyük 
oldu. XXII. UIA Dünya Mimarlýk Kongresi, Türkiye'de 
Habitat II'den sonra gerçekleþtirilecek en büyük 
organizasyon olacak. 

UIA 2005 BÝLÝM KOMÝTESÝ 

Köksal ANADOL, Yapý Merkezi, Ýstanbul 
Shukur ASKAROV, Özbekistan-Taþkent (2. Bölge: Doðu 

Avrupa ve Orta Doðu)
Ýlgi Yüce AÞKUN, MSÜ öðretim üyesi, Ýstanbul
Aydan BALAMÝR, Komite Sekreteri, ODTÜ öðretim üyesi, 

Ankara 
Harun BATIRBAYGÝL, YTÜ öðretim üyesi, Ýstanbul 
François CHASLIN, Fransa-Ivry/Seine, Paris (1. Bölge: 

Batý Avrupa)
Doðan HASOL, Yapý Endüstri Merkezi, Ýstanbul
Azdine NEKMOUCHE, Fas-Kazablanka (5. Bölge: Afrika)   
Suha ÖZKAN, Kongre Baþkaný ve Genel Raportör, 

Cenevre 
Budi A. SUKADA, Endonezya-Jakarta (4. Bölge: Asya ve 

Avusturalya)  
Hasan ÞENER, ÝTÜ öðretim üyesi, Ýstanbul
Sara TOPELSON de GRINBERG, Meksika-Meksiko 

(3. Bölge: Amerika)

ediyor. Günlerdir kazýklar çakýlýyor, semt sakinleri 

dilekçeler yazýyor, rivayetler muhtelif ama bu kazýklarýn 

üzerine ne oturtulacaðýný bilen yok. Belediyeler 

gündemde bir plan deðiþikliði var ama sonuçlanmadý 

diyor. Plan gizli. “ Þu anda ne yapýlýyor?” diyorsunuz. 

“Henüz planý onaylanmadý “ yanýtý alýyorsunuz. 

Müdahale gerekli.

ANKARA BÜYÜKÞEHÝR ve ÇANKAYA BELEDÝYE 

BAÞKANLIKLARINA YAZILAN YAZI

“Çankaya Belediyesi sýnýrlarý içerisinde 5464 Ada, 21 
no'lu parselde bir süredir kazýklar çakýlmakta, yoðun bir 
inþaat faaliyeti sürdürülmektedir.

En doðal haklarý olmasýna raðmen; bölgede yaþayan 
insanlar Çankayalýlar/Ankaralýlar burada ne inþa 
edilmekte olduðunu bilmemektedirler. Artýk dünyanýn 
pek çok ülkesinde kentliler, kentleriyle ilgili yapýlanlarý 
bilmenin çok ötesinde haklara sahiptir. Belediye/iþ 
adamý/mülk sahibi/yatýrýmcý/mimar her kim olursa 
olsun kentsel eylemi gerçekleþtirenler, eylemleriyle 
ilgili kentliyi ikna etmekte ve onun onayýný almaktadýr. 
Býrakýnýz kentlileri, penceresinin 10 metre ötesinde 
olan ve belki birkaç ömür boyu yapýlaný görecek 
insanlarýn dahi bilgisinin olmamasý, onayýnýn 
alýnmamasý, anlaþýlýr ve kabul edilebilir deðildir.
Bu çerçevede; 
1. Eðer bu inþaatýn bir ruhsatý, izni v.b. varsa,ivedilikle 

bunlarýn ne inþa edildiðine dair projeleri 
de içerecek þekilde Odamýza iletilmesini 
istemekteyiz.

2. Eðer ruhsata konu olmuþ böyle bir proje var ise, 
yapýlan imalatýn bu projeye uygunluðunun çok acele 
incelenmesini ve tutulan raporun bir kopyasýnýn 
Odamýza iletilmesini istiyoruz.

3. Eðer böyle bir izin varsa iznin dayandýðý imar planýný, 
plan notlarýný lejantýný v.b. dokümanlarýn Odamýza 
iletilmesini istiyoruz.

4. Ýnþaatýn yapýldýðý saha ile ilgili, ruhsata baðlanmýþ 
proje dýþýnda herhangi bir talep varsa, bir plan 
deðiþikliði gündemde ise; bunlarla ilgili raporlarý, 
onaylanmýþsa avan proje/uygulama imar 
planý/nazým imar planý hangisi olursa olsun bir 
kopyasýnýn Odamýza iletilmesini talep ediyoruz.

5. Eðer bir izin ya da ruhsat yoksa hiç zaman 
geçirilmeksizin inþaatýn durdurulmasýný ve çalýþan 
makinelere tedbir konmasýný ve tarafýmýza bilgi 
verilmesini talep ediyoruz.

Kent l i ler  þubemize baþvurmakta ve b i lg i  
istemektedirler. Doðal haklarý olan örgütlenme ve 
tepkilerini gösterme sürecine girmeden, saðlýklý bilgi 
edinme haklarýný kullanabilmelidirler.
Yukarýdaki bilgilerden biri için diðerini beklemeksizin 
hangisi varsa hemen iletilmesini, diðerlerinin sonra 
tamamlanmasýný istiyoruz.

Gereði için bilgilerinize arz ederiz.

Saygýlarýmýzla,”

“YEREL YÖNETÝM SEÇÝMLERÝNE 
DOÐRU”

ATÖLYE ÇALIÞMASI YAPILDI

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi yaklaþan yerel 
yönetim seçimlerine yönelik politikalar oluþturma 
çalýþmalarýný sürdürüyor.

Ortak düþünce üretimini hýzlandýrmak Mimarlar 
Odasý Ankara Þubesi'nde  hazýrlanmakta olan ve 
elinizdeki bültende ana ürünlerini izleyebileceðiniz  
“Yerel Yönetimler Politikasý” nýn geliþtirilmesi 
çabasýna  katký saðlamak için bir “Atölye 
Çalýþma”sý planlanmýþ ve ilan edilmiþti.
 
Katýlýmýn azlýðý nedeniyle Atölye çalýþmasý þeklinde 
yapýlamayan toplantýda çalýþmanýn yürütücüsü 
Akýn Atauz'un sunduðu çerçeve  üzerine 
tartýþýlmýþtýr.

Çalýþmanýn amacý; kentli ve kentli topluluklarýn 
kent yönetimiyle ilgili seçimlerini hangi ölçütlerle ve  
nasýl yapabilecekleri, kentlilerin haklarý, kent 
yönetiminde rolleri ve konumlarýnýn neler 
olabileceði ile meslek odalarýnýn “kamusal yarar” 
üretilmesine dönük rolleri de gözetilerek   
tartýþmanýn derinleþtirilmesi için çaba sarfedildi.  
Genel olarak yerel yönetim, özel olarak kent 
yönetimi anlayýþlarýný nasýl geliþtireceklerinin  
tartýþýlmasý, paylaþýlmasý belirginleþmesi ve 
programa dönüþtürülmesi idi. 

Birbiriyle iliþkili 4 temel ilke esas alýnarak, 
1. Katýlým
2. Yerellik
3. Küçük ölçeklerin korumasýna özen gösterilmesi
4. Çevrenin korunmasý

Bu ilkelerle ilgili kapsamlý bir açýlýmý Akýn Atauz'un 
yazýsýnda okuyacaksýnýz.

Mimarlar  Odasýnýn çal ýþmalar ýn ýn daha 
somutlaþabilmesi için kentlerimizdeki durumun 
Kentli Haklarý Deklarasyonundaki maddelerden 
kalkarak ayrýntýlý irdelenmesi ve önermeler 
geliþtirilmesi üzerinde duruldu. Ayrýca genel 
yaklaþýmlarýn Ankara özelinde somutlanmasý 
gereksinimine dikkat çekildi. 

Örgütlenmenin çalýþmaya katýlýmý, Mimarlar 
Odas ý ' n ý n  geçmiþ  dönemle rde  yapt ýð ý  
çalýþmalardan farklarý tartýþýldý.

Yerel Yönetim Politikalarý’nýn oluþturulmasýnda 
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin öneminde 
anlaþan katýlýmcýlar, toplantýlarýn somutlaþarak 
devamlýlýðýný vurguladýlar. Bu yönde ilk buluþma 
daha geniþ bir katýlýmýn beklendiði  31. Ocak 2004 
tarihli Danýþma Kurulunda gerçekleþtirilecek. Tüm 
üyelerimizin katýlýmý, çalýþmalarý derinleþtirecektir. 

MART'TA GÜNDEMÝMÝZ 
ALVAR AALTO...

Uzun zamandýr peþindeydik; sonunda oluyor... 

Mart'ta gündemimiz Alvar Aalto, 
Mart'ta gündemimiz modern mimarlýk...
Mart'ta,  modern mimarlýðýn “kutsandýðý” ülke 
Finlandiya'nýn mimarlarý
Türkiye'nin mimarlarý ile mimarlýk konuþmak için,
Aalto konuþmak için Ankara'da..

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, 
Alvar Aalto Vakfý iþbirliði ve kurgulanan,
mimarlýk okullarýnýn ve diðer mimarlýk örgütlerinin
katkýsý ile organize edilecek
iki sergi ve bir dizi uluslararasý atölye
için çalýþmalar baþladý...

Sergi-1
“ALVAR AALTO A GENTLER STRUCTURE FOR 
LIFE” 
Aalto'nun 100. doðum yýlý anýsýna hazýrlanan Aalto 
binalarý fotoðraf sergisi...

Sergi-2
“ALVAR AALTO ARCHITECTURE  TO READ”
Aalto'nun inþa edilmiþ ve edilmemiþ kütüphane 
tasarýmlarýný içeren
orijinal çizim ve maket sergisi... 

Ve atölyeler...
ve seminerler...
ve sohbetler..
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