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Abidinpaþa Köþkü Ankara tarihinin önemli
dönemecinde, Kurtuluþ Savaþý'na ev sahipliði yaptýðý
bir dönemde, Harp Okulu olarak iþlev görmüþtür.

Yapýmý 1860’lý yýllara dayanan ve Vali Konaðý olarak
hizmet veren yapý on yýllarýn yarattýðý aþýnma ile
büyük bir zarara uðramýþtý. Konak baþtan aþaðý
onarýmdan geçen haliyle, Ankaralýlar Kulübü Derneði
ile birlikte Ankara Kültür ve Sanat Evi olarak
hizmete açýldý. Kentin kültürel belleðini, kentimize ait
kültürel ve yerel özellikleri bünyesinde sergileyecek,
müze iþlevi görecek Konak'ta ayrýca bir de Atatürk
Kösesi yer almaktadýr.

16 Mart 1920'de Ýstanbul'un Ýngiliz askerleri
tarafýndan iþgal edilmesi ve bu iþgalden Harp
Okulu'nun da zarar görüp, kapanmasý üzerine yeni
Harp Okulu, Abidinpaþa'nýn olduðu bölgede
Abidinpaþa Talimgahý olarak açýlmýþtýr. Buradan
mezun olan subaylarýn Sakarya Meydan Muharebesi
ve Büyük Taarruz'da önemli görevler üstlendiði,
yararlýlýklar gösterdiði bilinmektedir.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlýklarým Koruma Kurulu
tarafýndan Kültür Amaçlý Ankara Evi olarak tescil
edilen Abidinpaþa Konaðý'nýn bu statüye uygun bir
biçimde kent kültürünün yansýtýcýsý olmasý için titiz
olacaðýz. Ankara Kulübü Derneði ile yaptýðýmýz
protokol de bu titizliðe uygun bir biçimde
hazýrlanmýþtýr.

Kentler deðerleriyle vardýrlar. Onlara deðer katan
yapýlar, anýlar, coðrafyalar, kültürler ve insanlardýr.
Ankara'da bu açýdan gün ýþýðýna çýkmayý bekleyen
nice yapýt olduðunu biliyoruz. Kurtuluþ Savaþý'ný
günbegün yaþayan, Cumhuriyet'e tanýklýk eden
Ankara, bu eþsiz kimliðinden damýtýlanlarý sunuma
hazýrladýðý anda, turizmin ciddi bir alýcýsý da olacaktýr.

Abidinpaþa, kentimizin belleðini oluþturan bir
yapýtaþýdýr. Ona sahip çýkmakla geçmiþimize sahip
çýktýk. Bu saygý ayný zamanda geçmiþi geleceðe
baðlama arayýþýmýzýn da ipuçlarýný baðrýnda
taþýmaktadýr.

Arayýþ(lar)ýmýz Ankara'ya bu çapta özellikler ekleme
üzerine kuruludur. Abidinpaþa Köþkü, kentimizde
gün ýþýðýna çýkmayý bekleyen nice tarihi yapýdan bir
tanesidir. Benzeri eserleri ortaya çýkarmak, onlarý
restore etmek ve insanlarýn hizmetine sunmak,
geçmiþimizi anlama gayretimizin de bir ifadesi
olacaktýr. Çünkü geçmiþi anlayarak, geleceði doðru
anlayabiliriz.

Prof. Dr. Muzaffer Eryýlmaz
Çankaya Belediye Baþkaný

ANKARA'NIN DÜZENLÝ OLMASINA RAÐMEN
CÝDDÝ ALTYAPI SORUNLARI VAR

ULUS MEYDANI ESKÝ TOPOGRAFYASINA
DÖNÜÞTÜRÜLMELÝ

Ankara'yý tanýdýðým zaman nüfusu aþaðý yukarý 200
bindi. Yýl, 1950'ler. Henüz daha bürokrasinin Ankara
için özel çabalar sarfettiði bir zamandý. Daha evvel
vali Tandoðan Bulvar'ýndan köylü geçirtmezdi. Ulus-
Kýzýlay hattýnda troleybüs iþlerdi. Almanca ve
Fransýzca'yý karýþtýrarak konuþan, þapkalý kadýnlar
dikkati çekerdi sokaklarda. O zamanlar Ankara
mülteci doluydu, ecnebiler ve göçmenler vardý.
Kendine göre bir þehirdi baþkent, bürokrasi çok
aðýrlýklýydý. Düzgün, sýkýcý bir þehirdi ama bir takým
enteresanlýklarý vardý.

Örneðin, o zamanlar Ýstanbul'da opera yok, senfoni
orkestrasý diye birþey mevzubahis deðil,
Ankara'daysa hem opera, hem filarmoni orkestrasý
vardý. Bu orkestranýn üyeleri sonradan hayat
zorluklarý nedeniyle Almanya'nýn taþra orkestralarýna
gittiler. 1960'larda bile tiyatro vardý, yabancý kültür
merkezlerinin çok büyük etkisi vardý, gençlik çok iyi
yetiþebilirdi o ortamda. Bugün Ankara, kültürel
özelliðini ve parlama dönemini kaybetti, gençler
bunlara sahip deðil artýk.

Ankara'da restoran kültürü uyduruktur ve yemek
yiyebileceðiniz yerler sýnýrlýdýr. Þoförler yol bilmezler.
Bazýlarý Cinnah'la Atatürk bulvarýný bile karýþtýrýrlar.
Düzenli olmasýna raðmen ciddi altyapý sorunlarý
vardýr. Bu þehrin ve bu sorunlarýn bir an önce ele
alýnmasý gerekir. Ankara bir sanayi þehri olmadýðý
için fazla bir karýþma yoktur, belirli kesimlerde belirli
insanlar oturur. Ankara'daki týp personelinin de diðer
þehirlere göre daha iyi olduðu söylenir. Hacettepe iyi
bir hastanedir örneðin, diðerleri de var. Üniversiteler
bakýmýndan da merkez konumundadýr,
kütüphanelerine daha kolay ulaþýlýr.

Ankara'nýn eski, tarihi mahalleleri restore edilmiyor.
1957'de baþlayan yanlýþ imar hareketiyle Ulus
Meydaný berbat edildi, 50'li 60'lý yýllardaki feci halin
düzeltilmesi gerekiyor. Taþhan dediðimiz, þimdi
Sümerbank olan binanýn etrafýnýn mümkün mertebe
düzeltilmesi; eski Cumhuriyet binasý, bugünse Kültür
Bakanlýðý olan binanýn etrafýnýn korunmasý,
düzenlenmesi gerekiyor.

BUGÜN ANKARA, KÜLTÜREL ÖZELLÝÐÝNÝ

VE PARLAMA DÖNEMÝNÝ KAYBETTÝ*

*14 Kasým 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi'nden derlenmiþtir.

Þehrin en kiþilikli yeri olan Ulus, bugün bir geçiþ
bölgesi halinde. Bunun bir an önce tasfiyesine
gidilip, Ulus Meydaný 1950 yýlýnýn topografyasýna
dönüþtürülmeli, bazý yýkýmlar ve restorasyonlar
yapýlmalý. Bunlar zannedildiði gibi çok pahalýya mal
olacak þeyler deðil. Ýstanbul, Ankara'dan daha acý
durumda, çünkü Ankara Ýstanbul kadar tahrip
edilmedi, geri dönüþ hala mümkün. Ben þimdiye
kadar, Ulus'u ele alan bir belediye görmedim.

Ankara'da gördüðüm en kötü þeylerden biri buradaki
gençliðin eski Ankara'dan haberi olmamasý.
Soruyorsun öðrenciye, yüzde 90'ý Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'ne gitmemiþ. Bu tasavvur
edilecek ve makul görülecek bir durum deðil.

Eski Ankara'ya göre bariz bir fark da, gençlerin
Ýstanbul'a gitmemesi. Çocuklarýn ve gençlerin
kültürlerinde Ýstanbul diye birþey yok artýk. Eskiden
Ankaralýlar tatilde Ýstanbul'a giderdi, þimdi gençler
bu þehirden bunaldýðý için yurtdýþýna, Amerika'ya
gidiyor.

Hafta sonlarý hava güzel olduðunda, Ankaralýlar
ailecek arabaya doluþup maðaza geziyorlar. Ben
Bilkent'te oturduðum için hayretle tanýk oluyorum,
herkes alýþveriþ merkezlerine gezmeye geliyor. Niye
etrafa, Ayaþ'a, Güdül'e, Kýzýlcahamam'a gitmiyorlar?
Üstelik altlarýnda arabalarý da var.

Baþkentin, Devlet Opera-Balesi ve devlet tiyatrosu
gibi yenilenmesi gereken müesseseleri var. Doðru
düzgün bir konser salonu yok burada, çok ayýp bir
þey. Taa bir zamanlar Devlet Demiryollarý'nýn
kenarýndaki tahýl ambarýný konser salonu
yapmýþlardý, hala o var.

Üniversitelerin sayýsý 1'den 10'a çýkmýþ, talebenin
nüfusu inanýlmaz artmýþ, sen hala orada konser
veriyorsun, olacak iþ deðil. Operanýn hali ise malum,
küçücük bir taþra operasý. Silo gibi birþey orasý,
zamanýnda yapýlmýþ, sonra opera olmuþ. Bir baþkent
için ayýptýr bu. Ankara'ya doðru düzgün sinemalar,
konser salonlarý lazým.

GENÇLÝK ESKÝ ANKARA'DAN HABERSÝZ

HAFTA SONLARI ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
GEZÝLÝYOR

ANKARA'YA SÝNEMALAR, KONSER
SALONLARI LAZIM

Ýlber Ortaylý’dan Ankara Üzerine

ABÝDÝN PAÞA KÖÞKÜ'NE

SAHÝP ÇIKTIK
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Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleþme/batýlýlaþma süreci
ve çabasýnýn mimarlýk tarihi üzerinden deðerlendirildiði
tartýþmalar çoðunlukla ve doðal olarak yapýlý çevrenin
sosyal yaþamý, kültürel-politik alaný ve dolayýsýyla gündelik
hayatý cumhuriyetin amaç ve idealleri çerçevesinde yeni
baþtan üretmesine odaklanan örnekler üzerinden
yürümekte. Bu ülkenin kentlerinde ve köylerinde
yaþayanlarýn söz konusu süreci nasýl deneyimlediðine dair
çok zengin okumalara olanak veren böylesi tartýþmalar ve
modernleþme okumalarý, son yýllarda Anadolu'nun çeþitli
bölgelerindeki büyük ölçekli erken cumhuriyet dönemi
endüstriyel yatýrým ve giriþimleri üzerine yapýlan çalýþmalar
gibi eklemelerle zenginleþmekte. Bu çalýþmada da,
cumhuriyetin “muasýr medeniyetler seviyesi” hedefinin,
gündelik hayat üzerinden doðrudan gözlemlenebildiði
müdahalelerinin yanýnda ülkenin kendi endüstriyel üretimini
gerçekleþtirebilmesi ve kendi teknolojisini üretebilmesine
dair açýlýmlarýnýn da olduðunu hatýrlatan baþka bir örnek,
Ankara Rüzgar Tüneli tanýtýlacaktýr.

Cumhuriyet sonrasý dönemde ülkede havacýlýk sanayi
yapýlanmaya baþlamýþtýr. 1941 yýlýnda Türk Hava
Kurumunun elindeki Etimesgut'da bulunan atölyelerin
geniþletilmesi ile temelleri atýlan havacýlýk sanayi dahilinde
1940'larýn sonuna gelindiðinde Kayseri, Etimesgut ve
Beþiktaþ Özel Uçak Fabrikalarý; Etimesgut Uçak Motor
Fabrikasý; Teyyare Makinist Mektebi; Ankara Akköprü
Planör Atelyesi; Ankara Hava Ýkmal Bakým Merkezi,
Yeþilköy ve Divriði Gök Uçuþ Okulu; Türk Hava Kurumu
(THK) ve Türkkuþu kurulmuþ, Türk Havacýlýðý dünyada
önemli bir yere sahip olmuþtur.

Bu süreçte 1941-1952 yýllarý arasýnda 16 farklý uçak projesine
baþlanmýþ, bu projelerden 12 tanesi sonuçlandýrýlmýþ, toplam
126 adet tamamý Türk tasarýmý uçak üretilmiþtir. Bu projeler
arasýnda deneysel delta kanat planör gibi öncü teknolojilere
sahip olan THK-13, 1949'da Paris'te havacýlýk fuarýnda
sergilenmiþ, ihtiyaçlara yönelik olarak geliþtirilen THK-5/5A,
Danimarka'ya ihraç edilmiþtir.

Kurulmakta olan ulusal havacýlýk sanayinin altyapý ve
araþtýrma-geliþtirme çalýþmalarýnýn bir parçasý olarak
ülkemizde bir rüzgâr tünelinin yapýmýna karar verilmiþtir. 1944
yýlýnda Ýngiliz Holst & Co. þirketiyle anlaþýlmasýnýn ardýndan
Ankara Rüzgar Tüneli'nin (ART) yapýmý 1947 yýlýnda Milli
Eðitim Bakanlýðý (MEB) yönetiminde MEB ve THK
üyelerinden oluþan bir komisyon tarafýndan baþlatýlmýþ, 1949
yýlýnda The British Thomson-Houston þirketi çalýþanlarý ve
Türk öðrenci ve öðretmenleri tarafýndan montajýna baþlanmýþ
ve 1950 yýlýnda iþler duruma gelmiþtir. ART için MEB ve
THK'nun bu yýla kadar toplam 2.500.000 TL harcadýðý
anlaþýlmaktadýr.

Rüzgar tünelleri havada haraket eden ya da bir hava akýmýnýn
etkisinde kalan her türlü araç ve yapýnýn üzerine etki eden
aerodinamik kuvvet ve momentlerin bulunmasý, akým þeklinin
ve yapýsýnýn belirlenmesinde kullanýlan ortamlardýr. Hava ve
kara taþýtlarýnýn aerodinamik özelliklerinin incelenmesi;
özellikle yüksek binalarýn hava akýmýna etkilerinin bulunmasý,
çanak anten, kule, köprü, þemsiye, kask gibi cisimlerin hava
ile etkileþimlerinin bulunmasý, fýrtýna ortamýnda dayanýmlarýn
incelenmesi gibi pek çok deney rüzgar tünellerinde yapýlabilir.
Rüzgar tünelinde deneyi yapýlacak cismin kendisi veya ölçekli

modeli deneyin yapýldýðý test odasýna monte edilir,
istenen hýzda rüzgar verilir, gerekli açý ayarlamalarý
yapýlýr, ölçüm sistemleri ile ölçümler alýnýr veya
akýmýn incelenmesi için deðiþik tekniklerle akým
görüntüleme testleri yapýlýr. Kapalý veya açýk devre
olarak biçimlendirilebilen rüzgar tünellerinin
Ankara'daki örneði yatay kapalý devre olarak
tasarlanmýþtýr ve büyüklüðü itibarýyla dönemi için
Balkanlar dahil yakýn coðrafyada bir benzerinin
olmadýðý bilinmektedir.

ART, araþtýrma-geliþtirme iþlevi ve teknoloji
üretmeye yönelik vurgusuyla Türkiye'de yapýlý
çevrenin tarihi açýsýndan oldukça kendine has ve
çalýþýlmamýþ bir tipolojiye iþaret etmekte, bu
anlamda ilk ve uzun süre için tek örnek olarak önem
kazanmaktadýr. Yapýnýn hacminin oldukça büyük bir
kýsmýný, planda da görülebildiði gibi, kapalý devre
olarak çalýþan tünelin kendisi kapsamaktadýr. Bu
anlamda yapýnýn pek çok endüstri binasý gibi sadece
bazý makinalarý içeren bir kabuk ya da kaporta
olmaktan öte, kendisinin bilgi üretmek üzere
tasarlanmýþ bir makina olduðu gözlemi anlamlý
olacaktýr. Tünel dýþýnda yapýnýn geri kalan kýsmý,
gerekli gözlemlerin yapýlabilmesi için kullanýlan
kontrol odasý, hava akýmýný üreten pervanenin
gerekli motor donanýmýný içeren bölümler ve idari ve
bakýma yönelik personelin kullanýmý için bazý
odalardan oluþmaktadýr. Tünelin dairesel kesitleri,
dönemin ülke þartlarý için oldukça zorlayýcý bir
betonarme uygulamasýnýn gerçekleþtirildiðini ortaya
koymaktadýr. Ölçümlerin yapýldýðý kýsýmýn hemen
altýnda yer alan ve aðýr bir dýþ balans sistemi taþýyan
strüktür için özel detaylý bir ahþap taþýyýcý sistem
kullanýlmýþ olmasý ülkedeki çelik yetersizliðinde
benzer davranýþ biçimlerine sahip alternatif bir yapý
malzemesiyle çözüm üretildiðini düþündürmektedir.

Üretken fakat kýsa bir dönemin ardýndan 1950'li
yýllarda havacýlýk sanayii kuruluþlarýnýn bir bir
kapatýlmasý ile ART amaçsýz kalmýþtýr. Bu durum
MEB ile THK ararasýnda yapýlan yazýþmalarda
kendini gösterir. Bu yazýþmalarda tünelin Ankara Fen
Fakultesine devredilmesinin ve üniversite tarafýndan
eðitime yönelik olarak kullanýlmasýnýn istenmesi
üzerine, üniversitenin konunun kendilerini

ilgilendirmediðini bildirdiði görülmektedir. Dönemin
Milli Eðitim Bakaný tarafýndan THK'na cevaben
yazýlan yazýda “Bu rüzgar tüneli bina ve tesisleri
bakýmýndan bakanlýðýmýzca herhangi bir maksatla
kullanýlmaya elveriþli görülmemektedir. Bu mevzunun
kurumunuzca hali yoluna gidilmesinin daha uygun
olacaðýný arz ederim” ifadeleri okunmaktadýr.

ART, 1955 yýlýnda Milli Savunma Bakanlýðý'na (MSB)
devredilmiþtir. MSB tarafýndan tünelin çalýþtýrýlmasý
için bir çok giriþimde bulunulmuþtur. Bu kapsamda
çalýþma gruplarý kurulmuþ, konferanslar düzenlenmiþ,
bir çok mühendis eðitimlere gönderilmiþ, Theodore
von Karman gibi dünyaca ünlü bilim adamlarýndan
danýþmanlýk hizmeti alýnmýþtýr. Fakat bu giriþimlerden
bir sonuç alýnamamýþ, Rüzgar Tüneli 1990'lý yýllara
kadar ancak depo olarak kullanýlabilmiþtir.

1993 yýlýnda Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma
Kurumu'na (TÜBÝTAK) baðlý Savunma Sanayii
Araþtýrma ve Geliþtirme Enstitüsü (SAGE) ile
mülkiyet sahibi MSB arasýnda bir protokol imzalanýp
tesisin iþletimi TÜBÝTAK-SAGE'ye verilmiþtir. Ayný yýl
TÜBÝTAK-SAGE tarafýndan ART'yi yeniden
çalýþtýrmak için bir proje baþlatýlmýþtýr. Proje
kapsamýnda yapýlan bakým ve modernizasyon
çalýþmalarý 1998 yýlý ortasýnda bitirildiðinde,
inþasýndan yaklaþýk 50 sene sonra ülkemiz, deneysel
aerodinamik alanýnda hizmet verebilecek bir
altyapýya kavuþmuþtur.

TÜBÝTAK-SAGE'nin yapýyý özgün iþlevi ile tekrar
kullanýlmak üzere onarmasý ve canlandýrmasý,
cumhuriyet dönemine ait bir binanýn korunmasý
doðrultusunda çok da örneðine rastlanmayan olumlu
bir çabayý sergilemektedir. Bu çaba, sadece yapýnýn
fiziksel durumunu korumak veya iyileþtirmek deðil,
ayný zamanda yapýnýn varoluþ sebebi ve bunun iþaret
ettiði düþünsel durumu da iþlevsel ve kurumsal
olarak yeniden canlandýrma ve tekrar üretir hale
getirme çabasý olarak anlaþýlmalý ve olasý benzer
giriþimler adýna deðerlendirilmelidir.
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Yüksek Mühendis, TÜBÝTAK-SAGE
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do co mo mo

Selda Bancý, Y. Yeþim Uysal

Modern mimarlýk akýmýnýn kentsel ölçekli ya
da tekil örneklerinin belgelenmesi ve
korunmasý baþlýðýnýn yerine geçen bir
kýsaltma: “DOcumentation and COnservation
of buildings, sites and neighbourhoods of the
Modern MOvement”

20 ülkeden 140 uzmanýn katýldýðý 1990
Eindhoven Konferansý'nda resmen
kurulmuþtur.

Þu an 45 ülkede ulusal ya da bölgesel çalýþma
grubu, 2000'den fazla üyesi bulunmaktadýr.

45 ulusal çalýþma grubunun eþgüdümü, iki
yýlda bir gerçekleþtirilen konferanslarda
yenilenen 4 kiþilik yürütücü komite ve örgütün
tek profesyonel elemaný olan sekreter
tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.

Kendisini, bilgi ve deneyim aktarýmýný
saðlamak, 20. yüzyýlýn kültür tarihinin bu
zengin dönemine kamuoyu ilgisini
yoðunlaþtýrmak ve önemli modern mimarlýk
ürünlerinin envanterini oluþturmak üzere
kurulmuþ bir uluslar arasý platform olarak
tanýmlar.

http://www.docomomo.com

Ulusal Çalýþma Grubu

http://www.docomomotr.itu.edu.tr

Eþ Baþkanlar : Ebru Omay Polat
Yýldýz Salman

Sekreter : Nilüfer Baturayoðlu Yöney
Ankara Tems. : Elvan Altan Ergut

Türkiye'deki Modern Mimarlýk mirasýnýn
belgelenmesi ve korunmasý konusunda
faaliyet göstermek üzere 6 Mart 2002
tarihinde kuruldu ve 18 Eylül 2002 tarihinde
resmen tanýndý.

DOCOMOMO_TR'nin
Kuruluþ aþamasýnda önerdiði iki yýllýk çalýþma
planýnýn ana baþlýklarý:

20. yüzyýl mimarlýk ürünlerinin kapsamlý
envanter çalýþmalarýna baþlayarak bir belge
merkezi oluþturmanýn yolunu açmak,

Modern mimarlýk ürünlerinin tescil edilmesi
için bir baský grubu oluþturmak,

Çalýþma grubunun geniþletilmesi için
çalýþmalar yapmak,

Modern mimarlýk akýmýnýn sorunlarýný ve
potansiyelini gündemde tutmak için hem
bilimsel, hem de popüler anlamda kamuoyu
oluþturmak.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalýþma Grubu tarafýndan düzenlenen “Türkiye Mimarlýðýnda Modernizmin Yerel
Açýlýmlarý, Poster Sunuþlarý” 10-11 Kasým 2004 tarihlerinde ODTÜ Mimarlýk Fakültesi Mimarlýk Amfi'sinde
gerçekleþtirildi.
Etkinlik ulusal çalýþma grubunun gerçekleþtirdiði ilk etkinlik olmanýn yanýsýra; “Poster Sunuþlarý” formatýyla
düzenlenen belki de ilk etkinlikti. Bu formatla amaçlanan geniþ katýlýmlý bir çalýþmayý baþlatma ve 20. yüzyýl
Türkiye mimarlýðýnýn bugüne kadar belgelenememiþ olan örneklerine, özellikle de Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir gibi
büyük kentler dýþýndaki üretime dikkat çekmekti.
Mimaride Yerel Modernler baþlýðý altýnda erken 20. yüzyýldan yaklaþýk 1970'lerin baþýna kadar devam eden
süreçte üretilmiþ olan modern mimarlýk örneklerini görsel ve yazýlý belgelerle tanýtan veya yorumlayan yaklaþýk
45 poster hazýrlanmýþtý. Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir dýþýnda; Adana, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Denizli, Eskiþehir,
Giresun, Isparta, Karabük, Kayseri, Lefkoþa, Manisa ve Zonguldak'tan örneklerin bulunduðu posterler iki gün
boyunca fuayede sergilendi. Bu sergiye ek olarak 1931-1950 dönemine ait Mimar ve Arkitekt dergilerinde
yayýnlanmýþ tanýnmayan örnekleri içeren Yurdda Ýmar Hareketleri sergisi fuayede yer alýyordu.
Ýlk gün katýlýmcýlar üç oturum halinde posterlerini sundular. Poster sunuþlarýnda; bir modern mimarlýk örneðinin
tanýtýmý, anlatýmý veya yorumu ve bölgesel çerçevede modern mimarlýk mirasýna dair deðerlendirmeler vardý.
Bu çerçevede Mimarlar Odasý Ankara Þubesi olarak, yürütmekte olduðumuz Bina Kimlikleri ve Envanteri projesi
ile örtüþen bu etkinlikte yer almamýzýn uygun olduðunu düþündük. Projemizi deðiþik ortamlarda tanýtmak,
DOCOMOMO-TR ile iþbirliðimize verdiðimiz önemi vurgulamak ve çalýþmalarýna katkýda bulunmak etkinliðe
katýlýmýmýzýn ana amaçlarýydý.
Bu nedenle projemizi tanýtan bir posterimizi, etkinlik kapsamýnda hazýrlanan diðer posterlerle birlikte katýlýmcýlara
sunduk. Poster sunuþlarý sýrasýnda ise projenin görsel ve sözlü anlatýmýný gerçekleþtirdik. Bunun yanýsýra,
envanter kapsamýnda yer alan Ankara'da bilinmeyen modern mimarlýk örneklerinden üç tanesi seçerek
posterlerini hazýrladýk ve sunuþlarýný gerçekleþtirdik. Ýlk örnek olarak; 1930'larýn Ankara'sýnda ilk endüstriyel
yapýlardan biri olmasý, dönem mimarlýðýnýn modern yaklaþýmýný yansýtmasý ve mimarlýk ortamýnda fazla öne
çýkmamýþ olmasý nedenleriyle Su Süzgeci (Filtre Ýstasyonu) Binasý'ný seçtik. Ýkincisini ise; Erken Cumhuriyet
döneminin gündelik hayata dair kültür devrimini hem iþlevsel kurgusuyla hem de mimaride modern çizgisiyle
yansýtmasýný göz önüne alarak Baraj Gazinosu olarak belirledik. Son örneðimiz olan Ankara Kýz Lisesi'ni ise,
Cumhuriyet'in eðitim politikasýný yansýtmasý nedeniyle seçtik. Ankara kent merkezinde yer almasýna raðmen
günümüzde unutulmuþ olmasýyla aðýr tahribat gören bu binayý hatýrlatmak istedik.

Etkinliðin ikinci gününde iki oturum halinde tartýþmalar bölümü yer alýyordu. Ýlk gün gerçekleþtirilen poster
sunuþlarý; Türkiye'de modern mimarlýðýn fiziksel mirasý, modern mimarlýk söylemi ve bu söylemin ürettiði
terminoloji ile ilgili katýlýmcýlar arasý etkileþimin oluþmasý ve iletiþimin kurulmasý açýsýndan oldukça dikkat
çekiciydi. Oturum Baþkanlýðý'ný Neslihan Dostoðlu'nun üstlendiði “20. Yüzyýl Mimarlýðýnýn Tarih Yazýmý” baþlýklý ilk
oturumun konuþmacýlarý Afife Batur, Ali Cengizkan, Aykut Köksal ve Uður Tanyeli'ydi. “20. Yüzyýl Mimarlýk
Örneklerinin Koruma ve Onarýmý” baþlýklý ikinci oturum; Gül Asatekin'in baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi;
konuþmacýlar ise Ýhsan Bilgin, Can Binan, Yavuz Özkaya ve Gülsün Tanyeli'ydi.
Etkinlikte yapýlan sunuþlarýn ve tartýþmalarýn bir derlemesinin yayýn haline dönüþtürülmesi planlanýyor.
Türkiye'de mimarlýk ortamýnýn geliþmesi, Cumhuriyet mirasýnýn geniþ kitlelere duyurulmasý ve korunmasý
açýsýndan önemli olan bu tip organizasyonlarýn çoðalmasýný dileriz. P
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Ankara Þube,
“Türkiye Mimarlýðýnda Modernizmin Yerel Açýlýmlarý”na
Bina Kimlikleri Projesi ile Katýldý
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1970
1960

1954
1980

1990 2004

Mimarlar Odasý'nýn kuruluþunun 50. yýlýný
geride býrakacaðýz.

Mesleki örgütlenmemizin de 50 yýlý
anlamýna gelen bu süreye mimarlýk
kütlürümüz, odamýz, mimarlýk pratiðimiz
ve mimarlýk eðitimimiz gibi konu
baþlýklarýyla bakmaya çalýþtýk. Ýçinde
bulunduðumuz zamanda deðerlendirme
þansýmýzýn bulunduðu bu uzun birikimi;
gelecek için ipuçlarý ve dürtüler
bulabileceðimiz kaynaklar olarak
görüyoruz.

50. yýlý deviren ve katkýda bulunan
herkese teþekkür ederiz.

Türkiye’de mimarlýðýn 50 yýlý

Dosya Editörleri Ýsben Önen, Özlem Taþkýn, Zeynep Ömür Yýlmaz, Efe Duyan



Osmanlý Mühendis ve Mimar Cemiyeti üyeleri bir arada

Mimarlarýn modern anlamda
örgütlenmeleri Osmanlý Ýmparatorluðu
dönemine kadar gider.

1908'de Mimar Kemalettin'in çaðýrýsýna
uyan “fen erbabý” Osmanlý Mühendis ve
Mimar Cemiyeti'ni kurdu.

Osmanlý Mühendis ve Mimar
Cemiyeti’ne kuruluþ çaðrýsý yapan ve
cemiyetin 1.nolu üyesi olan Mimar
Kemalettin

1909-1910 arasýnda 12 sayý aylýk dergi
yayýnladýlar.

1919-1920 Dönemi Yönetim Kurulu raporu
Osmanlý Mühendis ve Mimar Cemiyeti mührü

Cumhuriyetin ilaný sonrasý artýk
mimarlar kendi baðýmsýz örgütlerine
sahip olmak istemektedirler.
Mimarlarýn ilk ve TMMOB Kanunu
çýkana kadar tek
baðýmsýz örgütleri 18
Þubat 1927'de Bedri
Tümay öncülüðünde
Türk Mimarlar Cemiyeti
adýyla Ankara'da
kuruldu.

Ankara'ya o dönemde Cumhuriyet
bayýndýrlýðýnýn öncelikli konusu olmasý
nedeniyle çok sayýda bürokrat, projeci,
yapýmcý mimar gelmiþti.

Türk Mimarlar cemiyeti
kurucularýndan ve ilk baþkaný

Bedri Tümay

1927'lerde Yeniþehir/ Ankara

1927'lerde Ulus/ Ankara

Ýstanbullu mimarlar 9 Mart 1927'de
Ýstanbul'da Güzel Sanatlar Birliði (GSB)
Mimari Þubesi çatýsý altýnda toplandýlar.
Örgütün kökeni 1909'da kurulan Osmanlý
Ressamlar Cemiyeti'ne dayanýr.
Üyelerinin tamamýna yakýný Güzel
Sanatlar Akademisi mezunudur. Cemiyet
1927'de Güzel Sanatlar Birliði adýný
alýrken okul müdürü Namýk Ýsmail'in isteði
ile Mimari, Resim, Heykel ve Tezyin
(süsleme) bölümleri açýldý.

Güzel Sanatlar Akademisi öðretmenleri ve öðrencileri bir arada

Birliðin genel sekreteri Zeki Sayar'dýr.

Zeki Sayar ve bir grup mimar Halýcýoðlu yedek subay
okulunda. (Zeki Sayar ayakta en saðda)

Merkezi Alay Köþkü'dür

Alay Köþkü Gülhane Parký/Ýstanbul

Ancak mimarlar bütün ülkeyi kapsayan bir
örgüt kurmak istemektedirler.
1934'de Ankara, Ýstanbul ve Ýzmirli
mimarlarýn temsilcileri tek çatý altýnda
birleþmeyi konuþmak üzere Ýstanbul'da bir
araya geldiler. Bu toplantý sonucu Türk
Mimarlar Cemiyeti Ýstanbul Þubesi
kurulur.

Ýstanbul temsilcileri içinde Zeki Sayar ve Abidin Mortaþ'da
bulunmaktadýr.

Toplantýlara Ýzmir adýna Necmettin Emre
katýlmýþtýr.

1927'lerde Zeki Sayar ve bir grup mimar

RESÝMLÝ ODA TARÝHÝ

Zeki Sayar 90'lý yýllarda
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1939'da yapýlan tüzük deðiþikliðiyle
adlarýný Türk Yüksek Mimarlar Birliði
(TYMB) olarak deðiþtirmiþlerdir.

Türk Yüksek Mimarlar Birliði yöneticileri TBMM önünde, 1955

Ýzmirli mimarlar bu tarihten itibaren
çalýþmalar yapmalarýna raðmen 1947'de
TYMB Ýzmir Þubesi resmen kurulmuþtur.
1946'da Bursa Þubesi,
1947'de Doðu Bölgesi Ajanlýðý-Diyarbakýr
1953'de Zonguldak Þubesi
1951'de Adana Temsilcilikleri kurulmuþ
fakat uzun süre yaþamamýþtýr.

Ýzmirli Mimar ve Mühendisler bir arada.

TYMB Heyeti Kongre öncesi Anýt Kabir'de 1949

TYMB Merkez ve Ýzmir yöneticileri Ýzmir'de

1948'de imar planý yapmak için gelen Le
Courbusier TYMB Ýzmir Þubesini ziyaret
etmiþtir.

Le Corbusier Ýzmirli mimarlarla -1948

En önemli konularýnýn baþýnda mesleði
tanýtmak gelmektedir.

Mimarlýk 1951- bir afiþ

1948'de yabancý mimarlarý protesto
amacýyla yürüyüþ yapmýþlardýr.

27 Mart 1949 yabancý teknik elemanlarý karþý mimar ve
mühendislerin protesto yürüyüþü

1931'da komisyon kurarak “Mimarlar
Odasý Kanunu” taslaðý hazýrlamýþ ve
Meclise iletmiþlerdir. Daha sonra
mühendislerde devreye girerek ortak
bir kanun tasarýsý hazýrlamaya
çalýþmýþlar sonuçta taraflar kendi
hazýrladýklarý taslaklarý ayrý ayrý
Meclise iletmiþlerdir. Yaklaþýk 25 yýllýk
TMMOB Kanunu yasalaþtýrma
sürecinde taslaklar hazýrlamýþ,
broþürler ve yayýnlar ile görüþlerini
iletmiþ, baþta Cumhurbaþkaný,
Bakanlar, milletvekilleri ve diðer
ilgilileri ziyaret etmiþler, her türlü
mücadeleyi vermiþlerdir.

Güzel Sanatlar Balo
Dergisi'nden

26.12.1949 TYMB Heyetinin kongre öncesi Cumhurbaþkaný
Ýsmet Ýnönü'yü ziyareti

TYMB Heyetinin Cumhurbaþkaný Ý. Ýnönü'yü ziyareti 1947

Güzel Sanatlar Balo Dergisi 1953

1944 yýlýnda Mimarlýk Dergisi çýkmaya
baþladý. 1312



1952'de mimarlarýn taslaðýný Meclise
DP Gaziantep Milletvekili, taslaðýn
tartýþýldýðý Bayýndýrlýk Komisyonu
Baþkaný ve TYMB Baþkaný Süleyman
Kuranel vermiþtir. TMMOB ve baðlý
Odalar'ýn kurulmasýna olanak veren 6235
Sayýlý Kanun 27 Ocak 1954'de
yasalaþmýþtýr.

Süleyman Kuranel TBMM önünde 29 Ekim 1956
bayramýnda, TYMB Yöneticileri Köþkün bahçesinde.
Ayakta soldan 4. Süleyman Kuranel 1954

18 Ekim 1954' de TMMOB Kurucu
Genel Kurulu Dil Tarih ve Coðrafya
Fakültesi salonunda toplanarak
TMMOB resmen kurulmuþtur.

18 Ekim 1954 TMMOB Kurucu Genel Kurulu Baþkanlýk
Divaný. Soldan itibaren Baþkanyardýmcýsý, mühendislerin
taslaðýný Meclise ileten Konya milletvekili Müh.Himmet
Ölçmen, Baþkan; Meclis Baþkan Vekili Müh. Tevfik Ýleri,
mimarlarýn taslaðýný Meclise ileten Antep milletvekili
Mim. Süleyman Kuranel.

Mimarlar Odasý Kurucu Genel Kurulu
15 Aralýk 1954'de Ýstanbul Güzel
Sanatlar Akademisi'nde toplanarak
kuruluþ iþlemlerini tamamlamýþtýr.

Mimarlar bu aþamada TMMOB içinde
en aktif görevleri yüklenmiþlerdir.

Ýsmet Barutçu aný defterini imzalarken, Nizamettin
Doðu solunda

17 Aralýk 1955'de Ýstanbul Þubesi,
18 Aralýk 1955'de Ýzmir Þubesi,
25 Aralýk 1955'de Ankara Þubesi
Genel Kurullarýný yaparak kuruldu.

27 Mayýs 1959'da 6235 Sayýlý Kanun
7303 sayýlý kanunla deðiþtirildi ve bu
kanun uyarýnca 1 Eylül 1959'da
Mimarlar Odasý Merkezi Ankara'ya
geldi.

27 Mayýs 1960'da ordu ülke
yönetimine el koydu.

Bir genel kurul, en solda
Leman Tomsu

1964 TMMOB Genel Kurulu Baþkaný Ýsmet Barutçu önde
ve TMMOB Baþkaný Nizamettin Doðu ön sýrada saðdan
ikinci, Genel Kurul adýna Anýt Kabir'i ziyaretleri

27 Mayýs Anayasasý'nýn getirdiði
özgürlük ortamýnda sol düþünceler
tartýþýlmaya, yayýnlar çýkmaya baþladý,
sendikal hareketler hýzlandý. 1960'lý
yýllarýn ortasýndan itibaren Toplumcu
Mimarlar Fikir Kulübü, Yapý Ýþçileri
Sendikasý, TEKSEN-Teknik Eleman
Sendikasý gibi sol örgütlenmelerde

mimarlar aktif görevler
aldý. 1962'den beri
“Mimarlar Toplum
Hizmetinde” sloganýný
kullanan Mimarlar
Odasý' bu geliþime
uyum saðladý ve genç
nesillere kucak
açtý.

1968 dünya ve Türkiye gençlik
hareketlerine katýlanlar 1970'lerin baþýnda
artýk okullarýný bitirerek mimar olmuþlardýr.
Þubat 1971'de yapýlan Ýzmir Kongresi ile
genç bir kadro yönetime gelmiþtir.

18.Dönem (1972-1973) Merkez Yönetim Kurulu

Ýzmir Kongresi ile yönetime gelen yeni kuþak 17.Dönem (1971-
1972)Merkez Yönetim Kurulu. (Soldan Yavuz Önen, Öztürk Baþarýr,
Hülagü Bulguç, Afife Batur, Metin Aydoðan)

Örgütler, yöneticileri ve halk üzerinde
baskýlar uygulanmýþ, Oda lokali
bombalanmýþtýr.

1964 Yönetim Kurulu: Muhteþem Giray, Nevzat Erol, Aktan
Okan, Nejat Ersin, Arman Güran

Bu tarihten yaklaþýk bir ay sonra 12 Mart
1971 Askeri Muhtýra verilmiþ ve
1980'lerin ikinci yarýsýna kadar sürecek
12 Eylül 1980 askeri darbesi, olaðanüstü
haller ve gizli açýk Milliyetçi Cephe
Hükümetleri dönemi yaþanmýþtýr.
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Teknik elemanlar mitinglerle
mücadelelerini vermiþ…

TMMOB Baþkaný (1973-1980) Teoman Öztürk “Baðýmsýzlýk
Mitingi”nde

“Baðýmsýzlýk ve Faþizme Hayýr” mitingleri

Haklarýný almak için grevler yapmýþ….

GEMAÞ Teknik Eleman Grevi

Gecekondularda halkla bütünleþmeye
çalýþmýþlar...

Tuzluçayýr / Ankara Gecekondu Konulu Açýk Oturum
25.4.1976

Seminerler düzenlemiþ, sergiler açmýþlar,

Ankara Belediye Baþkaný Ali Dinçer Oda sergisini geziyor.

Ýzmit Ulaþým Semineri 1978 Ýzmit Temsilciliði

Yayýnlarla güncel konularda görüþlerini
iletmiþler,

Oda geleneklerini devam ettirerek Sinan
Günlerini kutlamýþ, üyeleri için törenler
düzenlemiþler,

30-40-50 Yýllýk üyelere ödül töreni 1974

Sinan Günü Kutlamasý 1974

Hükümetlerle diyaloglar kurmuþlardýr.

Mimarlar Odasý lokalinin bombalanmýþ hali

SÝSAG Grevi

Bayýndýrlýk Bakaný Erol Çevikçe ile görüþme 1 Mart 1974

Cumhurbaþkaný Cevdet Sunay'ý ziyaret 1972
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1973 Yýlýna kadar yaklaþýk 7 Oda'nýn
boykotu nedeniyle çalýþamaz halde
olan TMMOB, Mimarlar Odasý'nýn
da etkin mücadeleleri ile çalýþýr hale
getirilmiþ ve 7 dönem bu görevi
yürütecek olan Teoman Öztürk
baþkan seçilmiþtir.

Teoman Öztürk'ün Baþkaný olduðu TMMOB Genel Kurulu
18.4.1973

TMMOB'nin iþlerlik kazanmasý ve saygýn bir güç olmasýný
saðlayan TMMOB Baþkaný (1973-1980) Teoman Öztürk

1980'li yýllarýn ikinci yarýsýndan
itibaren ülkede yeniden
demokratikleþme yönünde adýmlar
atýlmaya baþlamýþtýr. Bu
arada“mimarlýk”ýn yeteri kadar ön
plana çýkarýlmadýðýný düþünen bir
grup yönetimlerde görev almaya
baþlamýþtýr.

80'li yýllarýn sonu ile 90'lý yýllarýn baþý
“Mimarlýk Meslek Yasasý” tartýþmalarýnýn
ön plana çýktýðý yýllardýr.

1991 Olaðanüstü Genel Kurulu

90'larýn baþýndan itibaren “Korumacýlýk”
eðilimleri önem kazanacaktýr.

Kütahya Koruma Sempozyumu 5 Mart 1999

Denizli Þubesi'nin düzenlediði sempozyum

Kayseri Þubesinde toplantý 1992

1988’den itibaren Ulusal Mimarlýk
Ödülleri verilmeye baþlanmýþ, sergileri
yurdun çeþitli yerlerinde izlenmiþtir.

Ulusal Mimarlýk Ödülleri sergisi

Tepkiler yürüyüþlerle gösterilmiþ….

Teknik elemanlar seslerini duyurabilmek için yürüyüþ ve
protestolarýna devam etmektedir.

Çeþitli afiþ ve ilanlarla halka
“mimarlýðý” anlatmaya çalýþmýþ…

4-10 Ekim 2004 Mimarlýk Haftasý nedeniyle Bursa
Þubesi tarafýndan asýlan pankartlar

Mimarlýk Haftasý -2004 ‘de Ankara Þubesi ilan panolarý

Seminerlerle halka ulaþýlmýþ,

Açýk hava toplantýsý

Azerbeycan Türkiye Mimarlarý Dayanýþma Toplantýsý 5
Aðustos 1999

1.Ulusal Mimarlýk Sergisi Ödül Töreni , Turgut Özal'ýn katýlýmýyla
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Mimarlýk eðitiminin çok küçük
yaþlardan baþlanmasýna gayret edilmiþ,
ilk okullarda çalýþmalar yapýlmýþ…

Sergilerle halka ulaþýlmýþ…

Uluslararasý Mimarlar Birliði UIA'nýn 22.
Dünya Kongresinin 2005'de Ýstanbul'da
yapýlmasý yaklaþýk 25 yýllýk bir mücadele
sonucu saðlanmýþ…

Kuruluþlarýnýn 50.Yýlýný “mimarlýða
saygýlarýný” belirterek çeþitli
etkinliklerle kutlamaktadýrlar.

Mimarlar Odasý'nýn 50.Yýlýnda “Mimarlýða Saygý Yürüyüþü”
2 Ekim 2004

1000 Mimar 1000 Okulda, Ankara Þubesi Projesi

Bina Kimlikleri Sergisi 2004, Ankara Þube

Aalto@Turkey Sergisi 2004, Ankara Þube

1999 UIA Pekin Kongresi

22.UIA (Ýstanbul) Kongresi imza töreni

1954
56
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Mimarlar Odasýnýn 50. Yýlý için mesleki açýdan orta yaþ
grubuna (1947 doðumluyum) dahil bir Mimar olarak
karýþýk duygular içindeyim.

Mezun olduðumda (1970), Türkiye ciddi bir
hesaplaþma süreci içinde idi. Mimarlar Odasý,
1968'lerin rüzgarýnýn etkisinde, diðer teknik eleman
odalarý ile birlikte ''sol'' ve ''deðiþim'' sloganlarýnýn öncü
kurumu olmuþtur. Bu öylesine güçlü bir miras ki, bugün
bile, Mimarlar Odasý'nýn imajý 1970-80'lerin etkisi
altýndadýr. Hatta Mimarlar Odasý'nýn (olmadýðý halde),
bir Sivil Toplum Kurumu gibi davranmasýnýn etik
meþruiyetini o dönemdeki tavrý oluþturur.

Kuþkusuz ki, 1970-1980'lerin trajik sürecini ve
kahramanlarýný, bugün de sevgi ve saygý ile dolu olarak
hatýrlýyorum. Mimarlar Odasý'nýn o dönemde
oluþturduðu söylem, kentlerin ilk gecekondu iþgali
döneminin çözümüne yönelik cevap aramalarý da
içermektedir. Cevaplar büyük toplumsal modellere
baðlanmakta, kentsel rantýn oluþmasý ve kaynak
aktarma mekanizmasýnýn teþhiri ile seçenekleri
geliþtirmekte idi. Sonuçta; Batýkent, Ýzmit gibi Yeni
Yerleþmeler ile taçlanan bu süreçte, pek çok kurumsal
çaba öne çýktý. Hatta günümüzün tutucu, politik
akýmlarý bile barýnma/yeni yerleþme gibi konularda o
mirastan besleniyor.

Ama Mimarlar Odasý'nýn (bence), ne yazýk ki genel
politik/toplumsal çizgideki tavrýna meþruiyet ortamý
oluþturan çabasý, üyelerinin ''mimar'' olarak
mesleklerine sahip çýkma ve mesleklerine katký
saðlamalarýnda etkin olamadý. Bunu beklemek belki de
haksýzlýk, biliyorum. Ama bu günün öne çýkan
''Mimarlýk'' tanýmý ve kavramýnda bu ''baþarýlamayan''
yön gittikçe etkin oluyor.

Bugün, gene geçmiþ 50 Yýl'a bakýnca, benim kuþaðým
mezun olup mimarlýk ortamýnda yer almaya
baþladýðýnda artýk olgunlaþmýþ olan bir önceki kuþaðýn
(1920-1930'lu yýllarda doðmuþ olanlar ile 1970’lerde
mesleðin “seçkinler”i olarak bilinenlerin) aslýnda
''Mimarlýk''ýn kendi özerk alanýný kavramamýþ olduðunu,
ve bugünkü 'Mimarlýk Özerk Alaný'nýn, o günlerin
prematüre çocuðunun geliþmemesinin sancýlarýný
çektiðini düþünüyorum.

Öncelikle Proje alanýnda, Bayýndýrlýk Bakanlýðý ve
onun öncülüðünü yaptýðý yarýþma sistemi, hem o
günlerin hem de bu günlerin ''mimarlýksýz''
mimarlýðýný yaratmýþtýr. Bunu da, biz mimarlar
baþardýk.

Türkiye'de ise
mimarlýk mesleðinin pek çok “önde geleni” devletin
“Enderun” mimarlýðý yaratan yarýþmalar sistemi ile
mimari proje yaparak rant paylaþýmýnýn
nimetlerinden faydalanýyordu.

Mimarlýk, geliþmiþ veya geliþmekte olan ülkelerdeki
süreçler boyunca her zaman, ekonomik/ sosyal/
kültürel sürecin parçasý oldu. Yalnýzca 20. Yüzyýla
baksak bile, Modernizm/Konstrüktivizm/Kübizm/
Dýþavurumculuk/Gerçeküstücülük/Yenigerçekçilik/
Rasyonalizm/Ekoloji/Post-modernizm gibi akýmlar, tüm
sanat kollarýnýn mimarlýk dahil içinde yer aldýðý önemli
sanat hareketleridir. “Mimarlýk'' özerk alaný, bu sanat
dallarý ile beslenir/etkileþir. Türkiye'de ise, mimarlýk
alaný, genelde; Modernizm'in koruyuculuðu altýndaki
mediokrasizmin, bürokratik/pragmatik/ kimlik gizleyici
heterojen öðeleri ile tanýmlanan bir “deðiþmeyen'' ve
diðer sanat/kültür hareketlerinden etkilenmeyen bir
fanus'un içinde yer aldý. Sadece, gene bitmez
tükenmez doðu/batý tartýþmasýndaki “Milli Mimari”
üslubu, “farklý” bir yol oldu.

Unutmamak gerekiyordu ki, bu yaklaþýmýn baþyapýtý
olan Türk Tarih Kurumu'nun yapýldýðý yýllarda, dünya
Modernizm'i tartýþýyordu. Team X, Modernizm'in dýþýnda
yollar öneriyordu. “Kent, Konut/Barýnma/ Bölgeleme
(Zoning)” kavramlarý deðiþiyordu. Mimarlýk teknoloji
iþbirliði, yeni açýlýmlara yöneliyordu.

Bu sistemden farklý davranabilen sadece birkaç isim,
kendilerine deðiþik üslup ve yollar aradýlar. Turgut
Cansever, Þevki Vanlý, Nejat Ersin, Behruz Çinici,
Cengiz Bektaþ en azýndan benim önemsediðim
farklýlýklardýr. (Bu isimlerden Cansever, Çinici, Vanlý
doðrudan “inþa” iþine girerek kendi projelerini
uygulamayý denediler.) (Bu yazýnýn kiþiselliði de
unutulmamalýdýr). Ama yetmediler, büyük çoðunluk
sorgulamadan veya farklý olmanýn bedelini ödemeyi
göze alamadýklarýndan veya “akýllý” olduklarýndan þema
çözümleyiciler olarak, Devlet'in proje bütçesinden para
alýyorlardý. Bugünün rakamlarý ile oldukça büyük

kaynaklar mimarlýk alanýna bu proje anlayýþý ile transfer
edildi. Ne yazýk ki bu kaynaklar kiþisel kuyularda
kayboldu. Yukarýda belirttiðim isimler (veya unuttuðum
bir kaçý dýþýnda) mimarlýk ortamýna kuramsal veya
uygulamaya yönelik, yayýnla yaptýðýný savunarak, kitap
yazarak, tartýþarak katýlanlarý ben pek bilmiyorum.

Bu kuþak ve gruptaki çoðunluðun temel zararý ise,
genel Türkiye kamuoyunun yapýlanlarý “ iyi mimarlýk“
sanmalarýna neden olmalarýdýr. Çünkü “ Devlet”
yaptýrýyordu. Yarýþma ile “en iyi” elde ediliyordu.
Sonuçta birbirinin benzeþiði, deðiþimden etkilenmeyen,
zamandan ve süreçten baðýmsýz bir “Enderun
Mimarlýðýmýz” oldu.

Akademik dünyada bu sürecin etkisinden çýkamadý.
Arþivciliðe, röleveciliðe dayanan bir araþtýrma/yazý
ortamý geliþti. Elli yýllýk tarihimizde kurumsal/
kavramsal veya kiþisel içerikli kitap toplamý bir elin
parmaklarýný geçmez.

Öte yandan yarýþmacý/akademik grubun dýþýnda yer
alan mimarlarýn önemli bir bölümü de hem
“apartmancýlýk” yapan, hem de fenni mesuliyet
üstlenen meslektaþlardan oluþtu. Onlar da, köyden
kente doðru sonsuz sürecek gibi gözüken akýþtan pay
aldý. Kuþkusuz ki özel ve meslek adýna sevineceðim
örnekler vardýr, ama tekildirler. “Mimar”lýk mesleði bir
dönem, ülkemizde zengin taþra eþrafýnýn “ideal damat
veya gelini” olarak sýnýf atlamanýn simgesi oldu. Kentler
“apartmanlaþtý” ve paralar da “apartmancý”
mimar/mühendislere gitti.

Mimarlýk mesleðinin içinde “sadece proje” yaparak
mesleðini icra eden mimarlarýn oraný, % 5 bile deðildir.
(6000 üyeli Ankara Þube'de 1000 civarýnda kayýtlý büro
vardýr. Bunlarýn aktif olanlarý 300 civarýndadýr. Kaldý ki
bu bürolarýn çoðu da, kontrollük yapmaktadýr.) Dolayýsý
ile, “mimarlýk” mesleðini sadece mimari proje ile
baðlantýlý imiþ sanmak sadece bir yanýlsamadýr. Bu
yanýlsamanýn sonucu, 1999 depreminde Mimarlar
Odasý; kendini “sorumluluðu yokmuþ” gibi bir noktaya
çekebilmiþ, sorumluluðu kendi dýþýna atmak gibi bence
çok da etik olmayan bir politikayý ana hatlarý ile
benimsemiþtir.

Bu politikanýn sonucunda çýkan Yapý Denetim
Yasasý'nda; yapýnýn denetimi, inþaat mühendislerinin
aðýrlýkta olduðu “Yapý Denetim Þirketlerine” verilmiþtir.

Sonuçta bugün en ufak
sallantýda yýkýlan “çok katlý mezarlar”ýn
yapýmý/projelendirilmesi ve kontrolündeki önemli
aktörlerden birisi de “Mimar” oldu. (Korkarým
olmaya da devam ediyoruz.)

Apartmanlaþma macerasýnýn en büyük riski,
mimarlarýn,“fenni mesuliyet”i hakký ile yapmamasý
gibi bir sonucu doðurmuþ olmasýdýr.

Ülkemizde son elli yýlda yapýlmýþ tüm yapýlarýn
(kamu ya da özel) “fenni sorumlusu” ya mimardýr,
ya da inþaat mühendisi.

Mimar ile eseri arasýna baþka kurum (Yapý Denetim
Þirketleri) sokularak, projeci mimar, süreç dýþýna
itilmiþtir.

Sonuç olarak; her iki gruptakilerin birleþik çabalarý
sonucu, mimarlýk; “imza mecburiyeti olmasa, herkesin
iki çiziktirerek yapabileceði, inþaat mühendisi veya
mimarýn pek de fark etmediði, prestijli yapýlarda bile
þema çözümünü aþmayan” bir mesleðin adý oldu.

Mimarlar Odasý'nýn 1970-1980'lerdeki yürekliliði ve
imajý bu gerçeði maskeleyen bir görüntü olarak
kullanýldý. Sonuçta: þizofrenik bir meslek imajý ile baþ
baþa kaldýk.

Birbirinin benzeri þemalarý “mimarlýk” gibi
gösteren o nedenle de anlamsýz olduðu için çok
azaltýlmýþ kamu yarýþmalarý, “iyi mimarý” ülke dýþýnda
arayan, “burjuva imiþ” gibi davranmaya çalýþan esnaf
iricesi sermaye ve “küçük müteahhit” arasýnda sýkýþan,
mesleðinin gittikçe parçalara ayrýlýp kurtlara kuþlara
yem edildiði bir ortamýn genç mimarlarýna yönelik bir
özür ve ikaz yazýsýdýr. Korkarým onlar, her þeye nerede
ise sýfýrdan baþlayacaklar. Hatta, yanlýþlarý
düzeltecekleri için, iþleri daha da zor.

Tabii ki bu yazý, Türkiye'deki “Mimarlýk” yapýsýnýn
þizofrenik kabul edilebilecek kurum kimliðini öne
çýkarýyor.

Gölcük/Düzce/Adapazarý depremi ve sonucundaki
süreçte Mimarlar Odasý, bu ikinci kimliðin
sorumluluðunu üstlenmedi. Meslek ve üyeleri adýna
özür dilemedi, soruþturma yapmadý. Ama bu O'nun
güvenilirliðini artýrmýyor, bence azaltýyor.

Mimarlar Odasý süratle, kurumsal özeleþtirisini
yapmak durumundadýr. Pek çok yerleþim biriminde,
hala ayný düzen devam ettirilmeye çalýþýlýyor.
Türkiye/AB/Dünya iliþkilerinin yeniden tanýmlandýðý,
Mimarlýk Eðitim ve Mesleðinin yeniden ele alýndýðý ve
olasý Ýstanbul depreminin kapýda olduðu süreçte, bir
yerden baþlamak lazým.

Hiþþt ! Orada kimseler var mý?

Ne yazýk ki bu durumu temizlemek yeni kuþaklara
düþecek. Açýkçasý bu yazý, “umutsuz genç mimar”
kuþaða, “bir özür ve açýklama yazýsýdýr” ayný
zamanda.

Ankara-Ýstanbul gibi kentlerde varolan birkaç genç
ve orta yaþlý mimar ve onlarýn çabasý ile geliþen
mimarlýk medyasýnýn uðraþý, 70 milyonluk bir
ülkede ne yazýk ki çok az. Ama gene de umut izleri
var. Çünkü, þimdi artýk “yazan/konuþan” bir kuþak
var.

Bir yanda, toplumun dönüþümünde önemli rol
üstlenmiþ, toplumca hala önemsenen bir kurum ve
kimlik, öte yanda kentle ilgili tüm olumsuzluklarda
önemli aktörlerden biri olan “meslek” imajý...

M. Kadri Atabaþ
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10 Kasým benim doðum günüm. 71 yýlý geride
býraktým. Artýk finalleri oynuyorum. Kutlama
telefonlarý alýyorum. Derken bir telefon daha... karþý
apartman komþum, meslektaþým Aslý Özbay
telefonda; TMMOB Mimarlar Odasý'nýn 50. kuruluþ
yýlý için benden de yazý istiyor. Onur veren, moral
veren güzel cümlelerinden sonra, kendi üslubunca
tehdidi savuruyor: Yazmazsam B planýný
uygulayacakmýþ! B planýný sormuyorum. A planýnda
bana verdiði süre 10 gün, ayrýca 750 kelimeyi
geçmeyecekmiþ yazým. Kolay kolay kurtulacaðýmý
sanmýyorum, 1 gün düþünce süresi istiyorum.

Düþünüyorum ve ertesi gün olumsuz yanýt
veriyorum. O da B planýný açýklýyor: Röportaj
yapacaklarmýþ benimle... dedim ya elinden
kurtulamayacaðým. Bayram sonrasý yapýlacak bu
röportaj. Kurtuluþu yazmakta buluyorum ama þart
koþuyorum, öyle belgelere dayanan, bilimsel bir
tutumla ele alýnmýþ bir yazý olmayacak diye
açýklýyorum. Kabul ediyor, hatta yeð tuttuðunu
belirtiyor.

Önce þu 49,5'i açýklayayým. Ben üniversiteyi (ÝTÜ
Mimarlýk Fakültesi) bitireli 49,5 yýl olmuþ. Yani
Odamýzýn tarihinde 6 aylýk eksiðim var. Haziran 1955
mezunuyum, günümüze kadar 49,5 yýl ediyor,

hesabým doðru. Aslýnda gayri resmi olarak meslekte
50 yýlý dolduruyorum. Üniversitede son sýnýfda,
Armaðan Akgün ve Evner Ergun'la beraber bir
yarýþmaya katýlmýþtýk. Ankara'da Ulus'ta sonradan
Gima olarak kullanýlan ve Yüksel Okan'ýn kazandýðý,
katlý çarþý projesi yarýþmasý idi. 80 proje katýlmýþtý,
biz hava almýþtýk. Ýþte bu yarýþma ile benim de
meslekte 50 yýlým dolmuþ sayýlýr.

Bu 50 yýl kanýmca oldukça dolu geçmiþ. Serbest
büro çalýþmalarý, aðýrlýklý olarak yarýþmalar ön plana
geçiyor. Deðiþik kamu birimlerindeki görevler,
sonuncusu Bayýndýrlýk Bakanlýðý'ndaki Genel Müdür
Yardýmcýlýðý ve Genel Müdür Vekilliði; bunlarýn
yanýnda 39 yýl öncesinde baþlayan öðretim
görevliliði, yani deðiþik üniversitelerdeki hocalýðým.

Pek çok anýdan yola çýkarak, hisse elde edebiliriz
diye anlatacaklarým olabilir. Ama konu daðýlýr diye
korkuyorum. Derdim konuyu “kim yaptý?”ya
getirmek. Ýþte getiriyorum:

Ýlkokulun son üç yýlýný Elazýð'da okudum. Daha
öncesinde Siirt ve Harput'da okumuþtum. Elazýð'da 2
dönümlük bahçe içinde, 2'þer katlý 2 evde, 3 Dinç
ailesi oturuyoruz. Kardeþlerim ve akraba çocuklarla
birlikte 7-8 yaramaz bir aradayýz. Bahçede ya da

evde kýrýlýp dökülenleri annem yakaladýðýnda hep
sorardý “kim yaptý ?” diye. Erkek çocuklarýn en
büyüðü bendim. Annemden korkan diðer çocuklar
aðýz birliði etmiþçesine ya “abim yaptý” ya da “Orhan
yaptý” derler, kabak benim baþýma patlardý. Kabak
deðil, annemin mengene gibi elleri, parmaklarý
“etlerini bükerim senin” der ve bükerdi; kolum ya da
bacaðým, bazen derisi soyulur ve hep morarýr, sonra
da kirli sarýya dönüþürdü. Çoðu kez de bacaklarým
yara bere içinde kalýr, ayný anne onlarý akþam
oksijenli su ile temizler, merhem sürer, pamukla
örterdi. Bir de üstüne dalgasýný geçerdi: “yaralýý
geyik gibi oldun” derdi. Ne demekse bu açýklama
bilemezdim. Kýsacasý hem et büken, hem de yara
saran bir anne, bugünkü deðerlendirmemle tam bir
“devlet ana”.

Bugün artýk ‘devlet ana’ demiyoruz. ‘Devlet baba’
anlatýmý öne geçmiþ görünüyor. Kýrýp döktükten
sonra ‘devlet baba’ aklýmýza geliyor. Kýrýp dökmek
bizlere serbest, düzeltmek, pamuklar yapýþtýrmak
devlete düþüyor. Bana sorarsanýz devlet daha çok
devrede olmalý derim. Bize düþen yaramazlýk
yapmamaktýr diyorum. Bize yakýþan böyle olmalý
diyorum. Hem proje ihalesine gireceksin, %60'ýn
üzerinde indirim yapacaksýn; sonra da devlet baba
düzeltsin, pamuklarý yapýþtýrsýn diye bekleyeceksin.
Ve sonrasýnda da þehirlerimiz, binalarýmýz güzel
olsun diyeceksin. Olmaz, olamaz. %60'ýn üzerinde
indirim yaparsan, insana sorarlar, bu indirimi ne ile,
nasýl karþýladýn derler. Karþýlamamýz ortadadýr.
Binalarýmýz, þehirlerimiz en somut delil, belge olarak
ortada duruyor. Devlet de her zaman pamuk
yapýþtýrmýyor anlaþýlan, merhem yerine asit mi
sürüyorlar nedir? Her taraf dökülüyor, büyüðü de
küçüðü de! Þehirlerimizi hepimiz görüyoruz. Baþtaki
soruyu bir kez daha soruyorum; “kim yaptý?” Cevap
kolay, yaramaz çocuklar, bizler... Ýster serbest

50 YIL DEÐÝL, 49,5
ya da KÝM YAPTI ?

Orhan Dinç

çalýþsýn, ister kamuda görevli olsun fark etmiyor. Eh
bir de eðiticilerimiz var, hocalarýmýz var. Onlarýn payý
da var elbet bu haylaz yaramaz çocuklarý
yetiþtirmede, yetiþip yetiþmediklerinin ayrýmýný
yapmadan, bilerek ya da bilmeyerek, koltuðunun
altýna diplomayý sýkýþtýrýp, üniversitenin ön
kapýsýndan çýkarmanýn anlamý olmasa gerek.
Anlamsýz, çünkü ürün ortada; þehirlerimiz,
binalarýmýz.

Elbet istisnalarýmýz var, onlarla övünüyoruz,
göðsümüz kabarýyor.

Yarýþmalarda jürilik yaptýðým zaman keyiften
uçuyorum. Ama ya sonrasý? Ortalama 200 mimarý
bir yarýþmada çalýþtýr, sonra da uygulamaya geçme,
vazgeç! Olmaz böyle þey, devlet ana bu deðil.
Devlet ananýn keyfiliðine tahammül etmek deðil
bizim iþimiz. Hep söylendiði gibi güzeli üretmek
olmalý deðil mi iþimiz? Mücadele, direnme hep bu
amaç doðrultusunda olmalý deðil mi? Günümüzde bir
meslektaþým “ben kamuya/devlete iþ yapmam”
diyor. Benim için çok üzücü bir tutum da olsa bu
karar, saygýyla karþýlýyorum.

Benim için çok acý bir sonuç, bu devlet anaya
güvenmeme. Ancak bu kavramý çok da
yadýrgamýyorum. Yýllar öncesinde ihalelere
katýlmayan, çaðrýlara cevap bile vermeyen, ya da
sýfýr tenzilat veren bir meslektaþýnýz olarak elbetteki
yadýrgamýyorum. Ama çözüm deðil bu tutum. Tek tek
direnmenin sonu yok. Meslek örgütlerimiz bence yol
gösterici konumda olmalý. Doðru merhemi de onlar
önerebilir, yanlýþtan kurtulmanýn yolu da bu örgütlü
tutumda, dayanýþmada diyorum. Bu sözlerim belki,
biraz yüksekten gidiyor görünebilir. Ben, 50 yýlda,
hadi doðrusunu söyleyeyim 49,5 yýlda hala böyle
düþünüyorum.

10 Kasým 2004
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Batýya güvenin, kendimize olan güvensizliðimizin
kuþkusuz bazý nedenleri vardýr... Sevgili Atatürk'ün,
bir taraftan batýlýlaþmak için kararlar alýrken, diðer
taraftan Türk Ulusunun ezikliði býrakýp, kendine
güvenip, çalýþýp, sonra övünmesini önermesinin,
elbette bir anlamý vardýr... Fakat aradan 80 yýl ve
köprünün altýndan çok sular geçmiþ, dünyada çok
anlamlý deðiþiklikler olmuþtur. 20-30 yýl önce Türkiye
mimarlýk konusunda hiçbir yayýn yapmayan, bugün de
en çok yayýn yapan ülke rekorunun sahibi... Ama
söylediði... Mimari gördüðümüz gibi, mimarlar
bildiðimiz gibi... Þakayla karýþýk...

Bizim önde gelen tarihçi / eleþtirmen / yazarlarýmýz,
bugün gelinen noktayý, “Dünyanýn uygar herhangi bir
ülkesinde yadýrganmaz bir mimari” veya “Türk
mimarý, uluslararasý dili artýk bilinçle kullanmaktadýr”
gibi deðerlendiriyorlar... Olumlu bir yaklaþým olduðu
kadar, bu sözler olumsuz anlamlar da taþýmaktadýr.
Sýnýrlarý belli olmayan razý olma, bir yeterlik anlamýna
da gelmektedir. Bu deðerlendirme ile sanki Türk
mimarlýðý için bir vasat sýnýr çizilmek istendiðini
anlýyorum. Ben Türk mimarlýðý konusunda önü açýk,
yarýþan bir yaklaþýmý düþünürüm. Deðilse, örnekleri
az olsa bile Türk mimarlýðý 1930'lardan beri, 1940

DÜÞÜNCE ÜRETMEYEN BÝR ORTAM...

Þevki Vanlý
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tanýtýp, mimarlýk tarihinden bildikleri Santa Sofia ve
bilmedikleri Bosfor'u göstereceðiz ve Türk mutfaðýna
bayýlacaklar... Giderken “yine geleceðiz” diyecekler,
biz de mutlu olacaðýz... Sizi bilmem ama, bu komedi
bana o %99 ve buçuðu daha çok düþündürüyor...

Sevgili mimar dostlar...
Sizlerle, Türk mimarlarýnýn ülkelerinin yeryüzü
görüntülerine çaðdaþ bir görünüþ kazandýrdýklarýný,
yabancýlarýn hayran kaldýklarý, modern mimaride bir
Türk yaklaþýmý yaþattýklarýný, AB mimarlarýnýn, onlarýn
Avrupa'ya girmelerine engel olduklarýný konuþmak
isterdim. Ama maalesef ihracatýmýz arttýkça,
ithalatýmýz daha çok arttýðý gibi, her konuda ara daha
çok açýlýyor !...

Ve þikayetçiyiz... Ama kimden?
Yöneticileri seçen biziz! Hem bir yerlere ulaþmak
istiyor, hem tabanýmýz kendisine benzeyen kiþileri
seviyor, baþýmýza getiriyor. Aslýnda yetiþmiþler de bir
alem... Tanrý bizi korurmuþ... Bizi uygarlýktan koruyor
olmasýn?

Mimarlýðýn itibarý, üniversiteye giriþ puanlarýnýn
düþmesinden anlaþýlýyor... Zoraki meslek edinme
yollarý aranmasý, diploma edinmeyi kolaylaþtýrmak
kanýmca ülkenin intiharýdýr... Kültürel altyapýsý, iþle
ilgili yeteneði ve eðitimi yetersiz, nitelik bilincinde
olmayan ve mutsuz insanýmýz, yaptýðý iþten de
sorumlu olamaz.

Bu ülkenin birçok önemli iþlerinin baþýna, çoðunluk
düzeni uyarýnca, onlar geçiyor... Zaten, konuyla hiçbir
ilgisi olmayan politikacýlarý onlarýn yönlendirmesi de
olasý deðildir. Örneðin Marmara depremi sýrasýnda
Bayýndýrlýk Bakaný bir kasaba müteahhidi, zorla
diplomalý yapýlmýþ teknik kadroyla ne yapabilirdi?
Ýtibarlý Ýzmit Belediye Baþkanýnýn bile, “parayý bana
versinler 3,5 ayda konutlarý bitiririm” gibi cahilce
konuþmalarý belleðimden gitmiyor...

Tren kazalarý, trafik kazalarý, bozulan yollar vb... yapý
manzaralarý, sanýldýðý gibi mali yetersizliðimizden çok
bilgi eksikliðimizden gelmektedir. Böyle yetiþmiþ
insanlarýmýz sorumluluðun bilincinde olamaz. Böyle
toplum yapýsýna bir de eþitlik söylemi eklerseniz, bir
yeterlilik piramidi dahi oluþamýyor...

Son çaðdaþlaþma giriþiminin sonucunda hâlâ,
çocuklara gösterilen þefkat duygusu tüm ölçüleri
etkiliyor, sanýyorum tembelliði körüklüyor, eþitlik ise
baþarýyý engelliyor... Artýk bir kültür haline gelmiþ
þefkat, yüreklendirme, gizli mazeret; olsa olsa bir

Hoþgörü, yüreklendirme ve YÖK derken

toplumun doðuþ döneminde geçerli olabilir. 80 yýl
sonra, gerçekleri görmekten kaçan kadrolar hâlâ
durumu saptýrmayý sürdürüyorlar... Geliþmiþ
toplumlarda yaþam þefkatle deðil baþarýyla ölçülür,
baþarýlý insan yüreklendirilir.

Uður Tanyeli, ütopyasý olmayan toplumlardan
yaratýcýlýk beklenmemesi gerektiðini ve baþarý için çok
daha fazla çalýþmak gerektiðini söylüyor. Bu sözler,
açýk konuþma alýþkanlýðý olmayan toplumlarda en ileri,
anlamlý açýklama sayýlmalýdýr.

Bu sözleri destekleyecek çok kiþinin olduðunu fakat
sustuklarýný sanýyorum. Geçen yýl Archiprix
International 2003 Ýstanbul sergisini gezenler, birçok
yabancý öðrencinin diploma projelerindeki hýrsý ve
çalýþmayý görenler, (resimlerden sizin de göreceðiniz
gibi) diploma için Dünyada yapýlan çalýþmalarýn
kapsamýna þaþýrmýþlardýr... Piyasa koþullarýnýn
baskýsýndan önce, yaratýcýlýk denemesi, giriþimi
yapabilenler olmalý. Dünyaya ve çevreye yeni bir
þeyler kazandýrmak için arayýþ ve heyecan içinde
olmalýlar... Bu çabayý, deðme bürolarýn
gösterebileceðini sanmýyorum. Þikago'da bir pazar
akþamý Mies'in yaptýðý Mimarlýk Fakültesi binasýný
dýþardan olsun görmeye gittiðimizde, bütün ýþýklar
yanýyor ve birçok öðrenci aðustos ayýnda, içeride
çalýþýyordu... 60 yýl önceki Floransa Mimarlýk
Fakültesinde, ancak girenlerin %20'si ve ortalama 8
yýlda diploma alabiliyorduk... Bu, Þikago veya
Floransa'lý çocuklarýn belki hiçbiri de büyük baþarýlara
eriþmiyor... Fakat, iyi yetiþmiþ, çalýþkan bir ortamý
oluþturuyorlar ve büyük gayretlerle kazandýklarý
niteliklerin deðerini biliyor, koruyorlar. Onlarýn
binlercesinin içinden, yaþam tekrar seçiyor... Sanatýn,
hele mimarinin acýmasýz bir eylem olduðu peþinen
bilinmelidir. Abdi Güzer, bu þefkate, bu her önüne
geleni yüreklendirme yaklaþýmýna “anneanne
sendromu” diyor... Öðrenci iken, anneannesi
çizdiklerine bakar, yüreklendirmek için çok
beðenirmiþ...

Öðrencinin korunmasý, bu iþe uygun olmayan
gençlerin yetkiyle donatýlarak salýverilmesi, mimariye,
topluma, ülkeye ve gencin kendisine saygýsýzlýk
olduðunu, ortamýn düzeyini düþürdüðünü düþünürüm.

Sýk sýk yapýlan eðitim toplantýlarý sonrasý ise bir
uygulamaya geçildiðini ve zaten, kimsenin kimseyi
dinlediðini de sanmýyorum.

Mimarlarýn bir örgütte toplanmalarý, seçtikleri

Görmek istemediðimiz gerçekler

Örgütlenmenin 50. yýldönümünde geriye bakýþ

bunalýmý dýþýnda, zaten öyledir. Örneðin Büyükada
Anadolu Kulübü veya Ankara Ýller Bankasý bugün Türk
Mimarlýðý Kataloðundaki hangi yapýya göre daha az
bilinçli yapýlardýr? Mimarlýðýmýzdan baþarýlar
bekliyorum, olana razý olmak deðil...

Ýlk mimarlýk okulu kurulalý bir yüzyýla yaklaþtý,
Cumhuriyet artýk bir çocuk deðil... 80 yaþýnda. Bu
zaman içinde dünyanýn bir bölümü bir çað yarattý...
Biz, Osmanlý'dan beri seçtiðimiz “onlar gibi” olma
hedefini hâlâ saklýyoruz. Önümüze yeni hedef koymak
yerine... Türkiye vagonunu, AB treninin arkasýna
baðlayýp, kurtulmak istiyoruz... Bizi nereye
götürürse... Çaðdaþ uygarlýkla korkarým özde ara
açýlmýþtýr...

Ulus olarak istemeyi öðrendik.... Biz üretmez isek,
borç içinde yüzeriz... Mimarlarýmýz da ayný... Seksen
yýl önce devrim yapýlmýþ, 50 yýl önce kendi içimizde
bir kamu kuruluþu gibi örgütlenmiþiz... Mimar sayýmýz
40.000'i, okul sayýmýz 30'u aþmýþ, konuþtuðumuz bile
hâlâ Türkiye'de yapýlanlarýn %0,5 ile ilgili... Yarýþmalar,
yayýnlar, konferans ve panellerden geçilmiyor...
Geriye kalan %99,5'i yok sayýyor. Dünya mimarlarýný
toplayarak 2005'te, 5000 daha fazla turiste Ýstanbul'u
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uzmanlýk dalý sonucu buluþtuklarý ilgi alanlarý,
paylaþtýklarý sorumluluk anlamýna gelmelidir. Her mimarýn
kendi sosyal, ekonomik ve politik düþüncesi olmalýdýr...
Kaldý ki sanatçý düþünürün inanýþlarýnda az veya çok
farklýlýklar olmasý doðaldýr. Onlar bireysel seçeneklerle
yaþamayý isterler... Yani uzmanlýk amaçlarý için seçtikleri
hedefi diðer amaçlarla deðiþtirmeleri veya karýþtýrmalarý
doðru olmaz. Diðer amaçlar için ayrý kuruluþlar vardýr. O
kuruluþlar için mimarlýk bir anlam taþýmaz. Mimarlar
Odasý Türkiye'nin düzenine, mimarlýk hizmetlerini
düzelterek katýlýr...

1950'lerde Mimarlar Odasý tek amaçla yaþýyordu...
Yönetim Kurulu üyelerinin sosyal-politik seçimleri elbette
vardý ve bireysel olarak ilgilerini yaþarlardý... 1960 Ýhtilali
ile Türk halkýnýn yaþamýna ideolojilerle politika gecikerek
girdi ve genelde mimarlar ortanýn solunda yerlerini
aldýlar. Bu dönemde “önce düzen, sonra mimarlýk” gibi
öncelik seçimi, Oda'yý daha çok mimarlýktan uzaklaþtýrdý.
Doðal olarak bu eðilimli mimarlar yönetim kurullarýnda
görev aldý ve bu bir gelenek oldu denilebilir.

Ýnanmasý güçtür ama, benim habersizliðim olasýlýðý
dýþýnda, Oda'nýn mimarlýk sorunlarý, elli yýl öncekiyle
aynýdýr... Asgari ücret tarifesi, yarýþmalar yönetmeliði,
vize iþleri... gibi. Buna ancak AB ile yeni iliþkiler
eklenmiþ sayýlabilir... Eskiden beri, meslekte yaþlanan
mimarlara ödüller verilir... Bunu da tam bir dernek
yaklaþýmý sayarým. Zaten 1927'de kurulan Dernek de,
dayanýþma amaçlý idi... Oda hâlâ, benim onun ilk görevi
saydýðým, “mimarlar görevlerini ne kadar yapabiliyor?”
sorusunu soramaz ve bu yönde düþünce üretemez!

Toplumun yaratýcýlýðýnýn harekete geçirilmesi, güzel
sanatlarýn katýlýmý beklendiðine göre, onlarýn da içinde
büyük boyutlarla ortaya çýkan yapýlar, baþarýlar, en etkili
örnek olabilir. El sanatlarý her ne kadar geniþ ortamlarýn
kültürünü yansýtýyorsa da, geleneksellik ve yineleme
ezber nitelikli bir yaklaþýmdýr. Nedense bu duraðan
anlatýmý, pek çok kiþi canlý, deðiþken anlatýmdan daha
fazla önemser. Doðal, yalnýz geleneksel olarak var
olabilen anlatýmlar; geleceði, yaratýcýlýðý düþünmeyen,
sevmeyenlerin veya ona inanmayanlarýn seçeneði
olmalýdýr. 1920'lerin modern mimari deneyimlerinin
deðerini bilenlerden olsam da, onlarý modern mimarinin
bir tür gelenekseli sayýyor, yeni söylemlerle arayýþlarýn
karþýsýna çýkarmanýn ve bu yaklaþým etrafýnda dayanýþma
kurmanýn yaratýcý olmadýðýný düþünüyor, bu mimarlýðýn
toplumun yaratýcý yönünü etkileyeceðini hiç
sanmýyorum...

Oda'larýn son konularý, AB ile iliþkiler... Avrupa kapýlarý

Tasarýmcý, kuramcý veya yönetici,
yani mimarlar ortamý

Türk mimarlarýna açýlýrken, Türkiye'nin zengin müþteri
kapýlarý da onlara... Konfeksiyonda olduðu gibi,
bizimkiler onlara taþeron olacak, onlar bizim üretime
marka satacaklardýr. Belki inþaatta da öyle... Dýþ
ticaret açýðýnýn daha çok artmasý beklenmelidir.

Fakat mimarlarýmýza anlatmaya korktuðumuz
gerçekleri bu yoldan anlamamýz olasýdýr... Yani
korumacýlýk ve dayanýþma umarým ortadan
kalkacaktýr...

Geçmiþte kaybedilmiþ yüzyýllarý kazanmak, belki
“Ýstiklal Harbi” kazanmaktan daha zordur. Zaten
gerçek egemenlik uygarlýk olmalý... Ýlki muhteþem,
büyük olsa da, nihayet bir olaydýr... Diðeri, çaðdaþ
düþüncenin yerleþmesi ve sürekli devrimidir.
Yaþamakta ve görmekteyiz.

Benim yetiþmem uygulamacý olma amaçlý olduðundan
sorunu bu kadar anlatabiliyorum. Kuþkusuz
düþünürlerimiz konuyu daha içerikli ele alacaklardýr. 80
yýl boyunca “gibi” olmak amacýyla yaþayan bir topluma,
içimden isyan etmek geçiyor. Türk Ulusu böyle
olmamalýydý... Yakýn bir gelecekte de durumun çok
deðiþeceði, sanýyorum görünmüyor...

Aslýnda, gariptir ama Türk toplumu, bildim bileli ikisini
birden yaþar... mimarlar da!... Bir yandan bir mimarýmýzý
yüceltir, efsanenin arkasýna saklanýr, bir þeyler var
deriz. Diðer taraftan batýlý yabancýya, onun yaptýklarýna
daha çok güveniriz... Bir Türk konferansçýya 50 mimar
dinleyici zor gelir, Eisenman'ýnkine 500... Çevrilmediði
için kimin ne anladýðýný bilmiyorum. Arkasýndan da bir
Allahýn kulu, bir deðerlendirme yazmaz. Dostlar
alýþveriþte görsün. Enflasyon yalnýz parada olmaz. Son
yýllarda görülen canlýlýðýn zihinsel alanda ne getirip ne
götürdüðünü birisi anlatsa iyi olacak... Örneðin, benim
de saygý duyduðum bazý gençler, “belleði sýfýrlamadan
gerçek tasarým yapýlamaz” gibi inançlarýný ortaya
koyuyorlar... Herhalde, “mimarýn gördüklerini
ezberlememesi, yinelememesi gerekir” demek
istiyorlar... Sanýrým, belleði yok etmek olasý deðil, insaný
bellek yapar... Bilgi bellek yoluyla düþünme ortamý
oluþturur, düþünce de tasarýmýn özü ve kendisidir.
Örneklerin etkisinden kurtulmak gerçek anlamda,
tarihin tümüyle, deneylerin ve düþüncelerin
ezberlenmeden, düþünce halinde mimarýn belleðinde
olmasý gerektiðine inanýrým.

Mimarlar Odasý'nýn da, bilinen sorunlarý kontrolden
kaçýrmadan, zihinsel arayýþ içinde olmasýna inanýrým.
Eðer birþey bulamýyorsa zarar yok... Ortamdaki
aðýrlýklarýn yerlerini deðiþtirsin. Örneðin 50 yýldýr

Ýyimserlik ve kötümserlik...

boþuna uðraþýlmýþ konular varsa, onlarý azaltmak, belki
kalanlarý geliþtirmeye yarayacaktýr. Ama, hiçbir iþe
yaramayan büyük toplantýlarla oyalanmasýn, ortamý da
oyalamasýn...

Sanýrým, tek ve deðiþmez büyük hedef, Türk mimarýnýn
düzeyini yükseltmek, Türk mimarlýðýný çaðdaþ kimliðine
ulaþtýrmaktýr. Bunun dýþýndaki olaylar kuru gürültüdür.

Tarihte pek çok çeþitli baþarýnýn sahibi Türklerin,
felsefeyle, düþünceyle ancak dolaylý ilgisi olmasýný
yadýrgarým. Belki Orta Asya'dan beri yaþam savaþý
sürekli herþeyin önüne geçmiþ, pek çok çeþitli baþarýnýn
gölgesinde kalmýþ sanki... Kuþkusuz 19.yüzyýlda ve
cumhuriyete geçtiðimiz yýllarda düþünce yaþamýnýn
sýfýrlanmýþ olduðunda yanýldýðýmý umarým. Bu nedenle
Hasan Ali Yücel'in böyle bir ortamda dünya klasiklerini
dilimize çevirmesi minnetle anýlýr... Bunun gibi, hâlâ
taþýmakla yetiniliyor.

Tasarým üzerine, Türkçe 300 sayfa kadar bir kitap vardý,
150 yabancý baþvuru ile yazýlmýþtý... Bu bir bireysel ciddi
bir araþtýrma, sonra da derlemedir. Müelliflik nerede
kaldý? Bazen dergilerde görüyorum 2 sayfalýk bir kýsa
yazý, belki 20 baþvuru düþüyorlar altýna... Bilimsel,
akademik olacaðým diye... Sonra da, belki herkesin
bildiði veya kolayca düþünebileceði, bir paragraf þey
söylüyorlar... Yanýnda da 10 resim. Aslýnda yazýnýn
amacý resimlerin açýklamasý... Bu yazýnýn baþvurusu
olur mu? Yani Türkiye'nin benim diyebileceði hiçbir
kendi üretimi olamaz. Her zihinsel üretimin, hiç
kuþkunuz olmasýn temeli düþüncedir. Kendi düþünce
ortamýný oluþturamamýþ bir toplumun kendi hukuku,
diplomasisi, ekonomisi, hele hele benim diyebileceði
evrensel sanatý, resmi, tiyatrosu, edebiyatý ve mimarisi
olamaz. Ya yerel, ya yabancý olur... Kendi düþünce
ortamýnýn, 21.yüzyýla ters düþen deðil, onunla
bütünleþebilen kimlikte olmasý da doðaldýr.

Kendi düþünce ortamýnýn oluþmasýný herkesin
baþkasýndan beklemesi, hiçbir sonuç vermeyecektir.
Bu ortama yaþamýn her yanýndan katýlým olacak, yani
yaþamýn her yanýndan düþünce üretimi beklenecektir.
Bizim sorumluluðumuzdaki mimarlýk alanýnda bugüne
kadar, 80 yýlda olumlu bir düþünce üretilememiþtir.
Zayýf bir canlýlýk olan “Milli Mimari”, çaðýmýza ters
düþen, yanlýþ, içeriksiz bir istekten ibarettir.

Bizim çaðdaþ mimarimizi, kuramsal alanýmýzýn
temsilcileri tasarýmcýlardan beklemektedir. Kimse,
onlara “haydi bakalým, önce siz bize temel olacak böyle
bir düþünce ortamý oluþturun” demiyor... Onlar bizi
eleþtiriyor o kadar.

Sürekli her þeyi ithal eden toplum

Uliana Karpova, Pavel Zeleznov / Marchi Archiprix International 2001, Ödüllü Proje

Benedikt Frass, Hong Kong Opera - Archiprix International 2003, Ödüllü Proje

Thomas Raynaud, HK/WD2/WWhub - Archiprix International 2003, Ödüllü Proje
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“Bugün, mimarlýk pazar ekonomisi ile belirleniyor,
"sahici" olan üzerine olan baðýmlýlýðýmýzý terk etmezsek
ve mimarlýðý hep varolan sorunlar üzerinde düþünmek
olarak algýlýlarsak, mimarlýðý hala kalýcýlýk olarak
düþünüp, ivedilikle yoksulluk veya doðanýn tahribatý
gibi yeni konulara zorlamazsak, 2050'lerde mimarlýk
kalmayacaktýr"..."Geleceðin iyi ve baþarýlý mimarýnýn
öncelikle yayýn konusunda iyi olmasý gerekmektedir".

Bu düþünceleri, Rem Koolhaas, 2000 yýlýnda Pritzker
ödülünü alýrken yaptýðý konuþmada dile getirmiþti.
Mimarlýðýn gelecekteki biçimi üzerine dile getirilen
düþüncelerden bir tanesi Rem Koolhaas' ýnki, benzer
veya benzemez biçimde bir yýðýn spekülasyon yapýlýyor.

Mimarlýðýn geleceði mimarlýk eðitiminin geleceði
üzerine sorularý da beraberinde getiriyor ve dünyanýn
her yerinde mimarlýk okullarý, eðitim programlarýnda
deðiþiklikler yapmak için çalýþmakta olduklarýný
söylüyorlar.

Zihin kurcalayan üç önemli soru hep gündemde;

*tasarým stüdyolarýnýn geleceði ne olacak?...
*mimarlýðýn teorisi olarak ne öðretilecek?...
*mimari araþtýrma ne olacak ve onun stüdyo ve teori
ile ilgisi ne olacak?

Geleceðin mimarlýk eðitimi bir yazarlýk okuluna dahi
dönüþebilir mi? Çoðu düþünür mimara tek bir rol
atfedilmesi yerine disiplinler arasý çalýþmalarýn
kaçýnýlmazlýðýndan ve bunun sonucunda mimarýn
yapýlarýn estetiði üzerine kafa yoran bir meslek adamý
olmak yerine, farklý disiplinlere çengel atabilen, çoðul
rollere sahip olabileceðini savunuyor.

Mimarlýk eðitimi, mimarlýk eðitiminin bilgisi; Rönesans'
tan, eðitimin bilgisinin Vitrivius' un kitabýnýn öðrettikleri
ile ilgili olduðu düþünülen zamandan beri hep deðiþiyor,
sonralarý, 19. Yüzyýl Fransa'sýnda Neoklasisizm
katoloðu mimarlýk eðitiminin bilgisini oluþturmuþ, sonra
da Bauhaus ile baþlayan modernizmin bilgileri. Bugün,
mimarlýk eðitiminin bilgilerini tartýþýrken, Postmodern
olarak adlandýrýlan bir çaðda bu çaðýn bilgilerinin ne
olduðunu ve ne olmasý gerektiðini tartýþýyoruz.

Türkiye'deki mimarlýk eðitimine modernist ideoloji
1927 yýlýnda Güzel Sanatlar Akademisi'ne Ernst
Egli'nin gelmesi ile baþlamýþ, o zamana kadar bu
kurumda Rönesans, Roma, Yunan klasik öðretileri ile
eðitim yapýlmakta. Egli, uluslararasý etkilerin ancak
bölgesel mimarlýðý iyi bir hale getirmek için
kullanýlmasý gerektiðine inanýyordu, 1936 yýlýnda Taut
da okula katýlýnca, bölgeselci yaklaþým daha da
güçlendi, 1934'den itibaren Sedat Hakký'nýn yürüttüðü
mimari seminerin etkileri ile birlikte 1940'lardan
baþlayarak ikinci ulusal mimarlýk adýyla anýlacak bir
mimari üslubu gündeme getirdi.

Yüksek Mühendis Mektebi’nde de 1938 yýlýnda Emin
Onat mimarlýk bölümüne modernist yaklaþýmý
getirinceye kadar klasik akademik eðitim
verilmekteydi. Bu kurum,1944 yýlýnda ÝTÜ ismini aldý.
Mimarlýk bölümü de ayrý bir fakülte olup, Holzmeister
ve Bonatz gelince, burada da bölgeselci eðilim söz
konusu olmaya baþlar.

1930 -1940 yýllarý arasý bölgeselcilik ve fonksiyonalizm
kavramlarý Türkiye'deki mimarlýk eðitiminin iki ana
temasý, dönemin öðrenci çalýþmalarý da modern
hareket ve geleneksel Türk mimarlýðýnýn
kombinasyonlarý haline gelmiþ.

1955'de ODTÜ Amerikan modeli ile kurulmuþtu. O
zamanlar Amerika'da Bauhaus eðitimi gündemdeydi ve
asýl vurgu sanat eðitiminin baðýmsýzlýðý idi. Tasarým,
sosyal bir sanat olarak görülmekteydi. Tasarým, teknik
ve çevre için insanca unsurlardan anlamlý ve hayal
gücünü kuran iliþkiler kurmaktýr, bu da insaný ve
malzemeyi anlamaktan geçer düþüncesi 1957 ve 1961
yýllarý arasýnda ODTÜ'de bu anlayýþ mimarlýk eðitiminin
bilgisinin ne olmasý gerektiði ile ilgili önemli bir
deðiþimi vurgulamýþ, moderniteyi tüm teorik alt yapýsý
ile eðitim sisteminin içine katmýþtýr.

Kimi düþünürlere göre Rönesans, Reform ve
Amerika'nýn keþfi modernitenin baþlangýç dönemidir,
kimileri ise moderniteyi tarihi ulusal devletlerin
doðmasý, bankacýlýðýn kurulmasý, kapitalist pazarýn
ortaya çýkmasý ve burjuvazinin oluþmasý ile
baþlatmaktadýr. Kimilerine göre ise, 17. yüzyýlýn
bilimsel ve felsefi devriminin modernitenin ortaya
çýkmasýnda belirleyici bir unsur olduðunu
belirtmektedir.

Tüm bu görüþlerin bir arada oluþturduðu bütün ile
açýklanabilecek olan bu kavram, yeninin ve yakýn
zamanýn eþanlamlýsýdýr. Edebiyat ve sanatlar alanýnda
modernitenin estetiði, deðiþimin estetiði olmuþtur.
Modernite, din, felsefe, ahlak, hukuk, tarih, ekonomi
ve siyasetin eleþtirisi ile baþlamýþtý. Temel fikirleri ve
kavramlarý-ilerleme, evrim, devrim, özgürlük,
demokrasi- eleþtiri kaynaklý idi. Modern tarihin
kurucularý 18. yüzyýlýn düþünce akýmlarýndan ilham
almýþlardýr. 18. yüzyýl ütopik ve toplumsal reform
projeleri açýsýndan zengin bir yüzyýldý. Ütopyalarýn

üstünlüðü, modern çaðýn özgün ve karakteristik
belirtisi idi.

Mimaride, Bauhaus'un , Mies'in Gropious'un ve Le
Corbusier'in bina programlarýnda cisimleþen Modernist
ütopya, Büyük Savaþ ve Rus Devriminde savaþýn
harap ettiði Avrupa'yý yeninin imgesinde yeniden inþa
etme ve bina yapýmýný toplumun yenilenmesinin hayati
bir parçasý kýlma yolundaki giriþimin bir parçasýdýr.

1950 ve 60'larda Türkiye'de çeþitli kentlerde özel
mimarlýk ve mühendislik okullarý kuruldu sonra bunlar
devletleþtirildi. 1980'li yýllara kadar bu kurumlarda
modernist mimarlýðýn eðitimi verilmekteydi, ancak
çoðu eðitim kurumunda bir meslek eðitimi olarak
görülmüþ, biçim üzerinden dondurulmuþ bir fonksiyon
iliþkileri kavramýna idirgenmiþtir. Modernite'nin
barýndýrdýðý devingen ve çoðul yapýnýn içinde gerçekte
deðiþmeyenin, kalýcý olanýn ne olabileceði gibi
sorgulamalar yerine, donmuþ biçimler ile modernist
kültürün var edilebileceði düþüncesi, kavramlarýn içinin
boþaltýlmasýna neden olmuþtur.

Batý kültüründe 1968'lý yýllardan itibaren özellikle
deðerlerin bir dönüþüm geçirdiði gözlendi. Anarþi,
hiyerarþiye yeðleniyormuþ gibiydi. Endüstri alanýnda
dönüm noktasýný belirleyen ekonomik krizdi.
1973'lerden bu yana yer alan süratli bir deðiþmeler
dünyasýnda yaþanmaya baþlandý ve belirsizlik
geliþmeye duyulan inancý aþmaya baþladý.

Saptamalar yayýlýp çoðaldýkça, en sonunda pozitivim,
rasyonalite, bilim ve tekniklerin geliþmesine duyulan
inanç ve standartlaþmýþ nesneler üreten endüstrinin
büyümesiyle karakterize edilen bir modernizm ile
toplumsal çeþitliliði ve parçalýlýðý benimseyen bir
Postmodernizm karþýtlýðýna ulaþýldý. Posmodern çað,
enformasyonun kullanýmýnýn, üretimle iliþkili her
alanda, enerji kapasitesiyle karþýlaþtýrýlabilir, hatta
ondan daha büyük önem kazandýðý andan itibaren
baþlýyordu.

Batý dünyasýndaki bu söylemler ve kuramlar
Türkiye'deki mimarlýk eðitim ortamýný etkiledi, Batý
kaynaklý Postmodern düþünce, "diðerlerini" kendi
kültürleri ile ilgili bilgi üretimine davet edince,
mimarlýðýn bilgisi ve araþtýrma alanýna bölgeselcik
yaklaþýmlarý girdi. Sosyal problemler, Türk Ýslam
sentezi gibi kavramlar gündeme geldi.

Batý dünyasýndan ithal edilen kuramlar, semiotik,
sibernetik, enerji bilinçli tasarým, çevresel kontrol,
sürdürülebilir bir mimarlýk, katýlýmcý mimarlýk, sistem
teorisi, psikolojik faktörlerin tasarýma etkisi, dönem
dönem, mimari tasarým stüdyolarýnýn araþtýrma
konularý oldu, bir dönem gelecek için tasarlamak
önemli oldu, o sýrada baþka bir eðitim kurumu bilimsel
metotlarýn mimariye nasýl uygulanabileceði üzerine
tasarým problemleri üzerinde çalýþmaktaydý.

“Metin” 1980'lerden sonra Türkiye'deki mimarlýk
okullarýnda da gündeme geldi. Tasarýmlarýn yalnýz
görsel olarak sunuþlarý yeterli olmuyordu, yazýlý olarak
da ifade edilmek durumundaydýlar. Artýk stüdyolarda
sorgulanan form-fonksiyon iliþkileri ya da malzeme
strüktür kombinasyonlarý deðildi ve bir yýðýn tasarým
faktörü ve elementinin sýnýrsýz kombinasyonuna
dönmüþtü.

Mimarlýk pratiði bilimsel, sanatsal, etik, estetik, teknik,
politik, toplumsal, ekonomik, ve kültürel boyutlarýyla bir
bütündür. Mimarlýk etkinliðini yukarýdaki boyutlardan
birine indirgeyerek tasarým stüdyolarýnda tartýþmak
çeþitli sapmalara ve kaydýrmalara neden
olabilmektedir. Fakat ne yazýk ki söz konusu tutum,
sýkça içine düþülen bir davranýþ olabilmektedir.

Bu söylem, kuramý içi boþaltýlmýþ kavramlara yaslanan
bir düþünce eylemine batýlý düþünürlerin üretilenler
üzerinden geliþtirdikleri düþüncelerin öðrenci
projelerinde sýnanmasýna, pratiði de içi boþaltýlmýþ bir
biçim aktarmacýlýðýna, “ithal kuram, ödünç biçime”
dönüþtürdü.

21. yüzyýlda ve mimarlýk eðitiminde en önemli
konularýmýz küreselleþme, globalizasyon, akreditasyon.
Mimarlýk okullarýmýz NAAB'ýn akreditasyon sistemine
dahil olabilmek için nelerin yapýlmasý gerektiði üzerine
çalýþýyorlar.

Dünyada ise yakýn gelecekte telekomünikasyon,
iletiþim ve dijital teknolojilerin mimarlýk eðitiminde
görmezlikten gelemeyeceðimiz kavramlar olduðu, siber
mekanda mimarlýk eðitiminin ne olacaðý tartýþýlýyor.

Deðiþik biçimlerde mi öðrenilecek... Deðiþik biçimlerde
mi eðiteceðiz... Tasarým gereçleri deðiþecek mi... Bu
gereçleri öðrenmeye daha az vakit harcayýp daha çok
vakti tasarým eðitimine mi harcayacaðýz... Tüm
derslerin veriliþ biçimleri ne þekilde deðiþecek...Stüdyo
eðitimine ne olacak...Sibermekanda Üniversite nasýl
olacak... Kaç tane öðrencimiz olacak onlarý kim
seçecek veya kabul edilecek ve ne þekilde... Fakülteye
ne olacak... hocalar nerede olacaklar... Zamanlarýný
nerede geçirecekler.... ve eðitimdeki rolleri ne olacak
Tasarýmlar nasýl deðerlendirilecek... Kim
deðerlendirecek... Tasarým kalitesi için standartlar ne
olacak... Tasarýmýn kontrolü nasýl olacak....

Ve tüm bunlarýn maliyeti ne olacak....

Tüm bu spekülasyonlar, mimarlýk eðitiminde
deðiþmeyenin ne olduðu sorusunu sorduruyor
kaçýnýlmaz olarak. Rönesans'tan beri verilen eðitimde
ne deðiþirse deðiþsin, ister metod, ister okul binasý,
ister çaðýn politikalarý, mimarlýðýn esasta ne ile iliþkili
olduðu sorusunu... mimarlýðýn kapsayýcý ve insanlýða
sevinç verici olan tarafýný yakalamak için kiþinin neyin
eðitimini almasý gerektiði sorusunu.....

Zeynep Onur
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Türkiye'de mimarlýðýn 50 yýlý dediðimizde hem
kamu da, hem Mimarlar Odasý'nda hem de sivil
hayatta mimarlýðý ile var olmuþ, çok az isimden
biri olan Nejat Ersin'le konuþmak istiyoruz. Bize
anlatacaklarý çok deðerli çünkü... Önce
konumuzu dile getirip, bize neler aktarabileceðini
soruyorum... Sonra da arkama yaslanýp, araya
neredeyse hiç girmeden can kulaðýyla
dinliyorum...

Son elli yýlýn mimarlýðý deyince, bu dönem benim
mezuniyetimle baþlayan bir dönemdir. Oradan

hareket etmek isterim. 1950 senesinde
mezun oldum. Güzel Sanatlar Akademisi;
þimdiki Mimar Sinan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi'nden mezunum. Benim
mezun olduðum dönemle evvela eðitim
konusunda bugüne göre farklýlýklar
olmasý konusundan baþlamak

istiyorum. Liseyi bitirdikten sonra biz
5 senelik mimarlýk tahsili görürdük.

Bu 5 senelik tahsilden sonra
mezun olduðumuzda -Avrupa'da

kullanýlan bir ünvan vardýr:
“diplom architect”- bunun
Türkçe karþýlýðý ki mühendis
mektebinde de öyle
kullanýlýrdý “Yüksek Mimar -
Yüksek Mühendis” denirdi
bize. Bunun çýkýþ noktasý bu
“diplom architect” kavramýdýr.
Bu farklý bir eðitim
gördüðümüzün
göstergesidir.

Sonradan bu eðitim 4 yýla indirilmiþtir. Yalnýz birþey
vardý: “diplom architect” Avrupa'da belli bir ünvaný
izah ederdi, ancak Amerika'da mimarlýk 4 sene
okunur ve bir sene de mastýr yapardýnýz. Bu yüzden
Amerika'da bizi mastýr yapmýþ kabul etmezlerdi.
Sonradan Türkiye'de sanýrým ODTÜ açýldýktan sonra
mastýr programlarý da yapýlmaya baþlandý. O zaman
mimarlýk eðitimi 4 seneye indi; þimdi senelerini
hatýrlayamam, ÝTÜ de mastýr programlarý vermeye
baþladý. Bu süreç 1960'lardan sonradýr. Türkiye'de de
mastýr programýný bitirenlere mastýrlý mimar ya da
Yüksek Mimar deniyordu.

Bu benim
içimde hep kalmýþtýr. Ama bunun nedeni de þu: Bizim
zamanýmýzda teknik okullar vardý, onlar 2 sene
okunurdu. Mimar çýkmazdý oradan ama mühendis
çýkardý. Önce tekniker okuluydu, sonradan teknik
okul haline geldi. Onlara da mühendis denirdi,
bilhassa mühendisler bunun üzerinde çok dururlardý.
Yüksek Mühendislik mektebi evvela 6 seneydi,
sonra 5 seneye indi. Onlar, ayýrdetmek için bu
“Yüksek” tabirine çok baðlý olurlardý.

Seneler geçtikce meslek odalarý kuruldu, 1954
senesinde Odalar Kanunu çýktý. Þimdi iþte 50. yýlý
kutlanýyor. O zamanlar Odalar Birliði'nde bu konu
tartýþýldý, yani bu yüksek tabiri kalksýn mý, kalkmasýn
mý diye. Biz Mimarlar Odasý olarak buna karþý
çýkmadýk. Kalksýn yalnýz ünvanýn yanýna mezun
olduðumuz okul belirtilsin istedik. “Mimar-GSA”
gibi... O zaman kaç sene okuduðumuz da
anlaþýlýyordu. Söylediðin gibi ben hoþlanmýyordum o
tabirden ama verilmiþ bir ünvan olduðu için kartvizit
bastýrdýðýmýz zaman Yüksek Mimar diye
yazdýrýyorduk. Çünkü o hukuken verilmiþ bir haktý.
Son zamanlardaki mimarlýk eðitimi ile
karþýlaþtýrdýðýmýz zaman, herkes kendi dönemini
beðenir, metheder ama bizim dönemimiz çok
farklýydý. Mesela ben Ýstanbul Lisesi Fen
Þubesi'nden mezun oldum. Ýmtihanla girdim
Akademi'ye. Lisede bizim 11-12 dersimiz vardý.
Akademi'de ilk sene 17 dersimiz vardý, ve lise gibi bu

Þimdi efendim bana sevimsiz gelen þu: Biz
Mimar Sinan'a Mimar Sinan diyoruz da, niye
biz Yüksek Mimar Nejat oluyoruz?

Araya meraklý bir parantez açýyorum...
“Siz bu 'Yüksek Mimar' tabirinden pek
hoþlanmýyormuþsunuz galiba, öyle mi?”
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17 dersin 4'ünü veremezseniz doðrudan sýnýfta
kalýrdýnýz. Mesleki dersler daha aðýrdý. 3. sýnýfta da
atölyeler baþlardý. Hocalarý siz seçerdiniz. Her
atölyede proje verecek hocalar belliydi, bir sömestr
birinden diðer sömestr de diðerinden proje alýrdýnýz.
Baþarýlý olursanýz, sýnýfýnýzý geçerdiniz. Genel kültür
açýsýndan, dersler aðýrdý ama sonradan bu yeni
eðitimleri gördükten sonra bunun çok doðru
olduðuna inandým. Çünkü mimarlýk mesleði bir kültür
mesleðidir. Yani kültürünüz her konuda ne kadar
geniþ olursa o kadar iyi mimar olursunuz. Bana göre
mimarlýk mesleðinin konusu ne binadýr, ne inþaattýr,
ne þudur, ne budur. Ýnsandýr... Neden insandýr;
doðarsýnýz, büyürsünüz, evlenirsiniz, hayatýnýzdaki
tüm hareketler mimarlýða yansýyan hareketlerdir.
Nasýl yansýyor; eðitiminizi bitirdiniz, bir proje
yapacaksýnýz, insana ait bir mekan yapacaksýnýz.
Mektep yapacaksýnýz oradaki çocuða, hastaya
hastane yapacaksýnýz, hapishane yapacaksýnýz,
gazino, tiyatro, sanayi yapýsý yapacaksýnýz, bunlarýn
içinde hep insan yaþar.

Müzik deyince bizim
zamanýmýzda üç tür müzik vardý; klasik müzik, Türk
Müziði ve caz müzik diye... Þimdi bir çok müzik türü
çýktý. Hepsini bilmek zorundasýnýz.

Bizim dönemimizdeki eðitimi anlatmak istedim bu
söylediklerimle. Ben böyle bir eðitimden geldim.
Benim mezun olduðum 1950 senesi Modern
Mimarinin bütün dünyaya yerleþtiði ve kök saldýðý bir
dönemdir. Bu dönemde çýkan mecmualar bizi çok
etkilemiþtir. Bence hala o deðerde bir dergi çýkmaz,
L'Architecture D'aujourd'hui en iyi mecmuaydý. Onun
Brasil diye bir sayýsý çýkmýþtý, Brezilya'daki tüm yeni
modern yapýlarý tanýtan bir sayýydý. Hepimizde vardý
ondan. Mezun olacaðýmýz sene bize bir konu verilir,
bu konuda 4 ay çalýþýrsýnýz, sonra projeyi getirip
teslim ederdiniz. Hocalar projelere karýþmazlardý
sadece eksik veya fonksiyonla ilgili öðrenmek
istediðimiz bir þey varsa onlar hakkýnda
konuþurlardý. O dönem bu mecmuanýn o kadar
etkisinde kalmýþtýk ki, sýnýftaki bir kaç arkadaþ
dýþýnda (onlar da klasik üslupta projeler yapmýþlardý)
çok kötü notlarla mezun olmuþtuk. Hocalar klasik
üsluptan gelen hocalar olduðu için bu onlara ters

Mimarlýk insanlarýn
hayat boyu eylemlerini mekanlaþtýrma
sanatýdýr. Demek ki insaný çok iyi tanýmak
gerekiyor. Ýnsaný tanýmanýn yolu da geniþ bir
kültürden geçer. Müziði bileceksiniz, konser
salonu yapýyorsanýz...
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geldi tabii. Proje konumuz Ýstanbul'da
Þehzadebaþý'nda Bozdoðan Kemeri'nin yanýnda, eski
Ferah Sinemasý'ýnýn arka tarafýndaki bir arsaydý.
Tarihi bir çevreydi ve burada talebe yurdu
yapacaksýnýz dediler. O dönemde þehircilik dersi
aldýðýmýz Alman bir hoca vardý. Onun da çok
etkisi'nde kalmýþtýk. O Ýstanbul'daki Sultan Ahmet
Meydanýnda yapýlan Adliye Sarayý yarýþmasýnda
jüriydi. 1. proje seçilemedi. Hocamýz jüriyi eleþtirirdi,
çok güzel projeler olduðunu ama çevreye uymuyor
diye deðerlendirilmeye bile alýnmadýðýný söylerdi.
Eskiden yapýlmýþ Yüksek Ticaret Mektebi, Tapu
Binasý, Sultan Ahmet, Ýbrahim Paþa Sarayý gibi bir
çok klasik yapýnýn bulunduðu çevreye uyum
saðlamadýklarý için hiçbir proje beðenilmedi. Buna
kesinlikle katýlmadýðýný, önemli bir meydanda
asýrlarýn gözükmesi gerektiðini söylerdi. Böylece
tarihi yansýtmak gerektiðini, her binanýn yapýldýðý
senenin baþka olduðunu ve o asrý orada temsil
edecek bir yapý olmasý gerektiðini söylerdi. Biz bu
fikirle doldurulduk. Bunu anlatmamýn nedeni 50 yýl
önce mimariye bakýþ açýsýný anlatmak istememdir.

Bizim kuþaktan büyük bir çoðunluk modern mimariye
yöneldi, takip etti. O zaman Türkiye'de yapýlmýþ çok
güzel örnekler vardý. Türk mimarisi'ne baðlý olan
Cumhuriyet döneminin ilk yapýlarýný yapan birçok
mimar çok güzel örnekler vermiþlerdir. Sonradan
Bauhaus ile birlikte bir takým yenilikler Türkiye'yi
etkilemeye baþlamýþtýr. O zamanýn moda
deyimlerinden 'kübik' yapýlar yapýlmaya baþlanmýþtýr.
O dönemlerde Alman faktörü, nazizm dönemi
mimarlýðý çok etkilemiþtir. Bu bizde 'Milli Mimarlýk' ile
özdeþleþmeye baþlamýþtý. Bu okulda ders olarak da
verilmiþti. Milli mimarlýk, mimarlýða damgasýný
vurmuþtu. O zaman yapýlan en önemli yapýlar
Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Fen Fakülteleri,
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi vs. ki bunlarý
yapan da hocam olan Sedat Hakký Eldem'di.

O sýralarda Ýstanbul'da yapýlan Sultan
Ahmet Adliye Sarayý Proje Yarýþmasý'na Sedat Bey
ve Emin Onat beraber iþtirak etmiþlerdi. O güne
kadar yaptýklarý Milli Mimari örneklerini taþýmayan
doðrudan doðruya aksi olan projelerle katýlmýþlardý.
Kazanan proje çaðýn mimarisi niteliðinde bir
projeydi, çok beðenilmiþti.

1950 senesi Türkiye mimarlýðýnda bir
deðiþimin miladý sayýlabilir. Birincisi bizim
gibi modern mimarinin yapýlmýþ
örneklerinden etkilenen kuþaðýn bu ekole
çok sýký baðlanmasý, ikincisi hocalarýmýzýn
çok klasik metodlarla, baþta Sedat Hakký
Eldem ve Emin Onat'la beraber yaptýklarý
eserler.

Bu arada Türkiye mimarlýðýnda ülke çapýnda bazý
geliþmeler olmaya baþlamaktadýr. Mimarlar
Odasý'nýn kurulmasýyla beraber mimarlýk hizmeti bir
disiplin altýna girmeye baþlamýþtýr. Bununla beraber
Türkiye'de o güne kadar kullanýlan fakat
yönlendirilemeyen yarýþmalar konusu ele alýnmýþ,
daha ciddi bir kurum olmasýna çalýþýlmýþ, önemli
yapýlar yarýþmalarla yapýlmaya baþlanmýþtýr. Ve tabii
bununla beraber bir takým sýkýntýlar da gelmiþtir.

Oda mesleðe sahip çýkmak için bir takým kurallar
getirmeye baþlamýþ, bu sefer idareler, bakanlýklar
nasýl proje seçeceklerini bilemediklerinden,
Türkiye'de de yerleþmiþ bir usül olmadýðýndan, biraz
da çekindiklerinden, laf olur dedikodu olur diye en
basit konularý bile yarýþmaya çýkarmaya
baþlamýþlardýr.

Bu konuda çok
çekiþmeler oldu. Türkiye kalkýnmakta olan bir
ülkeydi, bu yüzden yarýþmalarla yapýlan yapýlar bir
dönem çok iyi gitti, sonradan yozlaþmaya baþladý.
Yarýþma yönetmeliði ile ilgili Bayýndýrlýk Bakanlýðý ile
Mimarlar Odasý arasýnda ihtilaflar çýktý. Bir takým
kopukluklar oldu. Uzun süre bu böyle devam etti.
Sonradan yavaþ yavaþ düzelmeye baþladý. Sonunda
da kendi haline býrakýldý ve þimdi de öyle gidiyor.

Çok acý bir þey söyleyeceðim, maalesef 1980'lerden
sonra Türkiye'de bir yabancý uzman hayranlýðý
baþladý. Bir sürü proje çok yüksek ücretlerle
yabancýlara verilmeye baþlandý. Bunun kavgasý çok
yapýldý. Bu bugün hala sürüyor. Ben de bu kavgayý
hala takip edenlerdenim.

Türk Mimarlýðý bu arada iftihar edilecek seviyeye
tüm bunlara raðmen geldi. Dünyada örnek olacak

Devlet en büyük iþveren, proje yapmakla
beraber büyük projeleri ya yetiþtirememekte
ya yapamamakta ya da o yetenekte mimar
çalýþtýramamaktadýr. Bunun sebebi; en
büyük iþveren olan Bayýndýrlýk Bakanlýðý'dýr.
Bayýndýrlýk'ta mimarlar idari iþlere sevk
ettirilmek suretiyle terfi ettirilmiþtir.
Yetenekli bir mimar baktý ilerleyemiyor, idari
iþlerde de hevesi yok, ücreti de az geliyor ve
ayrýlýyor. Çok uzun seneler bir çok mimar
böyle 3-4 sene çalýþýp üst üste yarýþmalar
kazandýktan sonra ayrýlmýþlardýr. Yani devlet
elinde yetenekli mimarlarý tutamamýþtýr.

En basit ilkokullar, ortaokullar
bile yarýþmaya çýkarýlmýþtýr. Bu da yarýþma
müessesesini aþaðýlara çekmiþtir. Yarýþma
önemli bir bina için iyi bir mimar arýyorsanýz
baþvurulacak bir müessesedir.

yapýlar üretti. Mesela 2002 senesinde Ulusal
Mimarlýk sergisine UIA Baþkaný gelmiþti. Sergiyi
gezdikten sonra gördüðü projeler karþýsýnda Türk
mimarlýðýnýn bu çaðdaþ seviyeye geldiðini bilmediðini
söyledi. Böylece Türk mimarlýðýnýn çaðdaþ bir
seviyeye geldiðini beyan etmiþ oldu. Bu gururla
söylenecek bir þeydir.

Ancak maalesef Türk mimarlýðý kendi ülkesinde
tanýnmamaktadýr. Bu özel sektörde de, resmi
sektörde de böyle. O yüzden bizim kendimizi çok iyi
tanýtmamýz gerekiyor. Bir ara Oda'da benim görev
aldýðým zamanlarda bunun kavgasý çok yapýldý. Þimdi
Mimarlar Odasý bu çabayý göstermiyor. O zamanlar
bakanlýklarla, kurumlarla, üniversitelerle biz kavga
halindeydik; þu projeyi yaptýrabilirsiniz,
yaptýramazsýnýz diye. Projelerin yabancýlara
yaptýrýlmasýna mani olunmuþtur. Bir ara Ýþçi
Sigortalarý Türkiye'de hastane mimarý yok, biz
Avrupa'dan mimar getireceðiz diye tutturdu. Biz
buna mani olduk. Türkiye'deki hastane mimarlarý
Avrupa'da yok dedik. Bunlarýn ismi Avrupa'da
bilinmiyor, biz hala Avrupa'dan mimar arýyoruz.

Kendi kendine mimarlýk bir yere gelmeye baþladý.
Bunu 1960'lara kadar mezun olan kuþaðýn baþarýsý
olarak görüyorum. Ondan sonra eðitimde üniversite
bolluðu çýktý, bazý yerlerde hoca yok. Özel okullar
dolayýsýyla da bir sarsýntý geçirildi. O dönemlerden
sonra mimarlýk eðitimindeki aksaklýklar Türk
mimarlýðýný da etkilemiþtir. Bunu da söylemeden
geçemeyeceðim. Bunu yaþayarak öðrendim ben...

Mimarlýðýn klasik methodlarýndan
ayrýlmamak lazým, o yüzden yenilikler esaslarda deðil
fikirlerde olmalýdýr. Fikri o esaslara baðlý olarak izah
etmelisiniz. O esaslarý deðiþtirmeye kalkarsanýz
mimarlýk diye bir þey kalmaz.

Siyasi olaylarýn mimarlýðýn geliþimine deðil mimarlara
etkisi oldu. Mesleðe etkisi olmuþ oldu. 1954
senesinde kurulan Mimarlar Odasý, 6235 sayýlý
kanunla kamu kuruluþu niteliðindeydi. Bu zamanla
özellikle de kamuda çalýþan mimarlar tarafýndan bir

Tabii yine de kabiliyetler nerede olsa kendini
gösteriyor, yarýþmalarda, yapýlarda
kendilerini gösteriyor. Ancak eskiden kitle
olarak bir baþarý söz konusuydu, þimdi
kiþilerle sýnýrlý.

Son bir kez araya giriyorum: “Türkiye'deki siyasi
veya toplumsal olaylar, bu 50 yýl boyunca,
örneðin 27 Mayýs Ýhtilali vs. gibi, mimarlýðýn
üzerinde nasýl bir etkisi oldu sizce?”

türlü benimsenemedi. Çünkü kamudakiler kendilerini
müdür, þef olarak görüyorlar ve Mimarlar Odasý'nýn
isteklerini dikkate almýyorlardý. Mimarlar Odasý
meslek kararlarýnýn burada alýnacaðýný kabul ettirdi.
Bazý bürokraside çalýþanlara bu kurallar ters geldiði
için odaya karþý cephe aldýlar. Ben þahsen
arkadaþlarýmý haysiyet divanýna verdiðimi biliyorum.
Ancak Turgut Özal döneminde siyasi baský deðil
bürokratlarýn baskýsý ile Odalar Birliði Kanunu
deðiþtirildi.

Örneðin biz Sosyal sigortalar
dýþarýdan mimar getirmek istediðinde Odalar Birliði
Kanunu'nda geçen tedbir alýnabilir hükmü ile
istendiðinde tüm mimarlarý buradan çekebileceðimizi
söyledik. Maaþlarýný da bizim vereceðimizi söyledik
ki o zaman kasada hiç para yoktu.

Siyasi olaylar genelde odalara tesir etti. 1960
ihtilalinde biz ihtilali destekledik Mimar Odasý
olarak. Komitelerine hep Mimarlar Odasý'dan mimar
çaðýrýrlardý. O dönemde bir yarýþma açýldý: Tunus
Ýmar Planý... 3 kiþi kazandý. Japonlar, Bulgarlar,
Türkler. Yurt dýþýnda bir toplantý yapýlacaktý. Ama o
zaman yurt dýþýna çýkma yasaðý vardý. Kalktýk gittik,
Bayýndýrlýk Bakanlýðý'na.. Yurt dýþýna çýkmak
istediðimizi söyledik. Bize uçak tahsis ettiler. Demek
istediðim ihtilal hükümeti Oda'yý tanýdý. Sonradan da
hiçbir proje seçilmedi.

1965 yýlýydý galiba Odalar Birliði içinde en çok
çalýþan Oda ünvaný vardý. Projelendirmeyle ilgili
aksaklýklar vardý. Kitaplar bastýrdýk daðýttýk herkese.
O sýralar Ýbrahim Deriner Enerji Bakaný'ydý. Bizim de
çok kýymetli bir genel sekreterimiz vardý, Arman
Güran... Bunlarla çok sýký temas halinde bir kurul
kuruldu; yatýrýmcý Bakanlýklar ve Baþbakanlýk'ta bir
sekreterya. Bütçeye gitmeden önce bu bütçeyi
alacak; elektrik, makina, inþaat, tarým, mimarlýk vs.
görüþlerini alacaklar ona göre bütçeyi ele alacaklar
ya da deðiþtirecekler. Bu sekreteryanýn baþýna da
Mimarlar Odasý getirildi. Ýlk sekreter de Arman
Güran oldu. Yani Mimarlar Odasý Genel Sekreteri'ne
Baþbakanlýk periyodik toplantýlarý genel sekreterliði
verildi. Biz bunu çok ciddiye aldýk. Ve bunu iptal
eden de Süleyman Demirel oldu. Çok karýþýyoruz
diye...

Þu anda Mimarlar Odasý dernek
hüviyetindedir.

Benim Türkiye'de mimarlýðýn 50 yýlý için
gördüklerim bunlardýr. Hep ayný þeyi
söylerim, çok emek verdiðim bir kurumdur
Mimarlar Odasý... Türk mimarlýðýnda
50'lerden sonra önemli bir rol oynamýþ, belli
bir yere gelmesine yardýmcý olmuþtur.
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Son elli yýlýn Ankara'sý ya da Ankara'nýn son elli yýlý
hem özgül olarak Ankara kentinin hem de genel olarak
Türkiye'de “kent”in, hem bir kavram hem de bir olgu
olarak dönüþümüne sahne olmuþtur. Kentin ve
kentliliðin salt bir toplumsal süreç olmaktan çýkýp
sosyal bir hak olarak kavranmaya baþlamasý,
Türkiye'nin demokrasi macerasýna ve geniþ halk
kitlelerinin politize oluþuna koþuttur. Bir baþka deyiþle
Ankara'nýn son elli yýlýný kentsel gündelik yaþamýn
politizasyon süreci olarak tanýmlamak mümkündür. Bu
süreci, özellikle de Ankara baðlamýnda tartýþmak için
en uygun kavram ise son dönemde popülerleþen bu
yüzden de sýradanlaþan kamusal alan kavramýdýr.
Hatýrlanacaðý gibi önce Siyasal Ýslam'ýn kent
yönetimlerindeki uygulamalarý, sonra üniversiteler ve
sonunda da devlet protokolü içinde baþörtüsü
serbestisi tartýþmalarý ile sürekli atýf yapýlan kavram,
tartýþmanýn her iki tarafý açýsýndan da belli bir erkin
temsil alaný olarak tariflenegelmiþtir. Devletçi refleksin
cumhuriyetçilik iddiasýna dayanan bir kamu tanýmý
üzerinden Ýslamcý iþgale karþý korunaklý mevziler dizisi
olarak kurguladýðý kamusal alan, demokrasi iddiasýný
öne çýkaran Siyasal Ýslamcý siyaset için halkýn
“gerçek” temsilcilerinin elinin uzanacaðý her yer
anlamýna gelir. Her iki anlayýþ için de kamusal alan
ister iktidarý kendinden menkul olsun (devlet), ister
demokratik temsiliyete yaslansýn (hükümet) yukarýdan
aþaðý bir erkin temsiliyet düzlemidir. Ýþte bu daraltýlmýþ
kamusal alana (ki hem kavramýn kendisi hem de
deneyimlediðimiz kamusal yaþantý bu tartýþmanýn içine
sýkýþtýrýlmaktadýr) karþý çýkmak, ve hem kavramsal
hem toplumsal düzeyde kamusal alaný bir özgürleþim

“Kamu”nun Ankara'sýna Karþý Ankara'nýn Kamusallýðýný Savunmak;
ya da
Bir Kentin Tarihsel Bilincine Katký Ýçin Elli Yýlýn Seçmeli Kronolojisi
Bülent Batuman

projesinin bileþeni haline getirmek gereklidir. Bunun
için de öncelikle kamusallýðýn kentselliðini tanýmak ve
yaþadýðýmýz kentlerin geçirdiði dönüþümü bu gözlükle
yeniden deðerlendirmek ilk koþul olacaktýr.

Çok fazla akademik referans vermeden þöyle bir
taným yapabiliriz: Bireysel deneyimlerin çakýþarak
bütünleþmiþ bir toplumsallýða evrildiði ideolojik
baðlamdýr kamusal alan. Bir baþka deyiþle, kamusal
alan gündelik yaþam ile politik söylemler alanýnýn
kesiþtiði yerdir. Ve bu kesiþme noktasýnýn mekana
temas ediþi bu etkileþimin üreteceði sosyal gerçeklik
üzerinde derin bir iz býrakacaktýr. Yani kamusal alanýn
kendisi, kamusal söylemler ve pratiklerle sýnýrlý
deðildir: tarihsel açýdan kamusallýk ancak belli bir
(burjuva) yaþam tarzýný kollektif ve bireysel ölçeklerde
olumlayacak bir (sivil) toplum yaratma arzusuyla
biçimlenen mekânlar aðýný örgütleyerek var
olabilmiþtir. Þimdi bu tanýmlamayý hýzla Türkiye
özgüllüðünde yeniden düþünürsek açýkça ortaya çýkan
iki þey þunlardýr: öncelikle kamusal alan tanýmý gereði
esnek ve katýlýma açýk siyasal bir etkinlik düzlemdir ve
herhangi bir andaki devlet erki kamusal alandaki tek
aktör deðildir. Ýkinci olarak ise, kamusal alan bireylerin
özel alanlarýný dýþladýðý gibi devletin mutlak erki
altýndaki mekanlarý da ayný þekilde dýþlar. Zira kamusal
alanýn vurgusu tam da gündelik etkileþimin politik
potansiyeli üzerinedir. Bu tartýþmayý uzatmadan tam
da “kamu”nun devletle en özdeþ algýlandýðý yer olan
Ankara'ya dönüp, devletin dýþýnda kamusallýðýn,
kentsel dönüþümün baðrýnda son elli yýlda nasýl
evrildiðini rastgele tarihsel sýçramalarla hatýrlayalým.

1960 Baharý

1965 Baharý

Son bir ay içinde Roma'nýn arenalarýndan farksýz hale
gelen Kýzýlay Meydaný ... gün geçmiyor bir nümayiþe
sahne oluyordu.

27 Mayýs'ý önceleyen günleri (kuþkusuz müdahale
sonrasýnýn gazete sayfalarýnda) tarifleyen bu alýntý
Cumhuriyet'in baþkenti olarak yeniden kurulan
Ankara'nýn siyasal yaþantýsýnda yeni aktörlerin ortaya
çýkýþýna ideal kamusal alan imgesi üzerinden iþaret
etmektedir. Seçkinlerin tüm rolleri paylaþtýðý ve
“ötekiler”e yalnýz seyretmenin düþtüðü, toplumsal
kontrolün maksimum olduðu kentsel sahnede
sergilenen (sahte) kamusallýk hýzla bozuma
uðramakta, rol kapan yeni oyuncularýn iþgaliyle
tanýþmaktadýr. Kuþkusuz 27 Mayýs Ankara'sýnýn göz
önündeki aktörü “münevver gençlik”, seçkinci kamusal
alan için kerhen de olsa kabul edilebilir niteliktedir:
... Sýhhiye ve Kýzýlay arasýný teþkil eden birkaç yüz
metrelik mesafe Türk demokrasi tarihine adý ... altýn
harflerle geçecek bir semtin alemi olmuþtur...
Yurtsever bir zümre, ekseriyetini gençlerin teþkil ettiði
bir zümre, buranýn devamlý sakinleri arasýndadýr.
Burada her türlü mevzu konuþulur. Bütün münevver
Ankara halký adeta burada randevu vermiþtir.

Buna karþýlýk 1960 Bahar'ýnda öðrencilerin açtýðý
Yeniþehir kapýsýndan içeri iki yýl sonra eylemci iþçiler
girecek, yeni Meclis'in kapýsýna dayanacak, ve grev
haklarýný alýp döneceklerdir.

Özgürlük anarþi ile karýþtýrýlmamalýdýr... Sokak
komünist propagandanýn hedefi haline gelmiþtir...
Dönüþüm'ün Bulvar'da daðýtýmý yasaklanmýþtýr...

Üstelik, kýsa süre sonra öðrenci gençlik de kendileri
için çizilen etkinlik alanýný zorlamaya baþlar: 1965
Mayýs'ýnda TÝP'li öðrencilerin Bulvar'da sosyalist
gazeteleri Dönüþüm'ü satmalarý altý bakandan oluþan
“Aþýrý Akýmlarla Mücadele Komisyonu” tarafýndan
sokaðýn “komünist propagandanýn hedefi” haline
geldiðinin ispatý olarak anlaþýlýr ve yasaklanýr. Kamusal
alanýn kentsel mekanlarla içiçe kurduðu örüntü

söylemsel mekanla fiziksel mekaný, gazete sayfasý ile
bulvar kaldýrýmýný birbirine eklemlemekte, bu temasýn
politik niteliði en baþta özgürlük talebinin baþat
mekaný olan kamusal alanýn düþmanlarýnca fark
edilmektedir.

Gecekondular, ruhsatlý konut alanlarýna, kent
merkezine deðin girmiþtir. Ankara Kalesi'nin kuzeyinde
ve doðusunda, ... Mamak'tan Kayaþ Vadisi sýrtlarýna
doðru, ... Kuzeyde Keçiören, Etlik ve Çubuk Barajý'na
doðru,... Güneyde Balgat Köyü çevresinden Dikmen'e
doðru, Ayrancý Vadisi ve Çankaya sýrtlarýnýn güneyi,
Bülbüldere Vadisi, Seyran Baðlarý ... 113 mahalle....

Heterojen kent dokusu, seçkinlerin steril sahnesinde
baþlayan Ankara'nýn kamusal yaþantýsýný önce iþgal
edip sonra politize ededursun, belli bir aþamada artýk
bu toplumsal dönüþümün kavranýþýnda da sýçramalar
beklenmelidir. Nitekim kentsel dönüþüme damgasýný
vuran gecekondu olgusu 1970 Þubat'ýnda Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasý'nýn Ankara'da
düzenlediði bir seminerde tartýþýlýrken Mimarlýk da
1970 Mart sayýsýný Ankara'nýn tarihsel dönüþümüne
ayýrýr. 1950'lerin ortasýndan 1960'larýn ortasýna kadar
geçen sürede kent kamusal alanýn toplumsal
dönüþümünün ve siyasallaþmasýnýn edilgen ortamý
olarak görünürken, 60'larýn sonunda kentin kendisi
önce bir teknik problemin nesnesi olarak kavranýp
sonra bu sorun üzerinden kamusallýðý, gündelik hayatý
ve siyaseti yeniden biraraya getirecektir.

Bugün Ankara, býçakla kesilmiþ gibi ikiye ayrýlmýþ bir
kenttir. Bir yanda emekçiler yani köleler, öte yanda ise
zenginler, iþverenler, yani beyler... Bu iki sýnýf
Ankara'nýn sadece Ulus'taki Çýkrýkçýlar Yokuþu'nda
buluþurlar. Gecekondu halký oraya kýzýna gelinlik almak
için gider. Varlýklýlar ise, çocuklarýna folklor giysisi
almak için.

1973 yerel seçimleri sonucunda beklenmedik þekilde
sola yönelen gecekondular CHP'li belediyelerde
CHP'nin de solunda kalan kentsel politikalarýn hem
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öznesi hem nesnesi olurlar. Ankara Belediye Baþkaný
Dalokay'ýn yukarýda alýntýlanan demecinde çarpýcý olan
þey kentsel sýnýflarýn varlýðýný dramatik bir þekilde
ifade etmesi deðil, bu sýnýflarýn eþitsiz temasýný
kentsel politika düzeyinde sorgulamasýdýr. Bir baþka
deyiþle kamusal alanýn Ankara kentindeki mekanlar
örüntüsü artýk Bulvar üzerindeUlus-Kýzýlay arasýndaki
düðümleri birleþtiren hattý aþmýþ ve tüm kent sathýnda
ve yeni bir yarýlma tarifleyerek yayýlmýþtýr. Eski ve yeni
kent ikiliðinin yerini merkez-çevre ikiliði almýþ, ve yerel
yönetim alanýnýn tariflediði kamusal alan bu kez
kentsel çeliþkinin mekansal bilinci üzerine oturmuþtur.

Yer darlýðýndan ötürü bir sýçrama yaparak 70'lerin
ortasýndan 80'lerin ortasýna kadar hem fiziksel kent
mekanlarýný hem söylem düzeyinde kamusal alaný iþgal
eden yýkcý (silahlý) þiddeti atlayalým. Zira 1989 yerel
seçimlerini kazanacak olan yaklaþým hala temel sorunu

1989 Baharý
Ýki Ankara kalkmalý, tek Ankara olmalý...

kentsel sýnýfsal çeliþki olarak görmekte, bu zeminde
geliþen fakat on yýldýr bastýrýlmýþ olan talepleri
dillendirmektedir. Ancak taþlarý yerinden oynatacak ve
alýntýladýðýmýz seçim sloganýný hepimize unutturacak
asýl kýrýlma henüz yüzeye vurmamýþtýr...

1994 seçimleriyle belediyelerde, sonrasýnda da genel
seçimler sonucu Meclis'te birinci parti haline gelen
Siyasal Ýslam, asker müdahalesine ve parti
kapatmalarýna raðmen kendi içinde dönüþümlerle de
olsa bugün siyasal alandaki en etkin sivil aktör
konumuna ulaþmýþ durumda. Özellikle Ankara'nýn
“münevver nüfusu” için zül haline gelen seçimler ardý
ardýna mevcut yönetim tarafýndan kazanýlýrken
tarafýmýzda biriken entellektüel tepki þaþkýnlýk ve
küskünlükten öteye geçememektedir. Oysa 90'lý yýllara
daha serinkanlý bir tarihsel perspektifle bakmak 99
seçimlerinde kullanýlan sloganýn rastlantýsal da olsa

1999 Baharýndan Bugüne
Ankara'da SAÐduyu kazanacak!!!

kamusal alanýn geçirdiði dönüþümü kavramamýza
yardýmcý olabileceðini gösterecektir. Gerçekten de
Ankara'da on yýldýr “SAÐduyu” kazanmaktadýr;
kastedilen ister siyaset ekseninin saða kaymasý
(SAÐduyu), ister politik tercihin siyasal bilinç yerine
cemaatsel alýþkanlýklarla verilmesi (saðduyu) olsun.
Bu iki okumanýn çakýþtýðýný görmek kamusal alanýn
dönüþümü açýsýndan bakýldýðýnda zor olmasa gerektir.
90'lar boyunca merkez sað Kürt sorunu, merkez sol da
Siyasal Ýslam karþýsýnda devlete yakýnlaþýrken, onyýl
(hatta binyýl da diyebiliriz) sonunda siyaset
sahnesinde ufalanýp tükenmelerinde þaþýlacak birþey
yoktur. Zira baþta da deðindiðimiz gibi 19. yüzyýlýn
birinci dersi kamusal alanýn devletten ötede, hatta
onunla etkileþimde olsa da ona karþý bir etkinlik alaný
olduðudur. Ýkinci ders ise kamusal alanýn dar anlamýyla
politika alanýna sýðmasý mümkün olmayan gündelik
kültürel etkileþimleri içerdiðidir. Bu durumda Siyasal
Ýslam, özellikle de doktrinerlikten uzaklaþýp popülizmle
eklemlendikçe bu iki dersin bilinçli yada bilinçsiz
meyvalarýný toplamaktadýr. Devletin karþýsýnda bir

siyaset odaðý olarak güçlendikçe rakiplerini devletle
eklemlenmeye zorlayarak etkisizleþtirmekte, yine son
yirmi yýlda hakim olan liberal söylemin önerdiði
gündelik etkinlikle siyaset alaný arasýndaki suni ayrýmý
reddeden yegane aktör olarak
alternatifsizleþmektedir. Siyasi partiler dýþýndaki
örgütlülüklerin bunca zayýflatýlmýþ olduðu ortamda
kamusal alanda devletten ayrý tek odak haline gelen
Siyasal Ýslam karþýsýnda kamusal alaný devlete baðýmlý
olarak yeniden tariflemeye çalýþmak anlamsýz
olmaktan öte acýnasý bir tutum olmaktadýr. Son elli
yýlýn Ankara'sýndan öðreneceðimiz ders öncelikle bu
kentin artýk yeni kurulmuþ bir cumhuriyetin
baþkentinden çok daha fazlasý olduðudur. Bu elli yýlý
unutup nostalji ile ondan öncesine sarýlmak yerine tam
da bu elli yýlýn birikimine ve Ankara'nýn kamusal
yaþantýsýna yeniden müdahil olmak gereklidir. Ancak
bu þekilde kamusal alanýn demokrasi adýna popülist
dejenerasyonu engellenebilir ve kamusal alan kentsel
gündelik hayatýn politik potansiyellerini kentliyi
özgürleþtirmek yönünde devindirebilir.
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10 Haziran 2004 Perþembe akþamý Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi tarafýndan “Ankara Üzerine
Senaryolar” baþlýklý konuþmaya çaðrýldýðýmda bu
senaryoda bizlere (mimarlara) düþen görev ne
olabilir niyetiyle gitmiþtim ve bu yazýyý hazýrlayarak
bu senaryoda olanlarý ve olabilecekleri sizlerle
paylaþmak istedim.

Öncelikle geçmiþten elimize ne kaldý ve bizler üstüne
ne kattýk acaba! diye söze baþlamak gerekir
herhalde. Ya da biz kimiz? Gerçek bir Ankara'lý mý?
Bu tartýþmalara sadece kendi uzmanlýk alaným olan
“Konut ve Barýnma” baþlýðý altýnda cevap vermek
isterim.

Evet, Ankara bir ilkler kenti, özel giriþimciler eliyle
toplu konut uygulamalarýnýn gerçekleþtirildiði ilk
kent. OR-AN ve ME-SA gibi büyük þirketlerin
yaptýklarý toplu konut uygulamalarý diðer kentler için
de bir model oluþturmuþ. 1970'lerde Ankara'da
kooperatif uygulamalarýnda bir dönüm noktasý
sayýlabilecek örnekler baþlamýþ. Bu yýllarda Ankara
Belediyesi tarafýndan kentin kuzeybatý koridorunda,
Ýstanbul Yolu aksýnda, Batýkent Projesi baþlatýlmýþ,
toplam 1035 hektar alaný kapsayan proje için, Arsa
Ofisi tarafýndan, kamulaþtýrmalar gerçekleþtirilmiþ.
Gene ayný aks üzerinde Toplu Konut Ýdaresi
tarafýndan gerçekleþtirilen Eryaman konutlarý, konut
sunumunda yeni bir model oluþturmuþ ve dört paket
halinde toplam 15153 konutun yapýmý
gerçekleþtirilmiþ. Bu yeni yerleþim alanýnda
yaþayanlarýn genelde alt, alt-orta gelir grubuna hitap
eden, tek eþin çalýþtýðý ve memur ailelerin
çoðunlukta olduðu kullanýcýlardan oluþmasý
bölgelerin 'rant' getirici olma özelliðini büyük çapta
yitirmesine neden olmuþ. Böylece rant
saðlanabilecek yeni alan arayýþlarýna gidilmiþ. Yeni
arayýþlar yine Ankara'nýn batýsýna bu kez Eskiþehir
yolu üzerine kaymýþ.

Bazý büyük inþaat þirketlerinin satýn aldýklarý araziler
de imar planý kapsamýna alýnýnca, bu alanlarda konut
yapýmýna baþlanmýþ ve her türlü sosyal imkanýn
sunulduðu, prestijli, diðer toplu yerleþim alanlarýna
göre daha yüksek yaþam standardý saðlayan yeni

yerleþimler uygulanmaya baþlamýþ. Sonuç olarak
bugün Ankara'nýn batý ucunda yer alan Ankara-
Eskiþehir yolu üzerindeki Çayyolu ve Ümitköy
yerleþimleri, Batýkent örneklerinden çok farklý
yerleþim özellikleri taþýmakta, yaþayanlarýn gelir
düzeylerini, bir ölçüde kimlik'lerini yansýtmaktadýr.
Böylece görüldüðü üzere sosyal sýnýflaþma sadece
kent içi bir durum olarak deðil, banliyö örneklerinde
de kendini var etmektedir.

Hiç þüphe yok ki, banliyölerin en çok ilgi çeken yaný
bol yeþili olan bir arazide, sakin bir komþuluk
grubunda ev sahibi olmaktýr. Genel olarak geleceðe
duyulan umut verici bakýþ açýsý ile, bu hayal evleri
satýn alýnarak, þehirden banliyölere bir göçün
oluþmasýna sebep olmuþtur. Bugün bu göçü, hemen
her büyük kent, geçmiþinde planlý toplu konut
projeleriyle gecekondu oluþumunu tamamen
önleyebilmiþ büyük kentler dahi (Konya gibi)
yaþayabilmektedir.

Banliyö arazileri, þehiriçine göre daha az pahalý
ve yapým maliyetleri daha düþüktür. Buna karþýn,
barýnma birimleri, standart bir kullanýcý profili için
tasarlanmýþ ve ikamet edeceklerin karakterini ya
da zaman içinde deðiþen ihtiyaçlarýný
gözetmemektedir. Halbuki konutun niceliksel

boyutu kadar, niteliksel boyutu da son derece
önemlidir. Zira toplu konut yaþamýnda ki amaç,
yalnýzca barýnma gereksinimini karþýlamak deðil,
insanlara, konut ve dýþ mekan özellikleri ile
birleþen saðlýklý bir çevre kazandýrmaktýr.

Konut planlama aþamasýnda önemli olan gelecekteki
kullanýcý profilinin ve olasý kullanýcý gereksinmelerinin
saðlýklý bir þekilde saptanabilmesidir. Farklý amaç ve
davranýþ içindeki kiþi ve gruplara uyabilecek
seçenekleri belirlemek oldukça güç bir durumdur.
Bunun yaný sýra bu tanýmlý grubun zaman içersinde el
deðiþtirme (orta yaþ ve üstü kullanýmýn, genç nesil
tarafýndan kullanýlmaya baþlamasý veya diðeri)
olasýlýðýný da unutmamak gerekir. Türkiye'deki toplu
konut kullanýmlarýnda bu deðiþkenliðin oldukça fark
edilir boyutta olmasýndan dolayý, kullanýcý grubunun
geniþ bir yelpazede (esnek) tutulmasý
gerekmektedir. Tanýmlý ve kullanýcý gereksinimleri
önceden tespit edilmiþ bir grup için tasarým yapma
olasýlýðý neredeyse yok gibidir. Bu nedenle tasarýmýn
esnek tutularak farklý kullanýcý gereksinimlerine göre
þekillenebilmesi gerekliliði vardýr.

Türkiye'deki kimi devlet eliyle veya büyük özel
firmalar eliyle gerçekleþtirilmiþ toplu konut
çözümleri, oda sayýsý ve büyüklüðünün haricinde

kullanýcýsýna fazla bir alternatif sunmamakla beraber,
bitmiþ ve revize edilemez bir durumda teslim
edilmektedir. Bu toplu konut örneklerinde kullanýcý
istekleri doðrultusunda revizyona, dýþ çevre
kalitesinin bozulmasý gibi nedenlerle kesinlikle izin
verilmemektedir. Ýç mekanlarda ise, genelde her
mekan tanýmlý ve bitmiþ bir þekilde sunulduðu için
kullanýcýsýna farklý bir kullaným imkaný
tanýmamaktadýr.

Küçük firmalar eliyle yapýlmýþ kooperatif konutlarý
ise dýþý bitmiþ olmakla beraber, iç mekanda
kullanýcýyý daha özgür býrakan, kullanýmý tanýmsýz
(bazen kullanýcýsýný çeliþkide býrakan) mekanlar
sunulabilmektedir. Henüz kooperatif yönetimi,
kurallarýn konulup, yaptýrýmlarýn uygulanacaðý “Site”
yönetimine geçmeden, kiþiler kurallarý (ceza ödemek
pahasýna da olsa) esneterek, hem dýþ ve hem de iç
mekanda revizyonlara giriþmektedirler. Kiþilere bu
özgürlüðü tanýyan diðer bir etken ise konutun dýþýnýn
tam bitmiþ olmakla beraber, içinin bitmemiþ bir
þekilde (bodrum, yeme-içme (mutfak), çatý
kullanýmý) teslim edilmesi olarak görülebilir.

Bu tanýmsýz ve tarifsiz, baþka bir deyiþle kimliksiz
durumlar kullanýcýlarýn kendi ihtiyaçlarý
doðrultusunda getirdikleri tariflerle bir anlam, kimlik
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kazanmaktadýr. Bu durum her konutta, konutun plan
þemasý ve bitmiþliði ile iliþkili olarak farklýlýklar
içerebilmektedir. Sonuç olarak ortaya konan,
kullanýcý ve ev tipi arasýndaki uzaklýðýn, mimar
tarafýndan deðil de kullanýcý tarafýndan
giderilmesidir. Peki ya toplu konutun sunduðu bu
esneklik beraberinde yapýlan deðiþiklikler ile kullanýcý
konutunu kendisine ait mi hissedecektir? Bunun
cevabýný vermek gerçekten güç, ama bu aidiyetin
kentin modern hapishane'lerinden farklý bir boyutta
olacaðý kaçýnýlmazdýr.

Müstakil toplu konut kullanýcýsýnýn geleneksele
özlemle, yer'e yakýn olmak adýna gelip yerleþerek
konutuna kazandýrmaya çalýþtýðý bu kimliklendirme
sürecinin yanýsýra, burada toplu konutun tip planýnýn
tekrar edilerek kullanýmýndan doðan sakýncaya da
deðinmek gerekmektedir.

Her ne kadar kullanýcýsýna sunduðu esneklik,
memnuniyet düzeyini pozitif yönde etkilemekte ise
de, ayný tip planýn farklý zemin iliþkilerinde tekrar
edilerek kullanýlmasý çeliþkilere neden olmaktadýr.

Zira yarý bitmiþ olarak teslim edilen konutlarýn
kullanýcýlarýnýn, kendi kullaným amaçlarý ve olanaklarý
doðrultusunda öncelikli olarak evin hangi katýnda
yaþayacaklarýna, hangi katta yemek hazýrlanacaðýna
ve yenileceðine ve diðer katlarýn ne oranda ve ne
þekilde ýsýtýlacaðýna dair farklý deðerlendirmeler
yapmak durumunda kaldýklarý anlaþýlmaktadýr.

Bazen bu kararsýzlýk sonucu günlük ve bayramlýk
kullanýmlý iki mutfaklý (iki buzdolabý, iki ocak, iki fýrýn,
v.b.) konutlara da rastlamak mümkün olmaktadýr.

Belki de bu çeliþki esnekliðin bir bedeli olarak
düþünülebilir!

Küçük firmalar eliyle yapýlmýþ kooperatif
konutlarýnda konuta kullanýcýnýn zaman içersinde
kazandýrdýðý kimlik, onun estetik tercihleri yanýsýra
elbetteki ekonomik gücü ile de baðlantýlý olarak
deðiþiklik sunacaktýr. Örnek vermek gerekirse gerek
bahçe duvarlarýnýn örülmesi (mahremiyet), giriþ holü
eki (yetersiz mekan ihtiyacýný gidermek), balkonlarýn
kapatýlmasý (kýþýn çamaþýr kurutma), çatý terasýnýn

kapatýlmasý ve cephenin kaplanmasý (yalýtým) ve
gerekse de cephenin boyanmasý (estetik) gibi
deðiþiklikler kullanýcýlarýn kiþisel tercihleri yönünde
bütçeleri elverdiðince gerçekleþtirilmektedir.
Kullanýcýlar istedikleri malzemeyi, rengi kullanmakta
özgürdürler. Küçük kiþisel kooperatiflerin
kullanýcýsýna tanýdýðý bu özgürlük, sonuçta görüntü
kirliliði olarak adlandýrabileceðimiz bir tehlikenin
sinyallerini vermektedir. Zira kullanýcýlar arasýnda
þeker pembesi, civciv sarýsý hayranlarý da çýkabilir!
Bu kullanýcýlarýn baðýmsýzca kendi ihtiyaç ve istekleri

doðrultusunda yaptýklarý uygulamalar bir noktada
kontrol edilebilir olmadýkça, görüntüde 'uyum' u
yakalamak imkansýz olacaktýr.

Aslýnda kimlik, kiþinin ya da grubun, kendi farklýlýðýný
inþa etmek üzere kendisi için bir referans kaynaðý
olacak kollektif bir geçmiþ yaratma çabalarýyla
ilgilidir. Dolayýsýyla bu geçmiþ, bir miras olarak çok
çeþitli þeylerle doldurulabilir ve geçmiþin öðelerinin
algýlanmasý ve temsili, kimlik taleplerine göre
þekillendirilebilir. Fakat kimlik sorununa çaðýmýza ait
bir olgu olarak bakmak, geleneksel, küçük

toplumlarýn kimliði olmadýðý anlamýna gelmez, tam
tersi bu topluluklar duraðan ve kapalý olduklarý için
kimlik sýkýntýlarý olmamýþtýr. Geliþen, sürekli iletiþim
içinde olan toplum ve bireylerde kimlik sorunu
doðmaktadýr. Birey ve toplumlarýn kimliðini
oluþturan, onlarýn ürettikleridir. Ýnsan, teknoloji
girdisi birlikteliðinde ürettiði þeylere kendinden bir
þeyler katar ve onu kendine ait kýlan da bu olur.

Ýþte bu noktada, bu senaryoda belki de bizim
gelecek nesillere ne býraktýðýmýz sorgulanabilir. Bir

taraftan 20yy baþýnda bulduðumuz ve bugün parmakla
sayýlacak kadar kalan, her biri baþtan sona içinde
yaþanlarýn istekleri çerçevesinde þekillenmiþ bahçeli,
müstakil konutlar, diðer taraftan 21 yy ýn baþýnda,
tasarlayan-kullanan (ayný zamanda farklýlaþtýrarak
kimlik kazandýran) ikileminin yaþandýðý bir garip anlayýþ.
Bize býrakýlanda iþlev ve anlam bir bütün olarak kendini
var ederken, bizim býraktýklarýmýzda anlamýn
fonksiyondan zaman zaman koptuðu görülmektedir. Bu
tarifi sonradan konmuþ kimliksiz-tekdüze kooperatif
konutuna, kullanýcýsý tarafýndan kazandýrýlan tanýmlarda
beliren tehlikenin dikkate alýnmasý dileðiyle.
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"UIA" nedir?

"UIA" nedir?
"UIA", Uluslararasý Mimarlar Birliði'nin Fransýzca
karþýlýðý olan "Union Internationale des
Architectes"in baþ harfleridir. 1948 yýlýnda
kurulmuþtur. Merkezi Paris olan örgüte 92 Ülkenin
Ulusal Mimarlýk Örgütleri üyedir. UIA, bu örgütlere
kayýtlý 1.000.000'dan fazla mimarýn Uluslararasý Sivil
Toplum Örgütüdür…

Her üç yýlda bir gerçekleþen UIA Kongreleri,
Dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen binlerce mimarý
ve öðrenciyi buluþturur. Kongre, uluslararasý
mimarlýk ortamýnýn önde gelen kiþiliklerini seçilen bir
tema etrafýnda tartýþmak üzere davet eder.
Kongrenin ev sahibi olan Üye Kesim, Kongre
hazýrlýklarýný gerçekleþtirir. Açýk oturumlar, sergiler,
teknik geziler ve festivallerle, dünya mimarlarý ve
mimarlýk öðrencileri arasýnda bilgi paylaþýmý ve
kültürel alýþveriþ için eþsiz bir ortam oluþur.

Kurulduðu 1948 yýlýndan bu yana, UIA, 21 ayrý tema
ile 21 Kongre düzenlemiþtir. Bu kongrelerde seçilen
temalar, Kongrenin yapýldýðý dönemin özgün
koþullarýndan da hareketle mimarlýðýn toplumsal
görevlerini deðerlendirmekte, mimarlýk ve eðitim,
çevre, teknoloji, yapý malzemeleri gibi konulara
eðilmektedir.

Kongre ile birlikte, Kongrenin yapýldýðý ayný kentte,
UIA'nýn Genel Kurulu da yapýlmaktadýr. Genel Kurula
Üye Kesimlerden yaklaþýk 300 delege katýlmaktadýr.

UIA 2005 ÝSTANBUL Dünya Mimarlýk Kongresi,
öncesi ve sonrasý programlarý ile birlikte, 30 Haziran

"UIA Dünya Mimarlýk
Kongresi" nedir?

UIA 2005 ISTANBUL Dünya
Mimarlýk Kongresi ne zaman,
nasýl gerçekleþecek?

2005-10 Temmuz 2005 tarihleri arasýnda
gerçekleþecektir.

Kongre ve baðlý etkinlikleri "Konferans Vadisi" olarak
adlandýrýlan, Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Merkezi, Hilton Convention Center, Ýstanbul
Uluslararasý Kongre ve Sergi Merkezi, Cemal Reþit
Rey Konser Salonu, Açýk Hava Tiyatrosu, Muhsin
Ertuðrul Tiyatrosu ve ÝTÜ Taþkýþla Kampusu'nda
yapýlacaktýr. UIA 2005 Dünya Mimarlýk Kongresi,
Türkiye'de gerçekleþen en büyük organizasyonlardan
biri olacaktýr. Bir karþýlaþtýrma yapmak için bazý
rakamlar verelim: 1996 yýlýnda yapýlan Habitat
Zirvesine yaklaþýk 15000 kiþi katýlmýþtýr. Eurovision
Þarký Yarýþmasýnýn finalinde, salonda 7000 kiþi
bulunmaktaydý. NATO Zirvesi ise, zirveyi izleyen
basýn ordusunu bir yana býrakýrsak, 3500 kiþinin
katýlýmýyla gerçekleþti. UIA 2005'de ise,
refakatçilerle birlikte en az 10000 kayýtlý katýlým
öngörülmektedir.

Tüm UIA Kongreleri gibi, Ýstanbul'da da, Kongre
temasý ve alt baþlýklarý etrafýnda yapýlacak ana
tartýþma oturumlarý, sözel ve görsel sunuþlar, panel
ve forumlar dýþýnda çok sayýda sergi ve bir fuar yer
alacaktýr: Bunlar, poster sunumu sergisi, UIA Sergisi
(Bölgeler, Ulusal Kesimler, UIA Çalýþma Gruplarý
sergileri), UIA 2002-2004 Yaþasýn Kentler
Yarýþmasýnýn sergisi, UIA 2005 Öðrenci Yarýþmasý
Sergisi, Uluslararasý Mimarlýk ve Yapý Malzemeleri
Fuarýdýr. Bunlardan baþka, konferans vadisi ile
birlikte çok sayýda açýk ve kapalý sergi mekanlarý,
parklar, bazý sokak ve meydanlar UIA 2005
etkinliklerine ayrýlacaktýr. Buralarda Mimarlar Odasý
Genel Merkezi ve birimlerinin sergileri, mimarlarýn
kiþisel sergileri, sanatçý mimarlar sergisi, özel ve
kamu kurum ve kuruluþlarýnca açýlacak sergiler,
yurtdýþýndan gelecek özel sergiler, sivil toplum
kuruluþlarýnca açýlacak sergiler yer alacak, serbest
kürsü alanlarý, sohbet odalarý, açýk tartýþma
platformlarý, dia ve film sunuþlarý, folklorik ve diðer
kültürel etkinlikler yer alacaktýr.

Kongrenin, kentin tümüne yayýlan etkinliklerle
mimarlýðýn kentle, kentliyle, halkla buluþtuðu bir
büyük "uluslararasý mimarlýk þenliði"ne dönüþmesi
hedeflenmektedir.

Kayýt ücreti alýnmasý, UIA'nýn getirdiði bir
zorunluluktur. UIA, üyesi olan ulusal mimarlýk
örgütlerinin aidatlarý ve Kongre gelirleri ile ayakta
durmaktadýr. Dünyanýn önde gelen mimarlarýnýn
Ýstanbul'a davet edilerek konuk edilmelerinden
toplantý salonlarýnýn kirasýna, tanýtým
harcamalarýndan sergi düzenlemelerine ve en büyük
gider kalemi olarak UIA'ya ödenmesi gereken asgari

UIA niye kayýt ücreti alýyor?

500.000 USD tutarýndaki Kongre gelirleri payýna
kadar bu oldukça yüksek maliyetli etkinlikler
bütününün finansmanýnýn bir kýsmýnýn karþýlanmasý
için kayýt ücreti alýnmaktadýr. UIA, kayýt ücretinin
alýnmasýný zorunlu tutmakla kalmamakta, ayný
zamanda bu ücretlerin miktarýný da kendisi
belirlemektedir.

Düþürülemez mi? Kayýt ücretinin yüksek olup
olmadýðý konusunda denilebilir ki, bu ücretler önceki
UIA Kongrelerinde alýnan kayýt ücretlerine denktir,
hatta altýndadýr. Benzer uluslararasý kongrelerde
alýnan kayýt ücretleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda zaten
düþük kalan bu ücretin daha da indirilmesi mümkün
deðildir.

Hayýr. Mimarlýk öðrencileri ve bazý yoksul ülkelerden
katýlacak sýnýrlý sayýda mimara tanýnan indirimler
dýþýnda, UIA, "ayrýcalýk" tanýmamaktadýr.

Kongre'ye bildiri, afiþ, sergi vb. ile katýlanlar da kayýt
ücreti ödeyecek mi? UIA ve Kongre görevlileri
dýþýnda "ayrýmsýz" herkes, bildiri ile ya da baþka
sunumlarla katký koyanlar dahil, kayýt ücreti ödemek
zorundadýrlar.

Mimarlar Odasý üyelerine, bugüne kadar hiçbir UIA
Kongresinde kimseye tanýnmayan bir ayrýcalýk
tanýnmýþ ve 2004 yýlý içinde taksitle ödeme olanaðý
saðlanmýþtýr. Bugüne kadar yapýlan uzatmalarla,
Temmuz 2004 sonuna kadar 6 taksitte ödeme
olanaðý getirilmiþtir. Aðustos 2004 içinde, baþvuran
Türk Mimar ve Mimarlýk Öðrencileri, 5 taksitte
ödeme ile kayýt yaptýrabileceklerdir.

Mimarlar Odasý üyelerinin konaklama giderlerini
olabilecek en aza indirerek, Kongre'ye katýlýmlarý için
katkýda bulunmaya çalýþýlmaktadýr. Ýstanbul'da
meslektaþlarýmýz için olabildiðince uygun fiyatlý otel
rezervasyonu yaptýracaðýz. Diðer yandan öðrenciler
için yurtlarda kalma, Türkiye'nin çeþitli kentlerinden
gelecek meslektaþlarýmýz için misafirhane
arayýþlarýmýz sürmektedir. Meslektaþlarýmýzýn

Kayýt ücreti yüksek deðil mi?

Kongre Türkiye'de olduðuna
göre, Türk mimarlara ayrýcalýk
yapýlamaz mý?

Kayýt ücretini kaç taksitte
ödeyebilirim?

Hem kayýt ücreti hem otel
parasý, çok zor! Nasýl
katýlabiliriz ki?

dünyanýn her yerinden gelecek binlerce
meslektaþýyla birlikte, ülkemizde bir daha
göremeyeceðimiz nitelikteki bu eþsiz ortamý
paylaþmalarý en büyük dileðimizdir.

Kongreye katýlmakla ne kazanacaðýz? UIA Dünya
Mimarlýk Kongreleri, her 3 yýlda bir gerçekleþiyor.
Kongre, 6 yýl önceki UIA Genel Kurulunda aday
gösterilen kentler arasýndaki kýyasýya çekiþme
sonucunda belirleniyor. Yaklaþýk 100 ülkenin ulusal
mimarlýk örgütü UIA'ya üye. Diyelim ki, adaylar
arasýnda yarýþma olmasa ve bu 100 ülkenin mimarlýk
örgütlerine "sýra ile Kongreye ev sahipliði yapma
hakký" verilse bile, örneðin, Türkiye'ye sýra, belki 300
yýl sonra tekrar gelecek!

Ama þimdi ev sahibi ülke biziz! Ve UIA 2005
ÝSTANBUL, bugüne kadar gerçekleþmiþ en görkemli
Dünya Mimarlýk Kongresi olacak! Bütün dünya
mimarlarý bu benzeri yaþanmamýþ mimarlýk þölenine
katýlmak istiyor! Kongreye katýlacak yabancý
meslektaþlarýmýzýn sayýsýnýn 10.000'den fazla olacaðý
tahmin ediliyor… Çaðdaþ mimarlýðýn öncülerini
yakýndan tanýmak, onlarla canlý sohbetlere katýlmak,
görgülerini artýrmak ve kendi bilgi birikimlerini ve
fikirlerini onlarla paylaþmak için! Dünyanýn her
yerinden Ýstanbul'a taþýnacak mimarlýk sergilerini
izlemek, uluslararasý mimarlýk ve yapý fuarýna
katýlmak için! Gece gündüz, Türkçe ile birlikte 5 ayrý
dilde izlenebilecek Kongre boyunca, dünyanýn önde
gelen mimarlarýyla ayný atmosferi solumak, binlerce
meslektaþýyla birlikte ayný ortamda bulunmak için!

Ve UIA 2005 Kongresi'nde ev sahibi ülke biziz! Hem
ev sahipliði görevimizi en iyi þekilde yapmalý, hem ev
sahibi ülke olarak en yüksek, en etkili, en nitelikli
katýlýmý göstermeliyiz.

Kongre'ye katýlmak için birçok seçenek var. Bir fikir,
bir tutum, görsellik aðýrlýklý konular için "afiþ" iyi bir
katýlým türü. Bir araþtýrma, bilimsel bir saptama,
kuramsal görüþ için "bildiri" sunmak en uygun
yöntem. Bir mimarlýk pratiðinin, bir büronun
ürünlerini ya da bir mimarýn yapýtlarýný sunmak için
"sergi açmak" uygun olacaktýr. Serginin bir tartýþma
ile zenginleþmesi için de "söyleþi odasý" yada "sergili,
görsel gösterili söyleþi odasý" olabilir. Ayrýca daha
rahat (informal) sergi düzenlemek ve ürün
pazarlamak için Pazaryeri'nde "tezgah" ta güzel bir
çözüm olabilir. Pazaryeri, ayrýca, serbest kürsü
olanaðý da saðlayacaktýr.

Peki bu kadar masrafa, bu
zahmete deðer mi?

Kongre'ye ne biçimlerde
katýlabiliriz?
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39.DÖNEM OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL'UN
DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ

Semra Uygur

20/21 Kasým tarihleri arasýnda Nevþehirde yapýlan
Olaðanüstü Genel Kurul süreci, mimarlarýn bir arada
ortak akýl olarak nekadar düþünebildiklerine dair çok
anlamlý bir deneyim oldu benim açýmdan.

Genel Kurul delegelerinin adeta takým tutar tavýr
içinde davrandýklarý, birbirlerini anlamaya; acaba bir
þey mi demek istiyorlar diye düþünmeye yöneltici
gayret göstermemeleri meslek topluluðumuz adýna,
gerçekten neden mimarlar olarak hala bu durumda
olduðumuzun açýk bir kanýtý olarak hafýzamda yerini
aldý.

Genel Kurul ortamýnda düþünce üretmek yerine
salon dýþýnda farklý iþler yapmayý yeðleyen
meslektaþlarýmý da ayrýca kýnamak istiyorum.
Delege olmak sorumluluk ister. Toplantýya katýlan
meslektaþlarýmýzýn bir kýsmýnýn, gündem olan
yönetmelik taslaklarý üzerinde fikir üretmek bir
yana, okumadan katýlmýþ olduklarýný düþünüyorum.

Genel Kurul süreçleri birlikte düþünerek, karþýlýklý
birbirimizin açýlarýndan bakarak, anlayarak ve
kendimizi farklý fikir üretenlerin yerine koyarak ortak
fikir üretme süreçleridir, ki tüm örgüt mensuplarý
çýkan sonuçlarý kabullensin ve o doðrultuda
davranabilsin. “Serbest Mimarlýk Hizmetlerini
Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði”
ile ilgili Olaðanüstü Genel Kurul'un bu anlayýþta
geliþmemesi nedeniyle ileride yaþanabilecek
sonunlara da gebe olarak sonuçlanmasýnýn
sorumluluðu ortak düþünebilmeyi yaþam felsefesi
edinmemiþ delegelere ait olacaktýr.

Sayýn Genel Baþkan'ýn, mimarlarýn iþverenlerini
müþteri olarak tanýmladýðý açýlýþ konuþmasý
mimarlýðý nasýl gördüðünü ifade etmiþtir. Ayrýca
Genel Kurul sürecinde salt delege sýfatý ile bulunan
Sn. Ekinci'nin, Serbest Mimarlýk Hizmetlerini
Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim
Yönetmeliði'nin 9. maddesi konusunda yaþananlarýn
ardýndan, sunulan yönetmeliði gündemden çekiyoruz
demesi ve sayýn Genel Sayman'ýn tehditvari
konuþmasý, Genel Merkez yönetiminin kendilerini
Genel Kurul iradesinin üzerinde gördüklerini çok
anlaþýlýr bir þekilde açýklamýþtýr. Genel Kurul iradesi
ile düzeltilen bu durum ne yazýk ki oda kayýtlarýnda
talihsiz açýklamalar olarak kalacaktýr.

Mimarlarýn birbirlerini farklý taraflarda
görmeyerek, mimarlýðýn ve kamunun
menfaatlerine, mesleðin ve meslektaþlarýn
sorumluluk bilinci ve alanlarýna çaðdaþ bakýþ
açýsý ile bakabilen ve birbirimizi anlayarak
tartýþabileceðimiz mimarlýk ortamlarýný hep
birlikte var edebilmek umuduyla.

KÝÞÝSEL ÇIKARLAR VE HUKUK

Melih Uçar

YAVAÞ YAVAÞ GELÝÞÝYORUZ

Aslý Özbay

Nevþehir Olaðanüstü 39. Genel Kurulu'nda A.Melih
Uçar (8485) bir kere daha þunlarý düþündü;
“mimarlýk ne kadar sanat ve ne kadar zanaattir?”
Sanat olan yaný ile elbette eserinin telifi ona aittir
ve tüm kazancý da. Bu bölünemez, ne %10 ne %51,
ama zanaat olan yaný ile elbette her oranda olabilir,
bu kýsmý ticari bir anlaþmadýr. Keza bir sanatçýnýn
ederini de piyasa belirliyor, hal böyle iken sürüp
giden açmaz tartýþmalar ise þunu düþündürdü;
Türkiye'de henüz sanatçý, zanaatkar ve iþveren
iliþkilerinde bir hukuk ya da bir ahlak oturmamýþtýr.

Kýsa erimli çýkarlar için pek çok mimar bir hukukun
oluþturulmasý çabalarýnda yetersiz kalmakta ve evet
çýkarlarla bu hukukun oluþmasý süreci çatýþmakta ve
birbirine karman çorman olmaktadýr.

Netice olarak ben iki tür mimar tesbit etmiþ
bulunuyorum, kendi çýkarlarýný önde tutan ve
onlardan kopamayan mimarlar ile bir hukuku
oluþturma çabasý içinde olduklarý için kendinden
baðýmsýz düþünebilenler.

Demokrasiyi ve yöntemlerini yerleþik hale
getirmemiz uzun zaman alýyor ama yavaþ da olsa
bu toplantýlarla öðreniyoruz: Tahammüllü olmayý,
uzlaþmayý, genel kurullarýn askerce oy
kullanmaya deðil, tartýþmaya gelinen platformlar
olmasý gerektiðini, konuþma adabýnýn önemini,
delegelerin iyi bilgilendirilmelerinin ne denli
gerekli olduðunu, kesin gözüyle bakýlan
'zaferlerin' (!) kolayca kaybedilebileceðini...

20-21 Kasým günleri, Nevþehir'de Merkez Genel
Kurulu toplandý. Oda'ya 150 milyar liraya malolduðu
bildirilen toplantýya 439 delege, 120 konuk ve bir o
kadar da eþ-dost katýldý. Amaç, mesleðin uygulama
esaslarýný düzenleyen SMM Yönetmeliði'nin,
“üzerinde herkesin uzlaþacaðý” son haline
getirilmesini saðlamak ve Resmi Gazete'de
yayýmlanmasý sürecini baþlatmaktý. Çünkü bu
olmadan, mesleðe (diðer deyiþle 'Oda'nýn mesleki
denetim koþullarýna') aykýrý davranýp da Onur
Kurulu'ndan ceza almýþ mimarlara yaptýrým
uygulanamýyor; üstelik Oda, karþý davalarla
milyarlarca liralýk tazminat cezasý ödemek
durumunda kalýyordu.

Bu konu, komiteler-komisyonlar marifetiyle iki yýldýr
üzerinde uðraþýlmakta olan ve Nisan 2004'deki

genel kuruldan geçirilmesi baþarýlamamýþ 'netameli'
bir konuydu. Çünkü proje hizmeti verecek mimari
bürolarýn yapýlanmasý konusundaki (özellikle Ankara
Þube'nin karþý olduðu) kronik anlaþmazlýk hala
sürmekteydi. 'MESA Sendromu' olarak da bilinen bu
anlaþmazlýk, proje hizmeti veren çok ortaklý
þirketlerde mutlak söz sahipliðinin mimarda olmasý
ve bunun formülü üzerinde yoðunlaþýyordu. Mimarýn
en büyük ortak olmasýný öngören düzenlemeler,
aslýnda inþaat yapan ve mimar da çalýþtýran þirket
projelerinde, müelliflik ve büro tescil sorunlarý
doðuruyordu. Genel Kurul'daki çoðunluk bu tür
þirketlerin mimari proje hizmetini dýþarýdan almasýný
söylüyor, Ankara Þube ise buralarda proje
yapýlmasýnýn engellenmesini istemiyordu.

Son 15 yýlýn bu çözümsüz meselesi, toplantýnýn zirve
gerilimlerinden biri olacaktý. Ama buna gelene
kadar, çok önemli bir dizi çeliþki daha tartýþýlmayý
bekliyordu: Mimarlýðýn tanýmý, “yasa”
tartýþmalarýndan 10 yýl sonra bir kez daha
uzlaþamadýðýmýz bir sorun olarak karþýmýza çýktý.
Üstelik bu kez, zamanýnda birlikte davranmýþ
kesimlerin, þimdi farklý ittifaklarla faklý taraflarda yer
aldýðý yeni bir görüntüyle... Karþýtlýk aslýnda
mimarlýðýn özüyle çok ilgiliydi: “Serbest Proje
Hizmeti”ni düzenleyen yönetmelik, kamu çalýþaný
mimarlarý ve ücretlileri de bu kapsama alýyor, ancak
kýsýtlarý sadece serbest büro sahiplerine
uyguluyordu. (Örneðin artýk, büro sahibi bir mimar
tescil belgesi istediðinde, Oda'nýn belirlediði asgari
ücreti ödeyerek mimar çalýþtýrdýðýný da belgelemek
zorunda olacak; ancak kamuda çalýþan mimarýn
maaþý... projeyi 'üst'ünün talimatlarýyla yapýyor
oluþu... üniversitelerde yapýlan projelerin asgari
ücret bedeli vs. Oda'nýn ilgi alanýnda olmayacaktý.
92-96 sürecindeki 'Oda meslek kurumu mu, sendika
mý?' tartýþmalarýný hatýrlayýn) Kurul'a konuk olarak
katýlan Serbest Mimarlar Derneði Baþkaný Murat
Artu, amaçlananýn tersine yönetmeliði aslýnda
serbest meslek düþmaný olmakla suçluyor,
tutarsýzlýklarýn serbest projeciliðe ne denli aykýrý
olduðunu savunuyordu. Yönetmeliði hazýrlayan
(çoðu yýllardýr kendi þubelerinin mesleki denetim
görevlisi olmakla deneyimli) Komite'nin üyeleri ise
('sabýkalý Ankara'nýn üyelerinden gelen) itiraz ve
uyarýlarý “önyargýlý” sayarak, sert bir þekilde geri
çeviriyor; böylece toplantý, daha ilk maddelerden
baþlayarak gerilimle yükleniyordu.

Oysa buna hiç gerek yoktu, çünkü biz Ankaralýlar,
bizim dýþýmýzda geniþ bir mutabakat olduðu; ne
dersek diyelim, maddelerin taslaktaki haliyle
geçeceði konusunda bilgilendirilmiþtik.
Yapabileceðimizin sadece hata saydýðýmýz konularý
“kayýtlara geçmek”ten ibaret olacaðýný biliyor ama
sürecin sonuçlarýndan sorumlu tutulmamak için
bunun yapýlmasý gerektiðini düþünüyorduk. Üstelik,
hatalarýn neler olduðu konusunda kendi aramýzda
ittifak halinde olmadýðýmýz da kesindi. Ancak,

Olaðanüstü Genel Kurul’un Ardýndan

söylediklerimiz üzerine karþýlaþtýðýmýz “üff... yine
zamanýmýzý çalýyorlar!” görüntüsündeki sevimsiz
tavýr, pekçoðumuzun hoþgörüsünü kaybetmesine,
tepki geliþtirmesine neden oldu. Söylenenlerin ne
olduðu deðil, kim tarafýndan ve nasýl söylendiði
belirleyici olmaya baþladý. Yöneticiler dýþýnda,
tartýþmalardan habersiz birçok delege sýkýldý ve gitti.

Ve garip bir sürpriz oldu: Sýra en kritik maddenin
oylamasýna geldiðinde, sýkýlýp giden delegeler
yüzünden dengeleri deðiþen salon, uzlaþýlan konuda
çoðunluðu saðlayamadý ve istenen deðiþiklik
yapýlamadý. Tam bir kriz anýydý... Biz Ankaralýlar
hayretle bakýnýrken, uzlaþý içindeki geniþ kesim öfke
ve þaþkýnlýktan ne yapacaðýný bilemez durumdaydý.
Bu ruh hali içinde konuþmalar giderek kontrolden
çýkmaya baþlamýþ ve beni “eyvah, mimarlar yeniden
parçalanacak!” endiþesi sarmýþken, herkesi
saðduyuya davet eden bir gecelik mola verildi. 10 yýl
arayla yeni bir kitlesel kýrgýnlýðýn sorumluluðunu
kimse üstlenmek istememiþ; bir uzlaþý formülü
bulunmuþtu. Ýçeriði tartýþmalý bu formülün uzlaþý
olduðu kesindi çünkü sonuç hiçkimseyi tatmin
etmemiþ, herkes taviz vermek zorunda kalmýþtý ama
kurulun devam etmesi ve gündemin sonuçlanmasý
saðlandý.

Maddelerin detayýna girmeyeceðim; bu yönetmeliði
okuyup öðrenmek, konudan etkilenen her mimarýn
sorumluluðu. Ayrýca yönetmelik öyle büyük sorunlar
içeriyor ki, önce TMMOB badiresini atlatabilse ve
Resmi Gazete'de yayýnlansa bile, dava konusu
olacaðý kesin ve bu açýdan boþuna kürek sallýyoruz.
Yýllar önce söylediðimiz gibi... bu meseleler, bir
'Mimarlýk Yasasý' oluþturmayý beceremeden, varolan
mevzuatýn revizyonu ile çözülemez. Ýþte bu tür
çeliþkileri yaþayýp dururuz!! Ama artýk bu tartýþmaya
geri dönmek için çok geç. 1995 Ürgüp Genel
Kurulu'nda fýrsatý kaçýrdýk. Þimdi ben, AB
kültüründen ve uyum yasalarýndan medet
umuyorum ama onlarý da dejenere edebileceðimiz
konusunda ciddi endiþelerim var.

Peki yüzlerce mimarý biraraya getiren bu Genel
Kurul hiçbir iþe yaramadý mý? Bence çok faydalýydý...
Demokrasiyi ve yöntemlerini yerleþik hale
getirmemiz uzun zaman alýyor ama yavaþ da olsa bu
toplantýlarla öðreniyoruz: Tahammüllü olmayý,
uzlaþmayý, genel kurullarýn askerce oy kullanmaya
deðil, tartýþmaya gelinen platformlar olmasý
gerektiðini, konuþma adabýnýn önemini, delegelerin
iyi bilgilendirilmelerinin ne denli gerekli olduðunu,
kesin gözüyle bakýlan 'zaferlerin' (!) kolayca
kaybedilebileceðini... ve benzeri birçok detayý.
Kanýmca bunlar, baþarýsýzlýða mahkum bir
yönetmelikten çok daha önemli kazanýmlar.

Bu arada saçma hatalar yapmayý da sürdürüyoruz:
Örneðin, karþý görüþe yönelik komplo teorilerimiz,
Hollywood senaristlerine taþ çýkarýyor. Bizim gibi
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düþünmeyenleri temsil eden sözcülerin eleþtirisini
öylesine hoyratça ve saygýsýzca yapabiliyoruz ki, bu
durumun “kendi bindiðimiz dalý kesmek” anlamýna
geldiðinin farkýnda deðiliz. Hala birbirine karþý son
derece saygýsýz; tanýmadýklarýna yönelik hýrçýnlýkta
sýnýr tanýmayan; mantýðýyla deðil, duygularýyla
davranan bir topluluðuz. Karþý cephenin doðrularýný
görmezden geliyor, yaptýklarýna saygý göstermiyor
ve sanki bir düþmana karþýymýþçasýna hýnçlanýyoruz.
Deneyim ve zaman bile, bu tavýrlarý dönüþtürmekte
yeterince etkili olamýyor. Genç kuþaklarý bu saðlýksýz
tavýrlara maruz býrakýyor, böyle davranmanýn
“racon” olduðu (!) duygusunu yerleþtiriyoruz. Oysa
bunlar, örgütlenmeye en zararlý tavýrlar. Ve bizler
saðlýklý bir örgütlenme sürecini saðlayamazsak,
beklentilerimizi de gerçekleþtiremeyiz. Bunu
saðlamak için bir 50 yýl daha geçirmemize gerek
kalmayacaðýný umalým.

Nevþehir Olaðanüstü Genel Kurulu'nun
gündeminde, son sýrada bir baþka yönetmelik
taslaðý daha vardý; “Öðrenci Üyelik Yönetmeliði
Taslaðý”. Ve bu taslaðýn yönetmelikleþmesi
sürecinde katký vermek üzere ODTÜ, Gazi
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, ÝTÜ, Uludað
Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Mimarlýk
Bölümleri'nden 50'ye yakýn öðrenci de oradaydý.

SMM Yönetmeliði Taslaðý'nýn hummalý çalýþmasýna
paralel olarak bu grup birkaç mimarýn da katýlýmýyla
Genel Kurul'un ilk saatlerinden, sona erdiði ana dek
yönetmeliklerine sahip çýktýlar. Mevcut taslakta
revizyonlar yaptýlar, itirazlarýnýn gerekçelerini
oluþturdular, önerecekleri deðiþikliklerin önerge
metinlerini dahi yazdýlar. Ancak Genel Kurul'un
sonunda yaþananlar bu gayret içine giren herkesi
çok üzdü.

Bu durumda, yönetmelik taslaðýnýn geri çekilmesi
kararýnýn, çekilme yöntem ve sürecinin irdelenmesi
gereði ortaya çýktý. Bir de(ki bu bir baþka yazýnýn
konusu olacaktýr) Genel Kurul kürsüsünden
tartýþýlma olanaðý bulamayan yönetmelik taslaðýna
iliþkin oluþturulan ancak paylaþýlamamýþ olan
görüþün ortama sunulmasýný daha da önemli hale
getirdi.

Mimarlar Odasý'nýn en yetkili organý olan Genel
Kurul salt durum kurtarmanýn aracý olamaz. SMM

Yönetmelik taslaðýnýn hiç
tartýþýlmadan, öðrencilerin görüþ ve önerileri
dinlenmeden, Genel Kurul tarafýndan belirlenen
komisyonun görüþü dahi alýnmadan gündemden
çekilmesi Mimarlar Odasý'nýn yönetmelik
taslaðýný gündeme almasýyla ortaya koyduðu
açýlým ile ters düþtü.

MÝMARLIK… ÖÐRENCÝLÝK… ÜYELÝK…

Mehmet Onur Yýlmaz

Yönetmeliði'nin revize edilerek Resmi Gazete'de
yayýnlanmasýnýn hukuki ve mali gerekçelerini sonuna
kadar anlamakla birlikte bu gündemi zor bela
“kotaran” Genel Kurul'un görevini tamamlamýþ
olmanýn rahatlýðý ile gündemine aldýðý diðer bir
konuyu tali konuma düþürmesinin kabul edilemez
olduðunu düþünüyorum. Üstelik bu “Öðrenci Üyelik”
gibi karar alma sorumluluðu mimarlarda olan ancak
sahibinin öðrenciler olduðu bir konu olduðunda
Genel Kurul'un fazladan bir duyarlýk göstermesi
beklenirdi. Bu, Mimarlar Odasý'nýn geleneði olmanýn
ötesinde demokrat olmanýn gereðidir. Öðrenci
Üyelik Yönetmeliði ister istemez mimarlarýn erki ile
öðrencilerin alanýný belirleyen bir mekanizmadýr. Bu
paradoksal ve antidemokratik durumu aþmanýn tek
yolu ise tanýmlanacak alanýn olabildiðince geniþ;
yapma isteklerine, katýlýma sonuna kadar açýk ve
özgürlükçü olmasýnýn saðlanmasýdýr. Bunu saðlamak
ise yönetmeliði en geniþ platformlarda
tartýþabildiðimiz ölçüde mümkündür.

Mimarlar bu soruya Genel Kurul'da
erklerini yukarýda belirtilen anlayýþ ve kabule ters bir
biçimde kullanarak ve 50'ye yakýn üye adayý
öðrencinin olduðu bir ortamda 8 oy farkla
yönetmeliði görüþmeyi reddederek olumsuz bir yanýt
vermiþtir.

Bu durum maalesef, Mimarlar Odasý'ný ihtiyaç
duyduðu dinamik öðrenciler ile karþý karþýya
getirmiþtir. Halbuki yönetmeliðin gündeme getirilme
iradesi, eleþtirilecek pek çok hususu barýndýrsa bile
içeriði ile bambaþka bir iyi niyeti tanýmlamaktadýr. O
da Mimarlar Odasý'nýn tüm ortam ve kaynaklarýný
yakýn gelecekte üyesi olacak Mimarlýk Öðrencilerine
þimdiden açma isteði ve iradesidir. Bu irade çok
deðerlidir ve Oda için dinamik bir yeni yapý önerir.

Bu noktada yapýlmasý gereken bu iradeye sahip
çýkarak Oda ortamýnda mimarlýk öðrencilerine özerk
ve özgürlükçü bir alan açmak için çalýþmaya devam
etmektir.

Ama özellikle ve kesinlikle öðrencilerle birlikte…

Gözden
kaçýrýlmamasý gereken bir diðer durum ise
tartýþýlamayan yönetmeliðin öznesi olan
öðrencilerin oda üyeliði ile aralarýndaki engelin
zaman ve diplomadan baþka bir þey olmamasýdýr.
Dolayýsý ile bu durumun sorusu þudur; “Öðrenci
Üyelik” statüsü vermeyi kabul ettiðimiz, mezun
olunca üyemiz olacak öðrencilerin görüþ ve
önerilerini en az bir “üye”ninki kadar önemsiyor
muyuz?

Bir mimarlýk öðrencisi olarak, öðrenci üye
çalýþmalarýný tartýþmaya baþladýðýmýzdan Genel
Kurul'a kadar geçen zamanda aslýnda bugüne kadar

BÝR MÝMAR ADAYI GÖZÜYLE GENEL KURUL

Güneþ Gültürk - ODTÜ Mimarlýk, 4.sýnýf
gunesgulturk@hotmail.com

pek de deneyimlemediðim bir süreçten geçmiþ
oldum. Özellikle de bu sene mezun olacaðýmý ve bir
sonraki döneme ayný tartýþmalarýn öznesi olacaðýmý
göz önünde alýrsak bu sürecin benim açýmdan çok
da umut vaad eden bir süreç olduðunu
söyleyemeyeceðim. Belki alýþanlar için çokça
kanýksanmýþ olabilir fakat benim için ilkti ve aslýnda
bu süreç bana hiçbir zaman aklýmýzdan
çýkarmamamýz gereken odanýn geleneklerinin,
toplumcu, kamucu yanýnýn daha çok ön planda
tutulmasý gerekliliðini hatýrlattý.

Mimarlar Odasý Ankara Þube'sinin öðrenci üyelik
çalýþmalarýyla ilgili yaptýðý ilk toplantýya aslýnda
herkes bir beklentiyle gelmiþti. Toplantýya katýlan
tüm öðrencilerin düþüncesi bir noktada birbirleriyle
örtüþüyordu. Herkes deðiþik anlamlarýyla
'kopukluk'tan rahatsýzlýk duyuyordu. Bu bazýlarý için
karþýmýza öðrenciler arasýndaki kopukluk olarak
çýkarken, bazýlarý için Oda-öðrenci arasýndaki
kopukluk bazýlarý içinse Oda ve toplum, yani
mimarlýk ve toplum arasýndaki kopukluktu. Bence
mimarlýk ve toplum arasýndaki kopukluk aslýnda
bizim de iþin merkezinde olduðumuzdan çok fazla
farkýna varamadýðýmýz ve aradaki uçurumun
kamuculuða vurulan her darbeyle daha da açýldýðý
türden bir kopukluktur. Hepimizin bildiði üzere
Mimarlar Odasý yalnýzca bir mimarlar birliði deðildir
ve bu anlamda da Mimarlar Odasý yalnýzca üye
mimarlarýn haklarýný koruyan ve mimarlýk icra etme
süreçlerini düzenleyen bir oluþum deðildir. Tekil
mimarlarýn ama özellikle de Odanýn toplum ve
toplumsal haklar üzerinde sorumluluklarý olduðunu
düþünüyorum. Odalar birer sivil toplum örgütü
olarak toplumu bilinçlendirme ve dönüþtürme
yeteneðine sahip olmalýdýrlar. Bu iþin altýndan
kalkabilmek için de belli bir örgütlülük kültürüne ve
örgütlenme yeteneðine de sahip olmasý gerekir.
Ancak bu yolla toplumla ve toplumsal sorunlarla
olan baðlarýný güçlendirebilir. Tüm bu
söylediklerimden yola çýkarak öðrencilerin
dinamizminin odaya taze kan katacaðýný ve bu
dinamizmin mimarlýk ve toplum arasýnda kurulacak
köprünün de temel taþlarýný öreceðini düþünüyorum.

Bir öðrenci arkadaþýmýzýn da katýldýðý komisyon
toplantýsýnda öðrenci üye yönetmeliðine dair bir
taslak hazýrlanmýþtý. Daha sonra Genel Kurul'daki
taslaða, komisyondan çýkan taslak Genel Merkez
tarafýndan bir miktar deðiþtirilerek eklendi. Aslýnda
taslaktan çýkarýlan bölümler bütün öðrenci
arkadaþlarýmýzýn çokça önemsediði bölümlerdi.
Çýkarýlan bölümler öðrenci üyelerin Oda'nýn
olanaklarýndan yararlanmasý ve eðitime toplumsal

Odadan ve öðrenci üye yönetmeliðinden
beklentiler

Öðrenci üye yönetmelik taslaðýnýn oluþturulma
süreçleri

sorunlara yönelik politikalarýn üretilmesi ile ilgili
maddelerdi. Aslýnda herhangi bir açýklama
belirtmeksizin böyle bir redaksiyona gidilmesinin,
her þeyden önce öðrencilere yapýlan bir haksýzlýk
olduðunu düþünüyorum. Daha sonra Genel Kurul
esnasýnda Genel Kurul'a gelen tüm öðrencilerle
yapýlan toplantýda metin yeniden yazýldý. Çýkartýlan
maddeler yeniden eklendi. Aslýnda birebir
yönetmelikteki maddelerin bence çok da fazla bir
önemi olmadýðýný düþünmekle birlikte, ortak bir
çalýþma sonunda amaçlarýný ve çalýþma modelinin
bizzat öðrencilerin oluþturduðu bir yönetmeliðin de
deðeri olduðunu düþünüyorum.

Daha öncede bahsettiðim üzere Genel Kurul'da
esen hava ve dönen tartýþmalar beni ve Genel
Kurula katýlan birçok öðrenci arkadaþýmý hayal
kýrýklýðýna uðrattý. Tartýþmalarýn aslýnda daha çok
bireysel çýkarlar üzerinden belirlendiðini
düþünüyorum. SMM yönetmeliðinden serbest
kelimesinin çýkarýlmamasýndan, ücretli mimarlarýn
çalýþma koþullarýný belirleyen maddelerde çýkan
tartýþmalara kadar daha birçok maddede de
gözlenebilen bir anlayýþ hakimdi Genel Kurul'a. Bu
anlamda da Ankara Þubesi'nin önerilerinin fazla
dikkate alýnmadýðýný düþünüyorum.

Öðrenci üyelik yönetmeliðine gelirsek, bence
Oda'da bir öðrenci çalýþmasýnýn yürüyebilmesi için
aslýnda bizim bir yönetmeliðe ihtiyacýmýz yok. Ama
bu iþin kurumsallaþmasýnýn önemini de yadsýmamak
gerekir diye düþünüyorum. Bu anlamda, Öðrenci
Üyelik çalýþmasýnýn her evresine emek koymuþ ve
Genel Kurul'a gelmiþ öðrencilerin önerilerinin Genel
Kurul'da tartýþýlmaya deðer olduðunu düþünüyorum.
Genel Merkez tarafýndan bazý maddelerin
deðiþtirilmesi ve Genel Kurul'da Aday Üyelik
yönetmeliðinin gündemden çýkarýlmasý aslýnda
öðrenciler ve oda arasýnda gereksiz bir gerilim
yarattý. Oda, öðrenci çalýþmasýna çok olumlu bir
gözle baktýðý halde orada aksi bir tavrýn oluþmuþ
olmasý öðrencilerde bir hayal kýrýklýðýna neden oldu.
Oraya ülkenin çeþitli yerlerinden gelen 45
öðrencinin öðrenci çalýþmasýnýn ilk aktivistleri
olduðunu düþünürsek böyle gereksiz bir gerilim
yaþanmasý bizim için üzücüydü.

Sonuç olarak son bir aylýk süreç bize bugüne kadar
deneyimlenmediðimiz Oda'nýn iþleyiþ mekanizmalarý
hakkýnda bilgi vermiþ oldu.

Her ne kadar Genel Kurul yönetmelik yapma
yetkisini Merkez Yönetim Kurulu'na ve komisyona
vererek ertelemiþ olsa da önümüzdeki dönemin
önemini de kavrayarak biz çalýþmalarýmýzý yeniden
baþlattýk.

Genel Kurul'dan izlenimler

Olaðanüstü Genel Kurul’un Ardýndan
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TMMOB Mimarlar Odasý 39.dönem Olaðanüstü
Genel Kurulu, 20-21 Kasým 2004 tarihlerinde
Ürgüp'te gerçekleþtirildi. Gündeminde üç yönetmelik
(TMMOB Mimarlar Odasý Serbest Mimarlýk
Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim
Yönetmeliði, Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý
Yönetmeliði, Aday Üyelik Yönetmeliði) taslaðý
bulunan genel kurul sonrasýnda bir sonuç bildirisi
yayýnlanmasý görüþü de kabul edildi.

Resmi Gazete’de yayýnlanacak bir SMM (TMMOB
Mimarlar Odasý Serbest Mimarlýk Hizmetleri
Uygulama ve Mesleki Denetim Yönetmeliði)
Yönetmeliði’nin çýkarýlmasý gerekliliði, bunun çok
önemli bir sorumluluk olduðu, yanlýþlarý ve
eksikleriyle bile olsa bu genel kuruldan bir ürün
çýkmasý zorunluluðu ifade edildi. Genel Baþkan
Oktay Ekinci, resmi gazetede yayýnlanmamýþ bir
yönetmeliðin yarattýðý/yaratacaðý problemler
konusunda örnekler verdiði açýþ konuþmasýyla,
konunun hassasiyetini bir kez daha dile getirdi ve
genel kurulun üzerinde önemli bir sorumluluðun
bulunduðunu vurguladý.

Programda ilk gün SMM Yönetmeliði taslaðýna,
ikinci gün de MBÇK ve Aday Üyelik yönetmelik
taslaklarýnýn görüþülmesine ayrýlmýþtý. SMM üzerine
yapýlan oturum, ilk gün geç saatlere kadar sürdüðü
halde bitirilemediðinden pazar gününe sarktý.
Yönetmeliðin, özellikle 5-9-10-11-12. maddeleri
üzerine uzun tartýþmalar yapýlmasý bu aksamaya yol
açmýþtý (Ankara Þubesi’nin de taslakta deðiþiklik
yapýlmasý konusunda ýsrarcý olduðu, Sermaye Þirketi
Ortaðý Mimar veya Mimarlarýn Tescili). SMM
yönetmeliði görüþmeleri tamamlandýðýnda genel
kurul salonunda, motivasyon, tartýþma enerjisi ve
delege sayýsý(!) oldukça azalmýþtý.

O gün salonda, yakýn geleceðin mimarlarý da vardý
söz söylemek üzere. Genel Kurul gibi, öðrenci
arkadaþlar da, Aday Üyelik Yönetmeliði taslaðýný
gündemlerine almýþlardý. Birçoðumuzun yýllar evvel
o yaþlarda yaptýðýmýz gibi; Mimarlar Odasý'nýn
mimarlýk ortamý için ne olduðu ve ne olmasý gerektiði
konusunda düþünce üretiyor, yakýnda bu ortama
dahil olacak olmanýn heyecanýný duyuyorlardý
muhtemelen. MBÇK ve Aday Üyelik yönetmelik
taslaklarý görüþmelerine kýsýtlý zaman kaldýðý için az
sayýda konuþmacý fikirlerini ortama sundu. Neticede,
sunulan taslak yönetmelikler, daha sonra üzerinde
revizyon çalýþmalarý yapýlmasý gereði kabulüyle,
taslak halleriyle kabul edildi.

ABD'nin Felluce katliamýný protesto eden sonuç
bildirgesi okunup hep beraber (salonda kaldýðýmýz
kadarýyla) alkýþlandýktan sonra Genel Kurul sona
erdi.

'Olaðanüstü Genel Kurul' baþlýðýndan konuya
girip, olumlu-olumsuz çok þey yazmak mümkün
“mimarlýk” adýna. Mimarlýk ortamýnýn daha
üretken olabilmesi üzerine kurgular ve eleþtiriler
olabilir yazýnýn içeriði. Güvensizliklerimiz-
ayrýmlarýmýz konularýna girilebilir yine.
Yitirilmeye yüz tutmuþ heyecanlardan
bahsedilebilir. Uzayýp gidebilir bu yazý her an,
karanlýða gömülerek! Onun yerine iyimser
dileklerle bitirmeyi tercih ediyorum. Daha iyi
Genel Kurullarda görüþmek üzere…

Genel kurul, kurultay vb. toplantýlarýn ardýndan yazýlan
deðerlendirme yazýlarýnýn ortak iddiasý “objektif”
olduklarýdýr. Kendisi de böyle yazýlar yazmýþ olan yazara,
bu iddia inandýrýcý gelmiyor. Çünkü böyle yazýlarý yazanlar,
bu yazýnýn konusunu oluþturacak 39. Dönem Olaðanüstü
Genel Kurulun ana tartýþma akslarýnda oldukça düþünmüþ
olan yazar gibi “fikir sahibi” kiþilerdir. Dolayýsýyla bu yazý
“yanlý (subjektif) bir yazý”dýr. Çünkü yazarý taraf tutar;
üstelik kendi tarafýný...
“Politika (siyaset)” kavramýnýn kamuoyunda devlet
yönetimi ile ilgili kullanýlmasýndan olsa gerek; çoðu mimar
meslek odalarýnýn örgüt yönetiminde politika yapýlmasýnýn
hem örgüte, hem de mesleðe zarar verdiðini düþünür.
Oysa bu sözcüðün en geniþ anlamý “Belli bir ereðe varmak
için tutulan ölçülü yollarýn tümü.”(*) þeklindedir. Meslek
odasýnýn “erekleri” olduðuna göre, bu ereklere ulaþmak
için “ölçülü yollar tutmak” zorunda olduðuna göre, bir
“mesleki örgüt politikasý” var olmalýdýr. Meslek odalarýnýn
örgüt yönetimlerinde de, farklý fikirlerin savunucusu
gruplarýn, fikirlerini örgütün gereken çoðunluðuna kabul
ettirmek için bazý “ölçülü yollar” izlemeleri; yani “örgüt içi
politikalarýný” oluþturmalarý doðaldýr. Hatta mesleðin
geliþimi, kamuoyuna yararý için gereklidir. Bu fikirlerin
sahiplerinin yazdýklarý deðerlendirme yazýlarýnda “objektif”
olabilmeleri gerçek bir takdir konusudur! Bu yazýnýn
konusunu oluþturacak 39. Dönem Olaðanüstü Genel
Kurulun ana tartýþma akslarýnda fikir sahibi olan yazarýn
“objektif” bir yazý oluþturabilmesi ise “haddine deðildir”…

Yazarýn bu yazýyý yazmasýný “tetikleyen” Ankara'lý
meslektaþlarýnýn “Genel Kurul için þubelerinin dýþýnda
onlara yönelik bir deðerlendirme yazýsý” istekleridir;
“itekleyen” ise Ankara Þubesi Baþkaný Sayýn Ali Ulusoy'un
Genel Kurulda söylediði “Ankara ne derse neden hemen
karþý çýkýlýyor?” sözüdür. Yazar bu sitemkar soruyu duyar
duymaz kendisindeki ayný yöndeki önyargýyý hissetmiþtir.
Düþünmüþ ve bu önyargýsýnýn son iki Olaðan Genel
Kurulda oluþtuðunu saptamýþtýr.

BU YAZI YANLI !....
(Çünkü yazarý taraf tutuyor…)

Boygar Özlen
39. Dönem Ýzmir Þubesi Delegesi

Yaptýðý özdeðerlendirme sonucu yazar, Ankara ubesine
karþý önyargý beslediðine iliþkin kesin bir yargýya
ulaþmýþtýr! Ancak, önyargýlý olmasýnýn gerekçelerinin
konusunda vicdanýna karþý ikircikli olarak izlemeye devam
ettiði 39. Dönem Olaðanüstü Genel Kurulun sonunda,
kendisi için vicdanýný rahatlatacak kadar haklýlýk payý
bulmuþtur:

39. Dönem Olaðanüstü Genel Kurulun en önemli gündemi
Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mesleki
Denetim Yönetmeliðidir. Bu gündemin en önemli tartýþma
konusu “Mimarýn sermaye þirketi ortaklýðý” (9.madde)
olmasýna karþýn; baþlangýçtaki tanýmlar bölümünde
“mimar” ve “serbest mimar” tanýmlarýnda anlamsýz bir
tartýþma yaþanmýþtýr. Yazar “anlamsýz” bulmaktadýr; çünkü
bu tartýþmayý çýkaranlarýn, yönetmelikteki tanýmlarýn “o
yönetmelikte neyi ifade ettiklerini açýklamak için”
yazýldýklarýný bilmeyecek kadar; ya da “serbest” ifadesinin
hangi mimarlarý anlattýðýný anlayamayacak kadar; veya
yönetmeliðin “serbest mimarlarýn verdikleri hizmetleri”ni
düzenlemek için , “serbest mimarlýk hizmetlerini”n
verilme koþullarýný düzenlemek için yazýldýðýný
göremeyecek kadar tecrübesiz olduklarýna

deðil

Nedenlerini de hatýrlamak gerekir: Seçimli genel kurul
öncesi Örgüt, yeni Merkez Yönetim Kurulu Adaylarýný
belirlemek için genelde þube baþkanlarýndan oluþan
temsilcileri ile ilke, görüþ ve adaylarý tartýþtýðý bir dizi
toplantý yapmýþ; ancak Ankara Þubesi “MYK'nu küçük bir
kurul belirliyor; bu antidemokratik bir uygulamadýr.” tezi
ile bu toplantýlara katýlmamýþtý. (Oysa toplantý Ankara
temsilcisi de katýlsýn diye Ankara'ya da taþýnmýþtý.) Sayýn
Ali Ulusoy bu durumu Genel Kurul Kürsüsünden,
temsilcileri aracýlýðý ile aday isimleri ve çalýþma akslarý
konusunda en az on gün öncesinden bilgilenmiþ, nasýl oy
vereceðini düþünme fýrsatý edinmiþ olan diðer þube
delegelerine açýklamakta iken; salonda oturan Ankara
delegelerinden bazýlarý birbirlerine “peki bizim listede
kimler var?” diye soruyorlardý. Doðru!.. Ýsimler ve ilkeler
üzerinde tartýþýlarak uzlaþýlmýþ, önceden duyurulmuþ
“antidemokratik liste” onlarýn deðil, “örgütün listesi” idi;
ertesi, gün oy vermek için onlarýn beklediði “demokratik
liste” daha sonra akþam saatlerinde açýklanacaktý. (Yazar
Ankara Þubesi Baþkaný Sayýn Ali Ulusoy'un bir görev
adamý olduðunu; þubesinde oluþan iç uzlaþý ve görüþleri
kendi görüþü gibi Merkez Komisyonlarýnda ve Genel
Kurullarda savunduðunu bilmektedir.)

Hafýzalara daha geniþ yüklenilirse: Mesleðimiz ve
örgütümüz geliþmiþ ülkelerdeki meslek düzenine
yaklaþmak amacýnda ve UIA ilkeleri doðrultusunda
yeniden yapýlanma çabalarý içerisinde iken; kürsülerde ve
yazýlý organlarda Ankara Þubesinden çýkan “mesleki
özgürlük” , “tasarým özgürlüðü” , “meslek eðitimi” ,
“akreditasyon” söylemlerine karþýn, toplantý ve genel
kurullarda bu yapýlanma çabalarýna muhalif eylemler,
Ankara kökenli söylemlere kuþku ile bakýlmasýna yol
açmaktadýr. Yazar, Ankara'lý muhtelif delegeler ile yaptýðý
söyleþilerden, bu tüm örgüte muhalif eylemlerden Þube
Delegasyonunun çok da bilgisi olmadýðýný gözlemiþtir.
Ankara Þubesi yöneticilerindeki bu söylem ve eylem
farklýlýðýný gözleyen bir delege elbette daha sonra ayný
kiþilerden gelen görüþlere temkinli yaklaþacaktýr. (taraf
tutan yazar da bu durumu böyle yazacaktýr…)

Þ

inanmamaktadýr. Bu anlamsýzlýk, muhaliflerin aslýnda
tanýmlara deðil, mesleðin gelecekteki düzenine gizli
muhalefet yaptýklarý fark edilebilirse anlamlanýr.

Taslaðýn 9.madde ile ilgili kýsmý, MDUK'nde yapýlan uzun
tartýþmalar, olaðan kongre sonrasý ilgili komisyonca yapýlan
tartýþmalar sonucunda örgütün önemli çoðunluðunun
vardýðý bir uzlaþma sonucu yazýlmýþtýr. Bu uzlaþmayý
saðlayan en önemli etken, bu yönetmeliðin mutlaka Resmi
Gazetede yayýnlanma gereksinimidir. (Bu gereksinim baþlý
baþýna bir makale konusudur.) Bu madde karþýlýðý eski
maddenin hukuksuz olduðu ve bu nedenle yönetmeliðin
Resmi Gazetede yayýnlanma þansýný yok ettiðinde ise
herkes hemfikirdir. Ankara Þubesi bile kendi muhalefetine
karþýn bu maddenin deðiþmesi gerektiðini belirtmektedir;
ama genel “muhalif politikasý” nedeni ile uzlaþmaya
katýlmamaktadýr.
Taslaðýn “Mimarýn sermaye þirketi ortaklýðý”ný düzenleyen
9. madde oylamalarý çok sancýlý olmuþtur. Görüþmeler
Ankara Þubesi delegelerinin örgütün geneline karþý
muhalefeti þeklinde geçmiþtir. Oylama saati önceki (hani
yazarýn anlamsýz bulduðu) tartýþmalar nedeni ile gecikince,
sayýca çok azalan salon mevcudu oylamada büyük
çoðunluðu Ankara Delegesinin oluþturduðu karþý kanada
göre gerekli nitelikli çoðunluðu (2/3) onbir oy ile
saðlayamamýþtýr. Bu noktadan sonra olmasý gereken eski
maddenin yürürlükte kalmasýdýr. Ama bu madde de
hukuksuz olduðundan içinden çýkýlmasý güç bir durum
ortaya çýkmýþtýr. Uzlaþmadaki sayýsal durum nedeni ile bu
sonucu kimse beklemediði için (

) derhal ayný madde için yeni bir karar arama
çabalarý baþlamýþtýr. (

) Ýþin tuhafý Ankara
Delegelerin de aslýnda bu duruma yol açmaktan memnun
olmadýklarý (Sayýn Ayhan Çelik hariç) net olmayan
tavýrlarýndan bellidir. Toplantý çözümsüz þekilde ertesi
güne kalmýþtýr. Ertesi gün þube baþkanlarý imzalarý ile
hazýrlandýðýndan, örgüt eðilimini de belirleyen “Tekrir-i
müzakere” önergesi
oybirliði ile kabul edilmiþtir. Daha sonra da demokratik
geleneklere uygun olarak kaybedilen madde aynen
oylanmamýþ; hukuksuzluðu ortadan kaldýran, ama örgütün
uzlaþýsýna aykýrý bir metin kabullenilmiþtir. (

)
Yazar okuyucunun olasýlýkla zaten bildiði süreci durumun
“anlamsýzlýðýný” bir kez daha vurgulamak için özetlemiþtir.
Okuyucu bu anlamsýzlýðý “anlamlý” kýlmak için þu tespite
katýlmalýdýr: Ankara Þubesinin davranýþý kendi “örgüt içi
politikasý”nýn gereði uzun vade düþünülerek hazýrlanmýþ,
bir “ölçülü yol” parçasýdýr. Nitekim, fikirlerini örgüt
politikasýna taþýma çabasý sýrasýnda örgüte zarar verileceði
görüldüðü anda kendi kararýný düzeltmekte kararsýzlýk
göstermemiþtir. Ayrýca yazar, Ankara delegeleri arasýnda
mesleðinin saygýnca uygulanmasý için izlenecek “örgüt
politikalarý” konusunda kendisi ile ayný düþüncede
olacaðýndan emin olduðu mimarlar tanýmaktadýr. Bu
mimarlarýn da anlatýlan davranýþ içerisinde olmalarý, þube
içi “uzlaþmalarýný” örgütün genel yaklaþýmýndan þu an için
önde tuttuklarýný gösterir. Yazar bu davranýþý onlarýn “þube

Yazar, bu
gizli muhalefeti farklý fikirlerin kendisine kabul ettirilmesi
ve genel örgüt politikasýnýn yönlendirilmesi için bir “örgüt
içi politika” olarak görür ve varlýðýnýn doðallýðýný kabul
eder.

kimsenin “B” planý
olmadýðý için

yazar da bu çabalarda, kendisinin de
inanmadýðý tezler geliþtirmiþtir.

Ankara'lý delegelerin de oylarý ile

Yazar
“kabullenmek” ifadesini kayýtlý delegenin %24'üne karþý
uzlaþýlan deðiþiklik yapýlamadýðý için kullanmaktadýr.
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içi örgüt politikalarý” gereði olarak anlamakta ve
kabullenmekte; okuyucuya da bu þekilde görmesini
önermektedir.

Yazarýn “anlamlandýramadýðý” davranýþ þekli ise Denizli
Þubesi delegelerinin yaklaþýmýdýr. Bu þube delegeleri kötü
niyetli ortaklýklardan þikayet etmiþler; ancak, aslýnda diðer
pek çok þubenin de sorunu olan bu uygulamalara çözüm
getirecek deðiþikliðe karþý oy kaldýrmýþlardýr. Ters yönde oy
kullandýklarý basit bir matematik hesabý ile anlaþýlan
Denizli Delegelerinin bu davranýþýndaki mantýðý öðrenmek,
herhalde hem yazarýn, hem de benzer sorunlarý olan diðer
þube delegelerinin hakkýdýr

Genel Kurulun bir diðer tartýþma konusu da “Öðrenci
Üyelik Yönetmeliði”dir. Bu taslak MYK tarafýndan
öðrencileri meslek odalarýna yakýnlaþtýrmak, geleceðin
mimarlarýný üyeliðe hazýrlamak için TMMOB öðrenci üyelik
yönetmeliði doðrultusunda hazýrlanmýþ bir metindir. MYK
bu taslaðý bir “öðrenci danýþma kurulu” yapýp, öðrencilerin
fikirlerini de alarak Genel Kurula getirmiþtir. Bu çalýþma
ne yazýk ki örgütsel benimseme açýsýndan yetersiz
kalmýþtýr. Bu yönetmelikle ilgili Genel Kurul Komisyonunda
görev alan yazar, konuk öðrencilerin davranýþ ve
söylemlerinden bu sonuca ulaþmaktadýr. Komisyon görevi
gereði diðer delegelerin yapamayacaðý bazý tespitlerini de
okuyucu ile paylaþmak istemektedir:
Ankara Þubesi, ilgili Danýþma Kuruluna getirmediði bir
grup öðrenciyi Genel Kurula getirmiþtir. Bu öðrenciler
genelde ayný üniversitedendir. Meslek örgütü iþleyiþi,
Genel Kurul, Genel Kurul Komisyonu konularýnda hiç
bilgilendirilmemiþlerdir. Bu bilgilendirilme eksiklikleri
sonucu otuzdan fazla sayýlarý ile Genel Kurulda
tartýþmalara katýlabileceklerini düþünmüþler; Divan
Baþkanýn iyi niyetle Komisyona temsilci vermelerini
söylemesine karþýn, tamamý katýlmak isteyerek Genel
Kurul organý Komisyonu bir bakýma “öðrenci forumu”na
çevirmiþlerdir.
Ankara'da yazýldýðý anlaþýlan alternatif bir yönetmelik

taslaðýnýn, meslek düzeni ve hukuksal açýdan uygun
olmayan maddeleri üzerinden bilgilendirildikleri için; bu
maddelerin içerdiði haklarýn kendilerinde bulunamayacaðý
gerçeði karþýsýnda, “ellerinden haklarý alýnmaya
çalýþýlýyormuþ” duygusuna kapýlmýþlardýr. Bu duygunun
verdiði gerginlik nedeni ile, ayný þehirden bir diðer okul
öðrencilerinin düþüncelerini kendileri ile paylaþmasýný
kabullenememiþler; hatta Ýstanbul Þubesinin konuk
öðrencileri ile aralarýnda küçük ölçekli güç kullanýmýna
kadar varan gerilimler yaþamýþlardýr. Yazar üzülerek
söylemek durumdadýr ki, öðrencileri yönlendiren Ankara
Delegeleri

Bu týrmandýrma, sonunda
olaylarý Genel Kurul Salonunda arbede ve slogan atma
noktasýna kadar getirmiþtir. Bu duruma Ankara'lý delegeler

bu gerilimi düþürecek deðil, týrmandýracak
þekilde davranmýþlardýr.

Belki okuyucu taraf tutan bu yazarýn bu konudaki
görüþünü bilmek ister: Yazar, týpký geliþmiþ ülkelerde
olduðu gibi tasarýmlarýnýn gelirini ve takdirini,
uygulamalarýnýn sorumluluðunu meslek dýþý bir kimse ile
paylaþmak istememektedir. Bunun için gerekli hukuksal
desteðinin de olduðunu düþünmektedir. Zira yasalar,
mesleðini kiþiye özel olarak tanýmlamýþlardýr; týpký
doktorlar, avukatlar, mali müþavirler gibi. Nasýl bir doktor
iþletmeci ortaðý ile bir hastane kurabiliyor ama sadece
doktor ortaklarý ile poliklinik açabiliyor, veya nasýl avukat
kabzýmal ortaðý ile market iþletebilirken müteahhit
arkadaþýný avukatlýk bürosuna ortak alamýyorsa; mimar da
bakkallýktan kazançlý astsubay emeklisi ile birlikte yaptýðý
müteahhitlik ile de para kazanýrken, yasalarýn yapma
yetkisini sadece kendisine verdiði mimarlýk hizmetini
sadece mimar ortaklarý ile birlikte vermelidir.

bile tepki göstermiþlerdir.

Son derece masum bu yönetmelik üzerinde geliþtirilen bu
davranýþ þekli nasýl “anlamlandýrýlmalýdýr”?.. Ankara
Þubesi üyesi bir kesim, örgüt içinde yeterli tartýþmayý
yaþamadan Genel Kurul ortamýna getirilen Öðrenci Üyelik
Yönetmeliði Taslaðýnýn doðurduðu ortamý, mesleðin
gelecekteki düzenine, Sürekli Mesleki Geliþim
Yönetmeliðine, “mesleki yeterlilik” kavramýna gizli
muhalefetleri için kullanmýþlardýr. Bu davranýþ biçimi, kendi
fikirlerini örgüte kabul ettirmek için kurguladýklarý “örgüt
içi politikalarý” kapsamýnda olabilir. Ancak yazar,
öðrencilerin bu þekilde yanlýþ bilgilendirilip, militanca
kullanýlýp, hayal kýrýklýðýna uðratýlarak Meslek Odasýndan
soðutulmasýný kabullenememektedir. (

)

Bu kadar tespit ve görüþten sonra bazý sonuçlara
ulaþýlmalýdýr. (

)
Sonuç-1: Ankara Þubesi, örgüt içi politikalar geliþtirirken,
meslek vizyonu ve kamusal sorumluluklarý esas almalý;
kendi mevcut çalýþma ortamlarýn korumaya kilitli
politikalar oluþturmamalýdýr.
Sonuç-2: Ankara Þubesi, diðer þube delegelerinin
kendilerinin her söylemine çekinceli yaklaþmasýndan
þikayet etmektense, bu önyargýlý yaklaþýmýn hangi
nedenlerle oluþtuðunu araþtýrmalýdýr.
Sonuç-3: Merkez Yönetim Kurulu, örgütte yeterince
tartýþýlmamýþ yönetmelik taslaklarýný Genel Kurullara
getirmemelidir.
Sonuç-4: Örgüt, mimarlýk öðrencilerini Meslek Odasý,
kamusal ve mesleki görevleri, çalýþma esaslarý ve örgüt
yapýsý konusunda kitlesel olarak bilgilendirmeye
çalýþmalýdýr.
Sonuç-5: Delegasyonun nicel deðeri çalýþabilir deðere
çekilip, nitel deðeri artýrýlmalýdýr.
Sonuç-6: Kendi fikir taraftarlarýna karþý sorumluluk
taþýmayacak ve karþý taraf tarafýndan ciddiye
alýnamayacak kadar “yanlý”(subjektif) bir yazý yazmak,
“yansýz”(objektif) bir yazý yazmaktan daha keyiflidir.

* TDK. , Büyük Türkçe Sözlük, 1963

** TDK. , Büyük Türkçe Sözlük, 1963: olaylarý, kendisini olayla ilgili bir

Okur söz konusu alternatif taslakta yer alan maddelerden
bazý örnekler isteyebilir: “Sürekli Mesleki Geliþim
Merkezi, diðer eðitim ve staj etkinlikleri kapsamýnda
üyelere verilen meslek içi eðitim ve sertifikalandýrma
haklarýndan eþit statüde yararlanýrlar.” ; henüz öðrenci
olan kiþinin mesleki yeterliliðe kriter olacak etkinliklerden
“eþit statüde” faydalanmasý hem meslek düzeni
açýsýndan, hem de hukuksal olarak sakýncalýdýr. Bu tez
ancak mesleki yeterliliði zayýflatmak, SMGM yönetmeliði
ile çeliþki yaratmak ve gelecekteki meslek düzenini
hukuksal açýdan sýkýntýya düþürmek için savunulabilir.
Üye öðrencilerin olanaklardan “öncelikli”
yararlanmalarýna iliþkin hükümler kaldýrýlmak
istenmektedir. Bu durumda tüm öðrenciler eþit
olacaðýndan yönetmelik iþlevsiz kalmaktadýr. Bu tezden
asýl niyetlerin bu yönetmelik kapsamýnda olmadýðý
anlaþýlmaktadýr.

Bu öðrenciler artýk
Mimarlar Odasýnýn, “gençlerin önünü kesmeye çalýþan
mimarlarýn oluþturduðu merkez yönetimi; onlarýn
iþbirlikçisi diðer þubeler; kendilerini Genel Kurula
götürüp, konuþunca azarlayan ebeveyn gibi bir Ankara
Þubesi; bir de kendilerinin yanýnda çaresizce çabalayan,
koca örgüte karþý bir-iki “kahraman delege”den
oluþtuðunu düþünmektedirler.

Elbette taraf tutan bu yazar, sonuçlarý da
“yanlý” çýkaracaktýr.

Yazar,
bu sorumsuzluk duygusunu çok sevmiþtir; ama yine de
okuyucunun objektif deðerlendirmeye çabalamasýný, bu
arada taraflar arasýnda “empati” (**)kurmaya
çabalamasýný diler…

Felluce
Mimarlar Odasý

Anadolu
Kapadokya

Mezopotamya
Felluce terör

UYGARLIK KAN AÐLIYOR

SAVAÞ DEÐÝL KATLÝAM

kitle imha silahlarý

MÝMARLAR OLARAK KINIYORUZ

öteki

'nýn, ülkenin tüm yörelerinden genel kurul delegeleri ve katýlýmcýlarý, ülkemizde mimarlýðýn uygarlýk ve
kültür zenginliklerimize yakýþýr bir nitelikte yapýlabilmesi için gerekli kurallarý belirlemek üzere, 'nun tarihsel
merkezlerinden 'da toplanmýþtýr.

Böylesi bir toplantýnýn, böylesi bir kültür coðrafyasýnda gerçekleþtiði bugünlerde, ayný uygarlýk tarihinin ortak deðerlerini
taþýyan 'daki insanlýk dýþý uygulamalar hepimizi derinden etkilemiþtir. Özellikle son günlerde ABD ve
müttefiklerinin 'ye saldýrýlarý ile týrmanýþa geçen “ ” herkesi isyan etme noktasýna getirmiþtir. Sokaklar insan
cesetleriyle doludur. Bu bir cinnet olmalýdýr.

Tarihin doðduðu bölgeler, teknolojinin en son ürünü silahlarla bombalanýyor, yýkýlýyor; Arkeolojik SÝT alanlarý düzleþtirilerek
helikopter pisti yapýlýyor; kutsal mekânlar, mabetler çatýþma mevzileri olarak kullanýlýyor.

Sýfatý ne olursa olsun terör, terördür insanlýk suçudur ve herkes tarafýndan lanetlenmelidir. Þu veya bu terörü hoþ görmek,
türlü gerekçeler uydurarak benimsemek, ses çýkartmayarak kabullenmek terörü desteklemekten baþka bir þey deðildir.
11 Eylül'de ikiz kulelere yapýlan saldýrý ne kadar kýnanmayý hak ediyorsa, Amerikan birliklerinin aylardýr Irak'ta yaptýklarýný
da ayný oranda, hatta daha da fazla kýnamamýz gerekir.

Kaldý ki bugün ortada eþitsiz koþullarda ve hiçbir hak ve dengenin söz konusu olmadýðý, tek taraflý bir saldýrýya dayalý, tüm
yönleriyle insanlýðýn yüz karasý bir KATLÝAM söz konusudur.
Dünyanýn en büyük silahlý gücü, yýllardýr diktatörlük baskýsý altýnda bunalmýþ, BM ambargosu nedeniyle zayýflamýþ bir
ülkeyi yerle bir etmek için bütün gücüyle saldýrmaktadýr.

- Saldýrýnýn nedeni olarak gösterilen “ ”nýn olmadýðý, kamuoyunun bu konuda yanýltýldýðý ortaya
çýkmýþtýr; saldýrýlar devam etmektedir.

- Irak'ýn teröristleri barýndýrdýðý söylenmiþ, bununla ilgili bir kanýt bulunamamasýnýn yaný sýra, þimdi Irak, ABD ve
müttefiklerine karþý cihat ilan eden Ýslamcýlarýn savaþ ve barýnma alanýna dönmüþtür. Bugün direniþ gösteren Iraklýlar da
sivil halktan sayýlmayýp terörist olarak tanýmlanmaktadýrlar.

- Dünya daha güvenilir olmamýþtýr. ABD'nin baþýný çektiði kampa karþý nefret duygularý kabaran kesimlerin terörü tüm
dünyaya yaymasýnýn neredeyse psikolojik altyapýsý oluþturulmuþtur.

- Topraklarýnda terörün bir daha olmamasý için güvenlik arayan Amerikan halký, kendi askerlerinin, dilini hatta alfabesini
bile bilmedikleri, kültürüne yabancý bir ülkeye gönderilmesini onaylamýþlar, evlatlarýnýn cenazelerini karþýlamaya
baþlamýþlardýr.

Bu saldýrganlýðýn kýsa zamanda durmasý beklenmemektedir. Amerikan seçmeninin desteðini de alabilen yönetimin sözcüleri
Irak'ta inandýrýcý olamamýþken þimdi bir baþka komþumuzu, Ýran'ý dillerine dolamýþlardýr. Ýran'la ilgili nükleer silah iddialarýnýn
ve buna karþý yapýlan tehditkâr uyarýlarýn dikkatli bir þekilde izlenmesi gerekmektedir. Bölgemiz yeni bir çatýþmanýn
sorunlarýný göðüsleyemeyecek kadar savaþ yorgunudur.

Bizler, bu ülkenin mimarlarý olarak tüm barýþsever insanlarýmýz gibi savaþýn gölgesinde yaþamak istemiyoruz.

Tüm insanlýða ait tarihsel birikimleri taþýyan ve evrensel miras olan Irak'taki kültür talanýna ve tahribatýna nefretimizi
gösteriyoruz. Hangi görüþten, ýrktan, dilden, dinden olursa olsun insan yaþamýna deðer verilmesini; “ ”leþtirerek
dýþlaþtýrdýðýmýz insanlarýn ölümlerine seyirci kalýnmamasýný istiyoruz.

Bizler, baþta ABD olmak üzere Irak'ta asker bulunduran ülkelerin barýþsever insanlarýnýn kendi yönetimlerinin bu insanlýk
dýþý tutumlarýna karþý cesur haykýrýþlarýný destekliyoruz; yüreklerimizin yüreklerinin yanýnda olduðunu duyuruyoruz.

Ýnsan aklýnýn yaratýcýlýðýnýn, sadece yeniyi üretmekle deðil, binyýllardýr üretileni korumak ve uygarlýk, kültür, sanat ve yaþam
birikimlerini kollamakla da baþarýlý olacaðýna inanýyoruz. Yaþadýðýmýz coðrafya böyle bir ilgiyi hak ediyor ve buna
gereksinimi var. Ýnsanlýk duygularýmýzla ve barýþçýl özlemlerimizle derleyebileceðimiz tepkinin gücü, bu erdemlere sahip
olmayanlarýn en geliþmiþ teknolojik silahlarýnýn bile eriþemeyeceði bir dil olacaktýr.

Davet hepimize…

Mimarlar Odasý 39. Dönem Olaðanüstü Genel Kurulu
Katýlýmcýlar Bildirisi
25. 11. 2004

FELLUCE KATLÝAMINA NEFRETÝMÝZÝ ÝLAN EDÝYORUZ
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ESRARENGÝZ KÖÞK, Honoré de Balzac, Türkçesi: Haluk Erdemol, Bordo-Siyah Klasik Yayýnlar, 2004.

EDEBÝ MEKANLAR

Vendome kasabasýndan az uzakta, Loire Nehri kýyýsýnda, dýþ
görünüþüne yüksek pencere ve kapý tepeliklerinin hakim
olduðu eski kahverengi bir köþk vardýr. Öylesine yalnýz
görünümlüdür ki, bütün küçük kasabalarýn giriþinde
bulunmasý olaðan salaþ han ve pis kokulu tabakhane gibi
yerler bile yoktur çevresinde.
Binanýn önünde nehre bakan bir bahçe vardýr. Bir zamanlar
gezinti patikalarýndan düzenli sýnýrlarla ayrýlan bakýmlý çiçek
tarhlarý, þimdi baþýboþ ve yabanýl durumda çiçeklenmeye
býrakýlmýþ, Loire'dan kök alan bazý söðüt aðaçlarý hýzla
büyüyerek bahçe sýnýrýný aþmýþ ve neredeyse köþkü gizler
hale gelmiþtir. Yaban otu dediðimiz bitkiler gösteriþli
yeþillikleriyle nehrin eðimli kýyýsýný kaplar. Son on yýldýr
bakýmsýz kalan meyve aðaçlarý artýk meyve vermemekte,
uzantýlarý, çalýlýða dönmüþ durumdadýr. Çakýl taþlarýyla
döþenmiþ gezinti patikalarýný yosun kaplamýþ olduðundan,
gözükmez olmuþlardýr. Nehre inen ve Vendome Düklerine ait
eski þatonun yýkýntýlarýnýn yaslandýðý yamacýn tepesinden
bakýldýðýnda, bir zamanlar burada kýrsal yaþamý, çiçekleri ve
meyveleri seven taþralý bir soylunun mutluluk içinde yaþadýðý
anlaþýlabilir. Bir kameriye, daha doðrusu bir kameriyenin
yýkýntýlarý hala görünmektedir. Oradaki bir masa, zamanýn
yýkýmýna karþý koymuþtur. Bu terk edilmiþ bahçenin
görünümü, huzur dolu kýrsal bir hayatýn acý tatlý günlerini
yaþamýþ varlýklý bir tüccarýn mezar taþýný okuyarak onun
hayatýný, düþüncesinde yeniden kurmamýzý saðlar gibidir. Bir
insanýn kalbini dolduran melankolik ve huzurlu düþüncelerin
neþeli ve hüzünlü yanlarýný içerirmiþçesine duvarlardan
birindeki güneþ saati, tanýnmýþ bir Hýristiyan yazýtý ile
süslenmiþtir:” Köþkün çatýsý da kötü
biçimde yýkýntýya uðramýþ durumdadýr. Kepenkler ve kapýlar
her zaman kapalý, balkonlar kýrlangýç yuvalarýyla kaplýdýr.
Basamaklarýn çatlaklarýndan uzun otlar fýþkýrmýþ, demirden
yapýlma her þey pas tutmuþtur. Güneþ, ay, kýþ, yaz ve kar,
kaplamalarý yýpratmýþ, ahþaplarý kývýrýp bükmüþ ve boyalarý
kemirmiþtir.
Bu yere egemen olan kasvetli sessizlik sadece, insan
korkusu olmaksýzýn serbestçe oradan oraya koþuþturan,
dövüþen ve birbirini yiyen kuþlar, kediler, kýrlangýçlar ve
farelerin çýkardýklarý seslerle bozulmaktadýr. Görünmeyen bir
el her yere 'ESRARENGÝZ' sözcüðünü kazýmýþtýr. Merakýnýz
sizi yola bakan yan tarafýndan eve bakmaya yöneltirse

Ultimam cogita”*

gözünüze büyük, kemerli bir kapý çarpacaktýr. Çevrenin yaramaz
çocuklarý delikler açmýþtýr üzerinde. Sonradan iþittiðime göre bu
kapý son on yýldýr kapalýymýþ. Bu deliklerden baktýðýnýzda evin ön ve
arkasý ile bahçe ve avlunun kusursuz uyumunu görebilirsiniz. Her
ikisinde de ayný vahþi kargaþa egemendir, taþ döþemeler yaban
otlarýyla kaplýdýr. Duvarlarda büyük çatlaklar, onlarýn kararmýþ üst
kýsýmlarýndan fýþkýrmýþ binlerce yapýþkanotu sürgünü görülür. Taþ
basamaklarýn baðlantý yerleri ayrýlmýþ, kapý çýngýraðýnýn teli
paslanmýþ, su oluklarý kýrýlmýþtýr. Nasýl bir ateþ daðlamýþtýr burasýný?
Hangi mahkeme bu ocaðýn köküne kibrit suyu ekilmesini hükme
baðlamýþtýr? Tanrý'ya küfür mü edilmiþtir burada? Fransa'ya ihanet
mi edilmiþtir?

Kendi kendinize sorduðunuz sorular bunlar; fakat oynaþan
sürüngenlerden size yanýt gelmiyor. Boþ ve terk edilmiþ ev,
anahtarý yitmiþ dev bir bilmece gibi. Eski günlerde küçük bir týmar
mülküymüþ burasý. Adý da Grande Bretéche.

Varlýklý bir müþterinin iþlerini takip etmek amacýyla Vendome'da
kaldýðým süre içinde en çok hoþlandýðým þeylerden biri, bu sýradýþý
eve bakmaktý. Salt bir virane olmaktan öte bir görünümü vardý.
Kesinliði tartýþmasýz olan geçmiþ olaylar bu virane ile baðlantýlý
olabilir, fakat öç almakta olan bir el tarafýndan yavaþ bir yokoluþa
býrakýlmasýna raðmen bu ev bir sýrrý, bilinmez bir anýyý saklýyor,
herhalde yerine getirilmesi istenen bir dileði açýða vuruyordu.
Birkaç akþam çizikler içinde kalmayý göze alarak çiti aþtým ve terk
edilmiþ bahçeye; ne özel, ne de kamuya ait bu topraða ayak
bastým. Bu kimsesizlik ve terk edilmiþlik üzerinde düþünerek uzun
zaman geçirdim orada. Ýnsanýn dikkatini çeken bu görünümün bir
öyküsü vardý kuþkusuz, ama ben bu öyküyü öðrenmek uðruna
çevredeki dedikoducu sakinlerden birine soru sormak istemedim.
Orada düþünürken kendimce birtakým romantik öyküler ürettim;
bana çekici gelen küçük melankoli nöbetlerine býraktým kendimi.
Muhtemelen herkesçe bilinen bu terk edilmiþliðin nedenini
bilseydim beni kendimden geçiren bu yeni, þiirsel havayý hepten
yitirirdim. Benim gözümde bu yalnýz yer, insan hayatýnýn büründüðü
ve hayatýn hoþ olmayan yanlarýnca karartýlan çeþitli görüntülerin bir
simgesiydi: Bana bazen keþiþleri olmayan bir manastýrý, bazen
mezar taþý yazýlarý olmayan bir mezarlýðý anýmsatýyor, bir gün
cüzamlýlar dolu bir evi, baþka bir gün de Atrides'in* evini
andýrýyordu. Fakat bütün bunlarýn ötesinde, kasvetli durgunluðu ve
bir kum saatindeki kum tanecikleri gibi akýp giden varlýðý ile
kýrsallýðý temsil ediyordu. Ben sýk sýk aðladým orada; hiçbir zaman
gülmek gelmedi içimden. Birkaç kez, bir yabani güvercin baþýmýn
üzerinden uçup geçerken onun kanat seslerini duyduðumda elimde
olmadan korku duygusuna kapýldým. Orada toprak nemlidir;
doðanýn yabani zenginliðinde oynaþan kertenkele, kurbaða ve
yýlanlardan sakýnmanýz gerekir. Her þeyden önemlisi, soðuktan
korkan biri olmamanýz gerekir; çünkü birkaç dakika içinde
omuzlarýnýza buz gibi bir örtünün indiðini hissedersiniz. Bir akþam
bir þey ürküttü beni: Rüzgar, paslý bir rüzgargülünü döndürdü. Ben
tam bu evdeki kasveti kendimce açýkladýðým epey acýklý bir dramýn
sonuna gelmiþken öyle bir ses çýkardý ki, sanki evden bir inilti geldi.
Ýçimi karartan düþüncelerle, kaldýðým pansiyona döndüm.

* Latince: "Sonunu düþün" anlamýnda bir deyiþ.
* Atrides: MS. II. yüzyýlda yaþamýþ ve Yunan Yarýmadasýnda Hýristiyanlýðý ilk kabul
edenler arasýnda bulunan Yunan filozofu. (Ç.N.)
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GAZÝOSMANPAÞA BELEDÝYESÝ

PROJE YARIÞMASI
SONUÇLANDI

1.Ödül
2.Ödül

3.Ödül

MANSÝYONLAR
1.Mansiyon

2.Mansiyon

3.Mansiyon
4.Mansiyon

5.Mansiyon

SATINALMALAR
Satýnalma

Satýnalma
Satýnalma
Satýnalma
Satýnalma
Satýnalma

Satýnalma

Satýnalma
Satýnalma

Satýnalma

Kolokyum ve Sergi:
Kolokyum

Sergi

: Dilek Topuz Derman, Fýrat Gülmez
: Sunay Erdem, Günay Erdem,

Yardýmcý: Pýnar Özyilmaz,
Danýþman: Kaan Tuna

: Hasan Okan ÇetÝn, Ömer Emre Þavural,
Fatih Yavuz

: Deniz Aslan, Elif Çelik,
Ceren Hancýoðlu, Volkan Lokumcuoðlu

: Haþim Ertuð Uçar, Mehmet Vehip
Kütükçüoðlu, Mehmet Mert Ayanoðlu,
Yardýmcýlar: Hande Köksal, Öznur Çakýr

: Feride Önal, Togay Özkaraduman
: Murat Güneþ, Kemal Erçoban,

Mustafa Öðdür
: Yavuz Selim Sepin

Yardýmcýlar: Barýþ Can Polat, Reyhan Uraz, Martin
Shameti

: Kenan Güvenç, Kaan Özer, Nazmiye
Öztürk, Kemal Çayýrlý, Yuvacan Atmaca
Yardýmcýlar: Mert Üçer, Ýbrahim Mustafa, Ýsrafil
Konyalý, Feyza Taç, Baþak Kuyumcu, Melike Sagun,
Þafak Çakmak, Tuðba Karakýþ, Vahdet Kireççi,
Özleyiþ Karakuþ

: Zeki Þerifoðlu
: Cem Ýlhan, Tülin Ýlhan
: Baran Ýdil, Hasan Özbay, Tamer Baþbuð
: Suat Apak, Hande Özcandan
: Süleyman Akkaþ, Ahmet Çorapçýoðlu,

Ömer Selçuk
: Volkan Taþkýn, Evren Öztürk,

Yardýmcýlar: Aslý Çalýkoðlu, Ceren Kerpiç, Ali
Paþaoðlu, Bora Yasin Özkuþ

: Ercüment Eren, Tuba Çakýroðlu,
: Hamdi Dostoðlu, Aslýhan Özaslan ,

Serhat Yavuz,
Danýþmanlar: Onur Þahin, Belkýs Ece Asatekin

: Sinan Mert Þener, Elmira Ayþe Þener,
Yardýmcýlar: Tuba Çimen, Umut Meynioðlu,
Danýþman: Hakan Tong

Yarýþmaya 68 proje teslim edilmiþtir.

19 Kasým saat 16.00 ÝTÜ Taþkýþla
127 No'lu salon

19 Kasým saat: 11.00'dan itibaren ÝTÜ Taþkýþla

IAHH ULUSLARARASI ÖÐRENCÝ

TASARIM YARIÞMASI 2005:

EÐÝTÝM ÇEVRELERÝ

Merkezi Hindistan'da bulunan Ýnsancýl Yaþam
Çevreleri Uluslararasý Birliði IAHH önümüzdeki yýl
üçüncüsünü düzenleyeceði uluslararasý öðrenci
tasarým yarýþmasýnýn temasýný “

” olarak belirledi. Ýnsan yerleþimlerinin
sürdürülebilir geliþim, yenilikçi tasarýmlar ve uyumlu
teknolojiler yoluyla dönüþtürülmesini amaçlayan bir
gönüllü örgüt olan IAHH, bu yarýþmada, belirli
bölgeler ve alanlardaki profesyonel ve mesleki
eðitim etkinliklerini geliþtirecek projelerin
hazýrlanmasýný hedefliyor. Öðrencilerin, belirli bir
arazide bir veya daha fazla akademik disiplinin
geliþtirilmesi için eðitim salonlarý, stüdyolar,
laboratuarlar, sergi mekânlarý, atölyeler, kafeterya,
konferans ve seminer odalarý, kütüphane, bilgisayar
merkezi, kaynak, araþtýrma ve yayýn odalarý, sosyal
etkileþim alanlarý, kültürel ve sportif etkinlik alanlarý
gibi iþlevlerin yaný sýra 400 öðrenci ve 100 akademik
kadroyu barýndýracak bir kompleks tasarlamalarý
bekleniyor. Yarýþmaya, lisans, yüksek lisans ve
doktora öðrencileri katýlabiliyor. Yarýþma jürisinde,
Suha Özkan (Türkiye/Ýsviçre), George Henderson
(Ýngiltere-CAA), Peter Schreibmayer (Avusturya),
Ashraf Salama (Mýsýr/Suudi Arabistan), Koichi
Nagashima (Japonya) ve Muktirajsinhji Chauhan
(Hindistan) bulunuyor.

1. Ödül: 50.000 Rupi (yaklaþýk 1.600.000.000 TL)
2. Ödül: 25.000 Rupi (yaklaþýk 800.000.000 TL)
3. Ödül: 15.000 Rupi (yaklaþýk 500.000.000 TL)
Jüri, baþarýlý bulduðu projelere para ödülleri dýþýnda
mansiyon ödülü verebilir.

Sorular için son tarih: 1 Ocak 2005
Son teslim tarihi: 27 Ocak 2005
Jüri toplantýsý: 27-28 Ocak 2005
Ödüllerin Açýklanmasý: 31 Ocak 2005
Sergi: 1-8 Þubat 2005

Eðitim Çevrelerini
Aydýnlatmak

Ödüller:

Takvim:

ichh2005@humanehabitat.org
www.humanehabitat.org
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Olaðanüstü Genel Kurul
Öncesi Ankara Þube
Danýþma Kurulu Yapýldý

“TMMOB Mimarlar Odasý Serbest Mimarlýk
Hizmetleri Uygulama ve Mesleki Denetim
Yönetmeliði” , “Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý
Yönetmeliði” ve “Aday Üyelik Yönetmeliði” üzerinde,
üye görüþlerinden faydalanmak ve bilgilendirme
yapmak üzere 18.11.2004 tarihinde Ankara Þube
Danýþma Kurulu gerçekleþtirildi.

Uzun süreden beri yönetmeliklerle ilgili çalýþmalar
yapan ve bu konuda tartýþma ortamlarý oluþturma
çabasýnda olan Þubemiz, özellikle SMM yönetmeliði
taslaðýnda problemli gördüðü maddelerin
deðiþtirilmesi konusunda ýsrarcý bir tutum
sergilemekteydi. Taþucu' nda yapýlan Merkez Danýþma
Kurulu öncesi ve sonrasýnda, yönetmelik üzerinde
yapýlan çalýþmalar sürdürüldü.

Danýþma Kurulu'nda ; TMMOB Mimarlar Odasý
Serbest Mimarlýk Hizmetleri Uygulama ve Mesleki
Denetim Yönetmeliðinin adýnýn “Mimarlar Odasý
Mimarlýk Hizmetlerini Uygulama ve Mesleki Denetim
Yönetmeliði” olarak deðiþtirilmesi, kamuda,
üniversitelerde ve ücretli çalýþan mimarlarýn da
mesleki hak ve sorumluluklarýný ifade eden, mimarlýk
hizmetlerini tanýmlayan genel bir yönetmelik olmasý
gerektiði dile getirildi. 5.maddede; “Mimarlýk Hizmeti”
tanýmý , 9.maddede; “Sermaye Þirketi Ortaðý Mimar
yada Mimarlarýn Tescil Ýþlemleri”, 11-12. maddeler;
“Kamuda ve Üniversitelerde Çalýþan Mimarlarýn
Serbest Mimarlýk Hizmeti Verebilme Koþullarý”
konularý üzerinde yoðunlaþan tartýþmalar yapýldý.

Mesleki Bilimsel Çalýþma Kurullarý Yönetmeliði taslak
çalýþmasý Ankara Þubesince de kabul gördü. Aday
Üyelik Yönetmeliði üzerinde ise, Gazi Üniversitesi ve
ODTÜ Mimarlýk Bölümü öðrencilerinin de katýlýmýyla
revizyon çalýþmalarý yapýldý ve Olaðanüstü Genel
Kurulda sunulmak üzere yeni bir taslak yönetmelik
hazýrlandý.

Yönetmelikler üzerinde yapýlan bu çalýþmalarý ve
taslak yönetmelik metinlerine Ankara Þube web
sayfamýzdan ulaþabilirsiniz.

YARIÞMA: “AÞIRI”
AÞIRI VE OLAÐANÜSTÜ

KOÞULLARDA MEKAN YARATMAK

Uluslararasý Mimarlar Birliði (UIA)
Xxýý. Dünya Mimarlýk Kongresi kapsamýnda
düzenlenen öðrenci yarýþmasý ilan edildi

YARIÞMANIN AMACI

YARIÞMAYA KATILMA KOÞULLARI

JÜRÝ

ÖDÜLLER

Kayýt için son gün: 25 Ocak 2005
Soru sormak için son gün: 25 Þubat 2005
Projelerin teslimi/yollanmasý için son gün: 13
Haziran 2005
Jüri deðerlendirme çalýþmalarýnýn baþlamasý: 30
Haziran 2005
Sonuçlarýn ilaný: 3 Temmuz 2005
Projelerin Ýstanbul'da sergilenmesi: 3 /17
Temmuz 2005
Ödül töreni: 6 Temmuz 2005

Http://www.uia2005istanbul.org/

Yarýþmanýn amacý, geleceðin mimarlarýna, coðrafi
konumlarý, topografyalarý, bitki örtüleri, iklimlerinin
yanýsýra, sosyal ve siyasal koþullarý da sýradýþý olan
yerlerde, kendi seçimleri olan iþlevler için mekanlar
tasarlayarak, zorlu koþullar karþýsýndaki yaratýcý
güçlerini ortaya koyma olanaðý saðlamaktýr.

Yarýþma, ülkelerindeki UIA Üye Kesimi tarafýndan
tanýnan okullardaki tüm öðrencilere açýktýr.
Öðrencilerin yarýþmaya öðretim üyelerinin
gözetiminde hazýrlanmalarý tavsiye ve teþvik
edilmekle birlikte, bu zorunlu bir koþul deðildir.

Prof Karl Ganser (Almanya)
Nazlý Gönensay (Ýstanbul/New York)
Bonnie Maples (Kanada)
Chong Chia Goh (Singapur)
Omar Mohammed Kamal Rabie (Mýsýr)
Wolf Tochtermann (UIA temsilcisi)
Brigitte Colin (UNESCO temsilcisi)
Can Elmas (Ýstanbul/ 1993 yarýþmasýnda UNESCO
Büyük Ödülü sahibi)
Þevki Pekin (Ýstanbul)
Nevzat Sayýn (Ýstanbul)

Yarýþmanýn 7.000 ABD Dolarý deðerindeki büyük
ödülü UNESCO tarafýndan verilmektedir. Büyük
ödül dýþýnda, UIA Üye Kesimleri, sponsorlar ve
kiþiler tarafýndan konan çeþitli ödüller daðýtýlacaktýr.

Ayrýntýlý yarýþma koþul ve kurallarýný kongre web
sitesinde bulabilirsiniz.

Düzce’de Deprem Paneli

11 Kasým 2004 Tarihinde Düzce'de 1999
Depremleri'nin 5. Yýlýnda Düzce Buluþmasý adýnda
panel-forum düzenlenmiþtir. Etkinliðin tasarlanmasý
ve sonlandýrýlmasý amacýyla Ankara Þube
bünyesinde bir komisyon oluþturulmuþ ve deprem
bölgesindeki þubeye baðlý temsilcilerle ortaklaþa
çalýþýlmýþtýr. Çalýþma sürecinde temsilcilik illerinde
yeniden yapýlanma sürecini tespit etmek amacýyla
Bolu ve Düzce temsilcileriyle ön çalýþmalar yapýlmýþ
ve raporlanmýþtýr.

Ayrýca hasar görmüþ kentsel yerleþmelerde yeniden
yapýlanma sürecinde karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda
odak tartýþma gruplarý belirlenmiþ olup, 03 Kasým
2004 tarihinde oda genel merkezinde bir arama
toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. Gerek deprem
bölgesindeki güncel sorunlara gerekse mimarlýk ve
planlama disiplinlerinin olasý deprem zararlarýnýn
azatlýmý, yapý stokunun iyileþtirilmesi ve kentsel
rehabilitasyon süreçlerinde daha etkin olmasýný
gerektiren söz konusu tartýþma konularý 3 baþlýkta
toplanmýþtýr. Bunlar:

Yapýlý çevrede mülkiyet ve imar haklarýnýn
kýsýtlanmasý, dönüþümü ve aktarýmý

Zarar azaltýmý, yapý stokunun iyileþtirilmesi ve
kentsel rehabilitasyon projelerinin
gerçekleþtirilebilmesinde gerekli mesleki formasyon
güçlendirmeleri

Mevcut yapý stokuna yönelik projelerin finansmaný

11 Kasým 2004 günü Düzce Gençlik Merkezi'nde
Düzce Valisinin, Belediye Baþkaný'nýn ve Bayýndýrlýk
Ýl Müdürü'nün de katýldýðý etkinliðe, Ali Ulusoy,
Aykut Ülkütekin, Güven Erten, Hasan Kývýrcýk,
Mehmet Bozkurt ve Düzce Ýli Tapu Kadastro
Müdürü panelist olarak katýlmýþlardýr.

1.

2.

3.

MÝV-Mimarlýk Vakfý
Türkiye Mimarlýk Araþtýrmalarý
Ödüllü Seçkisi

Ülkemizde mimarlýkla ilgili olarak yapýlmýþ olan
baðýmsýz ya da akademik özgün araþtýrma/tez
çalýþmalarýnýn, kamuoyuna yaygýn tanýtýmýnýn
yapýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu doðrultuda
yapýlacak seçkiye, üretim tarihine iliþkin bir
kýsýtlama olmaksýzýn, çalýþmalarý ile katýlmak isteyen
eser sahibi tüm araþtýrmacý mimarlarýn,
çalýþmalarýnýn bir kopyasýný ve özetlerini; 20 Þubat
2005 tarihine kadar, Mimarlýk Vakfý'na teslim
etmeleri gerekmektedir.

Tel: 0212 245 16 66 - Faks: 0212 249 08 32
E-posta:
Web:

mimarlikvakfi@superonline.com
http://www.mimarlikvakfi.org

“Bina Kimlikleri Sergisi”

Kesitler 1991- 2004

Yapý-Endüstri Merkezi'ndeydi

Bina kimlikleri Projesi, TMMOB Mimarlar Odasý

Ankara Þubesi tarafýndan, tarihimizi kültürümüzü ve

mimarlýðýmýzý belgelemek ve kentlilerle paylaþmak

dileðiyle ve mimarlýk kültürünü yaygýnlaþtýrmak ve

kentlilik bilincini oluþumuna katkýda bulunmak

amacýyla tasarlanmýþtýr. “Ankara, Cumhuriyetin Ýlk

On Yýlý” Sergisi ülke genelinde tüm kentlerde

yürütülmesi planlanan projenin ilk ürünü. Sergide bu

dönemde yapýlmýþ 19 mimari yapýt detaylý olarak,

8 Kasým 27 Kasým Tarihleri arasýnda Yapý-Endüstri

Merkezi Sergi Holünde yer aldý.

Sema ve Murat Soygeniþ'in endüstri yapýlarý,

konutlar, kentsel tasarým projeleri, mobilya tasarýmý

örneklerini bulunduran “Kesitler 1991- 2004”

Sergisi, YEM sergi salonunda görülebilir. Sergide,

eskizler, fotoðraflar, maketler ve 3 boyutlu

bilgisayar modelleri ile üründen çok süreç

yansýtýlýrken, her projede mimarlarýn, alýþýlmýþ

malzeme kullanýmý ve yalýn detaylarla vurguladýklarý

parçalýlýk temasý izleniyor.

Sema - Murat Soygeniþ
30 Kasým - 18 Aralýk 2004

ODA'DA BTM TANITIM SEMÝNERÝ

BTM A.Þ.'nin Teknik Danýþmaný Ýnþaat

Mühendisi Jozef Bonfil tarafýndan

verilecek olan “Yapýlarda Korozyondan

Nasýl Korunuruz?” baþlýklý seminer; 22

Aralýk 2004 tarihinde saat 18:30'da

Mimarlar Odasý Toplantý Salonu'nda.

gerçekleþtirilecektir. Katýlýmýnýzý bekliyoruz.

ÜYELERE e-posta HÝZMETÝ
Mimarlar Odasý Genel Merkezi Oda'ya kayýtlý tüm
üyelere e-posta vermeye baþlamýþtýr. E-posta
sunucusundan 10 MB'lýk alanýn kullanýmýna olanak
saðlayan adresler
þeklinde verilecektir. E-posta adresi alabilmek için
Þubemize baþvurmanýz ve talep formu ile ekli
sözleþmeyi doldurmanýz gerekmektedir.

isimsoyad@mimarlarodasi.org.tr



Mümtaz Arýkan
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