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Sevgili Hülya Yürekli,

18 yýl kadar oluyor, öðrenciniz 2 oðlumdan birisine soruyorum: Hangi hocaný beðeniyorsun? Yakýn dostum Nezih
Eldem'in adýný bekliyorum... Halbuki Selim Hülya Yürekli... diyor ve sizi tek tarafl olarak tanýmýþ oluyorum...

10 yýl kadar oluyor Yapý Endüstri Merkezi nden telefon geliyor, imarlýk diploma projeleri arasýnda her yýl yapýlacak
yarýþma için Türkiye grubu kurulacak, katýlýr mýyým diye soruluyor... Grupta Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli ve Doðan Hasol
var... Ýlk Yürekli'yi duyunca, zaten kabul ediyorum ve sizlerle çok seyrek de olsa beraber olmak fýrsatýný elde ediyordum...
Bu sayýlý görüþmelerin arasýný mimarlýk dergilerinde okuduðum yazýlarýnýz doldurdu...

Ben en çok öðrencilerinizin size duyduðu kýskanýlacak dostluktan etkilendim. Bu baþarýnýzýn sýrrýný çözmeye çalýþtým.
Sanýrým buldum... Bir sýrrýnýz olmamasý, herkesin karþýsýnda kafanýz ve yüreðinizle, anlayýþ ve insan sevginizle kendiniz
olmanýz çok etkiliydi... Çevrenizle, öðrencileriniz, mimarlar ve ailenizle bir bütün olmak güzelliðini yakalamýþtýnýz...
Ýnsanlarla, huzurlu iliþkiler... Sizi her gördüðümde, aradan uzun zaman geçse de ilk karþýlaþtýðýmýz gün ne idiyseniz
oydunuz... Ýlk günden beri duyduðum kýrk yýllýk dostluk bana Taþkýþlayý da sevdirmiþ, oradaki herkesi yakýn bilmiþtim.
Herkese açýk kapýnýzla sanki insan iliþkilerindeki sýnýrlar kalkýyor, fakülte karþýmýzda bütünüyle bir dost oluyordu...

Ne kadar çok aranacak olduðunuzu bilemezsiniz! Aileniz, öðrencileriniz, biz dostlarýnýz, mimarlar ve mimarlýk sizi
unutmayacak... Bu kadar sevilen bir insaný, bu kadar çevresine katýlan bir insaný herkes özleyecektir.

Bana da bir yer verirseniz mutlu olurum.
Hoþça kalýn Hülya haným...

Saygýlarýmla,

Þevk Vanlý
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26. Ocak 05

Meltem Baslo ile beraber tasarladýklarý ÝTÜ, Merkez Kitaplýk Binasý’na Ek

Hülya Hoca için...
Hep birlikte eðileceðiz o geleceðe dökülmüþ gölgeye.

Çok bahsedilmiþ, hiç konuþulmamýþ ama hep ayný þeyi anladýðýmýz...
O geleceðe dökülmüþ gölgesinde... aklýyla ve kalbiyle.

Aralýk 2004'de Ýslamabad ve Karachi'de gösterime giren “MÝMAR SÝNAN'IN ANISINA” baþlýklý sergide,
Sinan'ýn Baþyapýtlarý ile Mimarlar Odasý'nýn Ulusal Mimarlýk Ödülleri birlikte sunuldu. Türkiye'nin
Ýslamabad Büyükelçiliði ile Pakistan Mimarlar Enstitüsü (IAP) Ýslamabad Þubesi'nin ortak etkinliði
olarak, Türkiye'nin tarihi ve çaðdaþ mimarisi üzerine iki ayrý sergi ve konferanslar düzenlenmesi
istenmiþti. Öneri ODTÜ Mimarlýk Fakültesi'nden üç öðretim üyesine (Aydan Balamir, Abdi Güzer, Jale
Erzen) geldiðinde, birleþik bir “Sinan” temasý altýnda kurgulanacak bir serginin, iki ayrý sergiden daha
anlamlý olacaðý düþünüldü. Serginin bu ikili kurgusunu ilham eden, Ulusal Mimarlýk Sergisi ve
Ödülleri'nin “Sinan anýsýna” (Mimar Sinan'ýn 400. ölüm yýldönümü nedeniyle) programlanmýþ bir etkinlik
oluþu idi. 7 Aralýk'ta Pakistan Ulusal Kütüphanesi'nde açýlan sergi, ertesi gün Ýslamabad, Karachi ve
Lahore'daki mimarlýk okullarýndan temsicilerin katýldýðý bir eðitim semineri sýrasýnda, ve 11 Aralýk'tan
itibaren de Karachi'deki Indus Vadisi Sanat ve Mimarlýk Okulu'nda ilgiyle izlendi. Büyükelçi Kemal Gür
ile IAP Islamabad Þubesi Baþkaný Hammad Husain'in verimli iþbirliðiyle gerçekleþen serginin bütçesi,
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile Mimarlar Derneði 1927'nin katkýlarýyla oluþtu.

· Masterpieces of Architect Sinan / 1538-1588 / Sinan'ýn Baþyapýtlarý

· The National Awards in Architecture / 1988-2004 / Ulusal Mimarlýk Ödülleri

Sergi Koordinatörleri
Graphic Tasarým / Görsel Editor
Metinler
Görsel Malzeme

Yer

Organizasyon

Sponsorlar

: Aydan Balamir, Abdi Güzer
: Fatih C. Öz

: Jale Erzen (Sinan), Aydan Balamir (Ulusal Mimarlýk Ödüleri)
:

Sinan fotoðraflarý: Jale Erzen, Sýla Ekin, Sema Eskicioðlu, Fatih Tayþý, Levent
Özhekim
Sinan çizimleri: Ali Saim Ülgen (c. 1950); Selimiye plan, Godfrey Goodwin (1971)
Ulusal Mimarlýk Ödüleri: Mimarlar Odasý Arþivi

:
Pakistan Ulusal Kütüphanesi, Ýslamabad 7-11 Aralýk 2004
Indus Vadisi Sanat ve Mimarlýk Okulu, Karachi, 11-16 Aralýk 2004

:
Pakistan Mimarlar Enstitüsü (IAP) Ýslamabad Þubesi; T. C. Ýslamabad Büyükelçiliði

:
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi; Mimarlar Derneði 1927

Pakistan'da Türkiye'den Bir Sergi

“MÝMAR SÝNAN'IN ANISINA”
“TO THE MEMORY OF ARCHITECT SINAN”

Hülya Yürekli’yi 26 Ocak 2005’de kaybettik...
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Ulus'un tarihi, kültürel, sosyolojik ve mimari baðlamda Ankara ve hatta Türkiye
Cumhuriyeti için taþýdýðý tüm deðerler nedeniyle sivil toplum kuruluþlarýna ULUS
GÝRÝÞÝMÝ adý altýnda bir araya gelmeleri çaðrýsý yapýldý. Her gün yeni sivil toplum

kuruluþlarý Ulus Giriþimi'ne katýlýyor.

Ankara'nýn antik kökenlerinden günümüze kadar uzanan geniþ bir tarihsel dönem için
toprak altý ve toprak üstünde pek çok kültürel katmaný içeren Ulus'un; tüm bu

“deðerlerini ve önemini” öne çýkarmak, tanýtmak
Ulus Giriþimi'nin en önemli çalýþma alanýný oluþturuyor.

Bunun yanýsýra Ulus Giriþimi;

Kent yöneticilerinden “kentsel uygulamalarýný” kentlilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn
katýlýmýna açmalarýný talep ediyor;

yönetimde açýklýk ve þeffaflýk kavramlarýný vurguluyor.

Ulus Meydaný'nýn taþýdýðý anlam nedeniyle, kentlileri kent mekanlarýný ve Ulus'u
kullanmaya, Ulus'u yaþamaya davet ediyor.

Ulus Hatýrasý fotoðrafý çekerek, Ulus'u kayýt altýna alýyor.

Üniversiteleri, akademisyenleri (mesleki çeþitlilik de gözeterek) Ulus üzerine çalýþma
yapmaya, Ulus'u düþünmeye, araþtýrmaya davet ediyor.

Zengin bir Ulus Arþiv'i oluþturabilmek için herkesi bilgi, belge ve dokümanlarýný Ulus
Giriþimi ile paylaþmaya çaðýrýyor. Bu çerçevede sözlü tarih toplantýlarý, paneller,

söyleþiler organize etmeyi planlýyor.

ulus giriþimi kuruldu

ulus giriþimi'nden çaðrý...

Çaðrýlarýmýza yanýt verin, bizimle
Ulus Meydaný'nda buluþun...

Ulus Hatýrasý fotoðrafý çekin, çektirin...
Görsel imza kampanyasýna katýlýn...

Kiþisel arþivlerinizi bir kez de
Ulus için gözden geçirin...

Baþka neler yapabileceðinizi öðrenmek
için Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ile

ya da info@ulusgirisimi.com adresinden
Ulus Giriþimi ile iletiþime geçin...

www.ulusgirisimi.com

son günlerde ankara ...

8 Ocak’ta ve 15 Ocak’ta Ulus Meydaný'nda buluþtuk… Kentliler, Ulus esnafý,
mimarlar, diðer sivil toplum örgütlerinden katýlýmcýlar, gazeteciler ve polisler oradaydý.
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“ULUS TARÝHÝ KENT MERKEZÝ PROJESÝ" Ankara
Büyükþehir Belediye Meclisinde onaylanarak kabul
edildi. Alýnan kararla, "Ulus Atatürk Heykeli
etrafýndaki 100.Yýl Çarþýsý, Ulus Þehir Çarþýsý,
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü ve Anafartalar
Çarþýsý yýkýlarak Atatürk Anýtý'yla bütünleþecek kent
meydaný oluþturulacak.
Belediye Meclisinde alýnan diðer bir kararla da,
Anafartalar Caddesi üzerindeki Büyükþehir
Belediyesi Binasý (Taþ Bina), Ulus Hali, Modern
Çarþýsý ele alýnarak bu bölgenin de yýkýlarak büyük
bir otoparkla "Alýþveriþ merkezi" oluþturulmasý kararý
alýndý (16.12.2004 Tarihli Meclis Kararý." )

Aslýnda Sn.Ý.Melih Gökçek'in Ankara'ya dair
"DÜÞLERÝNÝN" ipuçlarýný 28 Mart 2004 yerel
seçimleri öncesi verdiði demeçlerden ve sunduðu
"muhteþem mimari animasyon"lardan da biliyoruz.
Ankara Kalesi içerisinde "Medya Tower", Hýdýrlýk
Tepe de "Dev Otel ve üzerinde Airbus Uçak" vb.

Ulus Tarihi Kent Merkezi antik dönemden baþlayarak
günümüze kadar gelen bir çok kültür katmanýný ve
mimari mirasý içinde barýndýrmaktadýr. Ulus tarih
içerisinde, bir çok uygarlýða, kültürlere beþiklik
etmiþ önemli bir yerleþim alanýdýr.

Ulus'un bulunduðu bölgede bir "ROMA ÞEHRÝ"
olduðu bilinmektedir. Sümerbank Binasý'nýn yanýna
yakýn zamanda inþa edilen Ýþ Merkezi'nin temel
kazýlarý esnasýnda Roma Dönemine ait eserlere
rastlanmýþ, inþaat faaliyeti (ortaya çýkan eserlerin
koruma altýna alýnmasý amacýyla) Koruma Kurulu
tarafýndan uzun süre durdurulmuþ ve daha sonra
inþaata devam edilmiþtir. Kazý çalýþmalarý esnasýnda
da bir çok eserin tahrip olduðu bilinmektedir.

Yine yýkýlacaðý ifade edilen ve yerine büyük bir "Ýþ
Merkezi" yapýlacaðý söylenen Ulus Hal Binasý'nýn
olduðu yerde, 1929 yýlýnda çýkan yangýnda yok olan
Osmanlý Dönemi'ne ait ahþap malzemeden inþa
edilmiþ bir Han Binasý olduðu bilinmekte, ayrýca yine
ayný alanda Ankara Kalesi'ne giden Roma Yolu'nun
olduðu kayýtlarda yer almaktadýr.

1892 yýlýnda Demiryolu'nun Ankara'ya gelmesi ile
birlikte ULUS, Ankara'nýn ekonomik, sosyal ve
kültürel geliþimi açýsýndan önemli bir rol üstlenmiþtir.
Ankara Garý'ndan Kale'ye giden aks, "Kültür Aksý"
olarak hala önemini korumaktadýr.

Tren Garý'ndan Ulus Meydanýna uzanan Ýstasyon
Caddesi üzerinde, Osmanlý Dönemi'nde Ýttihat ve
Terakki Fýrkasý'nýn merkezi olarak inþa edilen ve
Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda Millet Meclisi yapýsý
olarak kullanýlan bina (l.Meclis), daha sonra inþa
edilen yeni Meclis Binasý (ll.Meclis), Meclis
Binasýnýn karþýsýnda þehrin ilk modern oteli olan
Ankara Palas yer almaktadýr.

"ULUS", Türk Halkýnýn "ULUS OLMA" yolunda,
Mustafa Kemal ve Arkadaþ'larýnýn emperyalizme
karþý baþlatmýþ olduklarý KURTULUÞ SAVAÞI
mücadelesinin "KARARGAHI" olmuþ ve GENÇ
CUMHURÝYET'in kurulmasý ve Cumhuriyet
Devrimleri'nin Anadolu'ya yayýlmasý buradan
baþlamýþtýr.

Yýkýlacaðý ifade edilen yapýlar, Ankara Kenti'nin
baþkent olma imgesi ile özdeþleþen, Ankara halkýnýn
hafýzasýnda yer etmiþ, Ankara'da yaþayanlarýn
gündelik yaþamlarýnda halen kullandýklarý
mekanlardan oluþmakta ve oldukça önemli sayýda
esnaf bu çarþýlarda Ankaralýlara hizmet etmekte ve
ekonomiye katký saðlamaktadýr.

Yýkýlacaðý ifade edilen yapýlar, dönemin
yöneticilerinin mimarlýk mesleðine ve mimara verdiði

deðeri de ortaya koymasý açýsýndan da önem
taþýmaktadýr. Çünkü bu yapýlar Mimari Proje
Yarýþmalarý yoluyla elde edilmiþtir.

Bu kadar önemli yapýlarýn yer aldýðý ve Ankara'nýn
geleceði açýsýndan son derece önem taþýyan "ULUS
TARÝHÝ KENT MERKEZÝNDE" yapýlacaðý söylenen
projelerle ilgili olarak TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'na
ve Kültür Bakanlýðý'na yazýlar yazarak, söz konusu
projelerle ilgili bilgi istemiþtir. Yazýlan yazýlara Kültür
Bakanlýðý'ndan yanýt gelmiþ, ancak Büyükþehir
Belediyesi yazýmýza henüz cevap vermemiþtir.
Yapýlacaðý ifade edilen Proje/projeler Cumhuriyet
Baþkenti'nin ve kültürel mirasýn geleceðini doðrudan
ilgilendirmesine raðmen, meslek odalarý, sivil
toplum örgütleri, esnaf dernekleri, Ankara halkýnýn
yapýlacak projeler hakkýnda en ufak bir bilgisi yoktur.

Oysa Çaðdaþ Kent yönetimlerinde, yerel yöneticiler
yapacaklarý her türlü proje, yatýrýmlarla ilgili olarak
meslek odalarý, STK'lar, üniversiteler ve kent halký ile
birlikte karar almakta "KATILIMCI DEMOKRASÝ"yi
hayata geçirmenin yeni modelleri üzerine kafa
yormakta, Cumhuriyet'in baþkenti Ankara'da ise
kente sahip çýkan, katký koymak isteyen, "Kamusal
Meþruiyeti" savunan duyarlý kesimlerle iþbirliði
yapýlacaðý yerde, kapalý, demokratik ve þeffaf
olmayan yöntemlerle projeler elde edilmeye
çalýþýlmakta ve "kapalý kapýlar" ardýnda kent
yönetilmeye çalýþýlmaktadýr.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi; "ULUS" a ve
Ankara'ya sahip çýkmak, kent bilinci oluþturmak ve
Katýlýmcý Demokrasi'yi hayata geçirmek, üzere
Meslek Odalarýna, STK' lara, Esnaf Örgütlerine ve
Ankara halkýn çaðrý yaparak "ULUS GÝRÝÞÝMÝ"
platformunu oluþturmuþtur.

-"ULUS GÝRÝÞÝMÝ" 8 Ocak 2004 Cumartesi günü
Ulus esnafý ile birlikte Ulus Meydaný'nda bir basýn
açýklamasý yapmýþ ve yakýlacaðý söylenen binalarý
dolaþarak katýlýmcýlar ve Ankaralýlar bilgilendirilmiþ,
konuyu kamuoyuna duyurmuþtur.

-Hafta içerisinde "ULUS BENÝM" kampanyasý
çerçevesinde bir çok kesimle görüþmeler yapmýþ ve
Ulus'la ilgili bilgi ve belge çalýþmasýna devam
etmiþtir.

-15 Ocak 2004 Cumartesi günü yine Ulus
meydanýnda basýn açýklamasý yapýlmýþ, Büyükþehir
Belediyesi'nden yapýlacak projelerle ilgili olarak
Ankara halkýna bilgi vermesi istenmiþtir.

-"ULUS" kampanyasý ile ilgili çalýþmalar önümüzdeki
günlerde de artarak devam edecek, "ULUS"u konu
alan sergi, panel ve söyleþilerle Ankara halký ve
kamuoyunun bilgilendirilmesi saðlanacaktýr.

-Sn.Gökçek'in 15 Ocak 2004 Cumartesi günü Kanal
a'da yaptýðý açýklamada Ulus Projeleri ile ilgili olarak
bir üniversite'nin mimarlýk fakültesi ile birlikte
çalýþtýklarýný, projeleri onlarýn hazýrlayacaðýný ifade
etmiþtir. Bu konu ile ilgili olarak "ULUS GÝRÝÞÝMÝ"
ilgililerden bilgi almaya çalýþmaktadýr.

Mimarlar Odasý ve Meslek adamlarý birilerinin
"Talimatýyla" deðil Mimarlýk Mesleðine olan saygýlarý
ve Kente karþý olan sorumluluklarý çerçevesinde
hareket etmektedirler.

Cumhuriyet'in Baþkenti Ankara'da yaþayan
yurttaþlar, Kentin Yerel Yöneticisinin üslubunu ve
tarzýný hakketmemektedirler. Bu tarz bir Yerel
Yöneticiye yakýþmamaktadýr.

Sn.Gökçek, Ankara Projelerini anlatýrken, "yýkýp
yeniden yapmaktan" "mega projelerden", "dev
alýþveriþ merkezlerinden" rant getirecek projelerden
sýkça bahsetmekte, bütün Ankara'yý bir "rant alaný"
gibi görmektedir. Mimari mirasý korumaktan, kültür
ve sanattan, bu alanda yapýlacak projelerden,
yatýrýmlardan, yarýþma yolu ile elde edilmiþ projelerin
Ankara'ya kazandýrýlmasýndan hiç söz etmemektedir.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, "ULUS" ve
ANKARA'nýn geleceðinin, ancak demokratik
katýlýmla mümkün olacaðýný, kapalý, þeffaf olmayan,
kentliye raðmen yapýlmaya çalýþýlan projelerin
yaþama þansýnýn olmadýðýnýn bilincindedir.

TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi kamu
kurumu niteliðinde bir meslek örgütü olarak
anayasal ve yasal sorumluluklarý çerçevesinde,
bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada kente
karþý sorumluluklarýný yerine getirmeye devam
edecektir.

ULUS TARÝHÝ KENT MERKEZÝNDE OLANLAR
YA DA BÝR YEREL YÖNETÝCÝNÝN
"DEMOKRATÝK" YAKLAÞIMLARI

H. Ali Ulusoy
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“ U L U S B E N Ý M ”
G Ö R S E L Ý M Z A K A M P A N YA S I
Hergün saat 14.00'de Ulus Meydaný'ndayýz!

ULUS BENÝM diyenler imza yerine yüzleriyle kayda geçiyorlar. ULUS
SÝZÝNSE, siz de görsel imza kampanyasýna katýlýn, bir gün saat: 14.00-
14.30 arasýnda Heykel'e gelin, bir fotoðraf çektirin. Hatta gelin, siz de
kampanya için fotoðraf çekin, Ulus’u sahiplenenleri çoðaltýn.
Ulus giriþimi’ne katýlýn. Ulus Ankara’nýn, Ankara Ulusun...
Biz hergün oradayýz, sizi de bekleriz.
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TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve TMMOB Þehir
Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi, 1/5000 Nazým Ýmar Planý
deðiþikliðinin iptali için itiraz etti; ancak yapýlan itirazlar,
Ankara Büyükþehir Belediye Meclisinin 15.10.2004 gün ve
1032 sayýlý kararý ile reddedilerek söz konusu Nazým Ýmar
Plan deðiþikliði kesinleþti. Bu noktadan sonra TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi 07.01.2005 tarihinde
Ankara Büyükþehir Belediyesi aleyhine yürütmenin
durdurulmasý ve planýn iptali için dava açtý, TMMOB Þehir
Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi de davaya müdahil oldu.

Ankara Þubesi, Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn amaçlarý
doðrultusunda kesiþtikleri noktalarda, “Kamusal Meþruiyet”
çerçevesinde iþ ve güç birliði yapmanýn zorunlu olduðunun
bilincinde olarak, tarih ve kültür birikimini barýndýran
kentlerimize sahip çýkmak, kentin geleceðinin doðru
kurgulanmasýný ve “Demokratik Katýlým Süreçlerinin”
hayata geçmesini saðlamak ve kentlilerle birlikte üretmek
bilinci ve sorumluluðu içerisinde çalýþmak zorunluluðunu
hissediyor. Bu açýdan TOBB kompleksinin ülkeye
kazandýrýlmasý için Mimarlar Odasý Ankara Þubesi ve Þehir
Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi temsilcileri, pozitif, yapýcý ve
etkili önerilerini paylaþmak ve kurumsal bir iþbirliði
sürecinin adýmlarýný atmak üzere, TOBB ile çeþitli tarihlerde

görüþmeler yaptý ve bu görüþmelerde pozitif iþbirliðinin
devamý doðrultusunda niyetler karþýlýklý ifade edildi.

Ankara'nýn Batý bölgesinde hem kent imgesini, hem kent
strüktürünü önemli ölçüde belirleyecek TOBB arazisindeki
yapýlaþma öngörüsünün maksimum sosyal yarar
saðlayacak bir mecrada ele alýnmasý için TOBB ile
kurumsal çerçevede “yapýlaþmanýn fikri altyapýsýnýn”
birlikte oluþturulmasýnýn önemli sonuçlarý olacaðý inancý
belirtilerek, bu büyüklüklere sahip bir TOBB yapýlaþmasýnýn
gözle görülmese bile hem kentsel ölçekte, hem bölgesel
ölçekte çok merkezli etkiler altýnda “karmaþýk” bir yer
olduðunun altý çizildi.

Oysa Ankara'nýn baþkent imgesini, TOBB'un ülke
ölçeðindeki saygýn konumunu güçlendirecek çok-programlý
bir kompleksin fikri bir dayanýþmayla elde edilmesi halinde
bu ve benzeri konularda, bundan sonra yapýlacak
giriþimlere TOBB kompleksi bir örnek teþkil edebilir.

Yasal süreçlerin iþletilmesiyle paralel olarak TMMOB
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi, TOBB yetkililerini, yapý
program ve büyüklüklerinin belirlenmesi ve mimari
tasarýmlarýn elde edilme süreçleri konulu bir toplantýya
davet etmeyi ve daha sonra bu süreci kentlilerle ve kendi
kamuoyu ile de yaygýn bir þekilde paylaþmayý hedefliyor.

Bu yüzden burada yapýlacak olasý inþaat faaliyeti
kadar, bu inþaat faaliyetinin karakteri, kapsam ve
gerekçeleri, yani inþaat öncesi süreç de Ankara için
hayati önem taþýmaktadýr. Alanýn gerçek potansiyelinin
belirlenmesi ve yapýlaþma karakterinin tartýþýlabiliyor
hale gelmesi ancak keskin bir dikkat ve bir çok insanýn
entelektüel çabalarýnýn birleþtirilmesi halinde
mümkündür. Aksi bir süreçte “binlerce metrekare”lik
kapsamlý yatýrýmýn, bunca maliyetlerine karþýn, güzel
olsa bile atýl, hantal ve kapasitesini alanýn
büyüklüðünün önerebileceði kapasitelerin çok altýnda
kullanabilmekle malul ve bu haliyle TOBB'un hem
parasal durumunu, hem prestijini zedeleyen bir
yapýlaþmaya dönüþmesi ihtimali neredeyse
kaçýnýlmazdýr. Üstelik bu bölge, pahalý bir “çöküntü
bölgesi'ne” dönüþecektir.

son günlerde ankara: TOBB davasý

Sanýrým Mustafa Kemal yeniden Ankara'ya gelse idi
arayacaðý ilk þey, Dikmen sýrtlarýndaki Bað evleri ve
onu karþýlayan coþkulu Seymenler olurdu.. Ankara'nýn
bozkýrýný, Ankara Ovasý'nýn yeþil/sarý/kýrmýzý renklerini
ve yalçýn Kale siluetini arardý..

Dikmen'deki anýtý görür, “keþke her yere anýt dikmek
yerine, gerçekten benim düþüncelerimin izinde
gitseydiniz “ der miydi bilemem..

Planlý kentleþme, çaðdaþlaþma uðrunda bu kadar
mücadele verip de, makro plansýz her yöne doðru
geliþen Ankara'ya þaþardý.. Ankara'nýn ilk imar planýný
yapan Prof. Jansen'in 1938 yýlý sonunda iþine son
verildiðini öðrenince; “planlý kentleþme ve çaðdaþ
Baþkent” kurma yolundan ne kadar çabuk saptýðýmýzý
görüp üzülür, hele hele gecekondularla sarýlý Ankara'yý
görünce gözlerine inanamazdý herhalde..

Ama, Çayyolu, Eryaman, Batýkent benzeri bazý planlý,
nisbeten çaðdaþ çevre kalitesine sahip kent
köþelerinde bu kýzgýnlýðý biraz geçer, ”daha iyisini
yapabilirsiniz..” sözcükleri aðzýndan dökülürdü..

Atatürk Bulvarý'ný izleyerek Çankaya'ya geldiðinde; her
iki tarafta yükselen bloklara, Yeniþehir'in üç kez yýkýlýp
yeniden yapýlaþmasýna hayret ederdi.. Hele Kýzýlay
binasýnýn yerinde yerler estiðini görünce...

Gençlik Parký'ný gezse ve kendi adý verilen Kültür
Merkezi'nin çevresinde bir dolaþsa derbederlik,
bakýmsýzlýk, plansýzlýktan buralarýn ne hale geldiðini
görür ve üzülürdü sanýrým..

Güvenpark'ýn köþesinden otobüs, minibüs duraklarý
için yer ayrýldýðýný, AOÇ'nin her köþesinden kýrpýldýðýný
görür ve sanýrým kýzardý.. Ancak, Göksu Parký,
Altýnpark, Seymenler Parký, Kuðulupark gibi çaðdaþ ve
nitelikli parklarda biraz dinlenir, kahvesini
yudumlar ve kýzgýnlýðý geçerdi..
Ulus meydaný çevresine, hele Kale'ye gitmemesi için
gayret göstermek gerekli.. Çünkü “Kale'nin üzerine bir
fanus kapatýp, onu gelecek için saklamak” fikrinin
henüz gerçekleþemediðini, sadece Hacýbayram'da bir
meydan düzenlemesi yapýlarak, çevredeki yapýlarýn

onarýlamadýðýný görmemesi gerekli.. Ama, Anadolu
Medeniyetleri Müzesini gönül rahatlýðý ile gezebilir..

Dolmuþa, otobüse deðil de, Ankaray'a ya da Metro'ya
bindirerek, “iþte, Paþam Çaðdaþ Baþkent Ankara”
demek için de, çok fazla bir toplu taþýn aksýmýz da yok..
Ama, iyi yolda olduðumuzu, kent çevresindeki toplu
konut alanlarýnýn hýzlý toplu taþýn araçlarýyla yakýnda
kente baðlanacaðýný söyleyerek, “dolmuþlu, iþportalý ve
gecekondulu” kentimizi saklayabiliriz mavi gözlerinden!

Kýþýn hava kirliliðinin bir kara bulut gibi örttüðü
Baþkent'in doðal gaz ile her noktasýna kadar
ýsýtýlacaðýný ve böylelikle “kaçak kömür” e geçit
verilmeyeceðini söyleyebiliriz..
Az da olsa var olan yaya bölgelerine götürüp,
gezdirebilir ve bu bölgelerin özellikle Kýzýlay, Ulus gibi
kent merkezinde ve Batýkent, Çayyolu, Bahçelievler,
Tunalýhilmi, Keçiören, Etlik gibi alt merkezlerde de
yaygýnlaþtýrýlacaðýný söyleyebiliriz (eðer yapabilirsek!!)..

Benderesi, Ýncesu deresi, Ankara Çayý, Dikmen deresi,
Kavaklýdere vb akarsulardan hiç bahsetmeyelim daha
iyi.. Hepsinin üstünü kapatýp kanalizasyona çevirdiðimiz
anlaþýlmasýn bence..

Bunun yerine, Ýmrahor Vadisi, Eymir ve Mogan göllerini
nasýl koruma (!) altýna aldýðýmýzý anlatalým.. Ama, çevre
kirliliklerini, göl ve baraj havzalarýndan geçen
viyadükleri ve otoyollarý nasýl gizleyeceðiz bilemiyorum
doðrusu..

En iyisi mi bütün bunlarý hiç düþünmemek, ama ya bir
gün hepimiz birer Mustafa Kemal olup da Dikmen
sýrtlarýndan Ankara'ya çýkýp gelirsek...

Kalýn saðlýcakla...

Doç.Dr. Mehmet Tunçer

27 ARALIK 2004'DE

(YENÝDEN) ANKARA'YA

GELSE ÝDÝ...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne ait
Sabancý Bulvarý’nda yer alan 140 dönüm
büyüklüðündeki arsanýn emsal deðeri 1,5'tan
5'e çýkarýldý. TOBB Birlik ve Ýdare Tesisi alaný
düzenlemesi için ayrýlan bu alanýn 1/5000
Nazým Ýmar Planý deðiþikliði, Ankara
Büyükþehir Belediye Meclisi'nin 13.08.2004
tarih ve 557 nolu kararý ile onaylanarak
03.09.2004 tarihinde askýya çýkarýldý. Bu
karara göre, olan inþaat alaný emsali
TOBB arazisi için 'e çýkarýldý, böylece
220.000 m olan inþaat alaný 700.000m 'ye
yükseldi.

1,5
5

2 2

1 2 3

(1) Bulvar, Yeniþehir ve Güven Anýtý'nýn yerinde yeller esen yeþil
dokusu..Sol köþe Kýzýlay'ýn bahçesi..
(2) Kale içinde sur üstünde tarihsel (!) kondular..
(3) Çaðdaþ apartman yerleþkesi Ankara...
(4) Üstü örtülen Bendderesi...
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bilinmeyen ankara ...

Yeni kurulan ve nüfusu kýsa sürede artan
baþkentin su gereksinimini saðlamak,
Cumhuriyet'in ilk önemli uðraþlarý arasýnda olmuþ,
bu amaçla Çubuk I Barajý ve filtre istasyonunun
(su süzgeci) yapýmýnýn 1930'larýn ilk yýllarý içinde
karar verilmiþti. 10.6.1935 tarihinde temeli atýlan
yapý 3.11.1936'da barajla birlikte görkemli
törenlerle hizmete açýlmýþtýr.

Tesis için idarî kýsým, makinist ve amele evleri,
ambar ve depo gibi gerekli yapýlarla birlikte
duvarlarla tariflenen kendi küçük alaný içinde yer
alan Su Süzgeci binasý uzun yýllar Ankara'ya temiz
suyun yanýsýra, sulama ve Gençlik Parký havuzlarý
için gerekli suyu saðlayarak hizmet etmiþ, ancak
bugün kullaným dýþý kalmýþtýr.

Birbirine paralel uzanan üç bölümden oluþan ana
binada orta nef yanlardan daha yüksektir. Güneye
bakan uzun kenar boyunca binaya daha alçak bir
kütle bitiþmiþtir. Bu kütlede, çembersel
uzantýsýyla su tahlil laboratuvarý, pompa ve
makine dairesi ile elektrik santralý yer almaktadýr.
diðer uzun kenarýn doðu ucunda þap havuzlarýnýn
olduðu alçak ve kýsa bir kütle daha vardýr.

Bilinmeyen Ankara baþlýðý altýnda her
ay bu sayfalarda bir yapý tanýtýyoruz.
Bu yapýlarýn ortak özelliði çok kiþi
tarafýndan bilinmiyor, tanýnmýyor
olmalarý. Yaþadýðýmýz þehrin sahip
olduðu, ama varlýðýnýn bile farkýnda
olmadýðýmýz,

yayýnlarda rastlamadýðýmýz, mimarlýk
derslerinde okutulmayan, ama mimari
açýdan bilinmeyi hakeden yapýlar
bunlar...

iþlevleri veya konumlarý
yüzünden içlerine girip çýkamadýðýmýz,

ADI

YAPIM YILLARI

PROJE

KONUMU

: Su Süzgeci (Filtre Ýstasyonu) Binasý
: 1935-1936

: Hochtief Þirketi
: A.Ü. Ziraat Fakültesi arkasý, Ankara

Su Süzgeci

(Filtre Ýstasyonu)

Binasý

Ana binada ve tesisisin diðer yapýlarýnda 1930'lu
yýllarýn “kübik” sözcüðüyle tariflenen modern
mimarlýk biçimlenmesi en tipik özellikleriyle
izlenebilmektedir. Örneðin, kesin hatlý yalýn
geometrik biçimleriyle kütleler ince bordürlerle
bitmektedir. Cepheler iri serpme sýva ile kaplýdýr.
Pencereler alt ve üstten Ankara taþýndan
bordürlerle birleþtirilerek þerit pencere görünümü
yaratýlmak istenmiþtir. Süzgeç binasýnýn ilginç iki
kütle özelliðinden biri, yan kanadýnýn, ayný yýllarda
baþka örnekleri görülen yarým silindirik biçimli bir
uzantý ile bitmesi, diðeri, farklý yükseklikte dikey
parçalardan oluþan gövdesiyle konstrüktivist bir
dil sergileyen saat kulesidir.

Yapýsal sistemi betonarme çerçeve olan ve
modern malzeme ve teknikle gerçekleþtirilen ana
binada suya çeþitli iþlemlerin uygulandýðý, özel
yalýtýmlý havuzlar ve gereçler yer almaktadýr.

Bina Kimlikleri ve Envanteri Çalýþma Grubu
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Ýþte size, bana, hepimize bir yýðýn soru; sevgilim MÝMARLIK ne ola ki?

Böylece yola çýktýk.

Öncelikle yukarýdakine benzer sorunlarý dert edinmiþ/edinmeye çalýþmýþ ve bunu Mimarlýk
ortamý dýþýna da taþýmýþ, deðiþik yaþ kuþaklarýnda bulunan ve duyarlýlýklar göstermiþ
meslektaþlara ulaþmayý istedik. Ayný anda konu için mimarlýk sitesinde de bir anket yayýmladýk.
Böylece iki ayrý iletiþim alanýný buluþturmayý denedik.

Doðrusu nasýl dosya konusu öznelliði sorguluyorsa, dosya editörünün de bazý öznel haklarý
olmalý diye düþündüm.

Yazý istediðim meslektaþlarýmý, komiteye de sunarak ben oluþturdum. Ýlke olarak ortak bir kabul
alanýnda olmalarýný önemsedim. Öncelikle, Ulusal Mimarlýk Sergi ve Ödüllerinde “Büyük Ödül”
ve “Mesleðe Katký” ödülü verilen Turgut Cansever, Behruz Çinici, Þevki Vanlý Gürhan Tümer ve
Kemal Aran'a baþvurdum. Turgut Cansever, Mimarlýk Dergisi'nin “Cumhuriyet Dönemi Yapýlarý
Listesi”nin de baþýnda Türk Tarih Kurumu yapýsý ile yer alýyordu. Behruz Çinici de ayný listede
ODTÜ Kampus'u ile 2. sýrada idi. Listenin 3. ise Þevki Balmumcu'nun “Sergievi” yapýsý idi.
Gerek Turgut Cansever, gerekse Behruz Çinici bizi kýrmadýlar, her ikisi de içinde bulunduklarý
bazý zor koþullara karþýn yazýlarýný hazýrladýlar. Behruz Çinici'nin oldukça kiþisel, duygu yüklü
yazýsý aslýnda bana yayýnlanmak için gelmemiþti. O, baþka bir yazýsýndan yararlanmamý
istemiþti. Ama ben bu “belge”nin yayýnlanmasýný önemsedim. “Bu mektup bana özel olmamalý,
hepimize yazýlmýþ” diye düþündüm. Kendisi de sonuçta bu mektubu yayýnlamama onay verdi.

Þevki Balmumcu ve Sergi Evi yapýsýnýn öyküsü, içinde yaþadýðým / bölüþtüðüm mimarlýk
ortamýnda, bilinçaltýna itilmiþ bir “günah”ýn baþ aktörü ve bir “trajedi” kahramaný olarak hep
önüme gelirdi. Cumhuriyet Dönemi Yapýlarýnýn 3. sýrasý da onundur. Bunun bir nedeni olarak
mimarlýk ortamýnýn “günah çýkardýðý” bile belirtilmiþti.

Enis Kortan, hem Þevki Balmumcu'yu tanýdýðý, hem konuyu bildiði için Þevki Balmumcu'yu
“Mimarlýk Sevgilim”de yazmayý kabul etti. Mimarlar ortamýnýn Sergievi çerçevesinde verdiði
imtihanýn sonucu, bence bugün ortaya çýkan mimar/mimarlýk eseri kopmasýnýn kilometre
taþlarýndan birisidir.

Þevki Vanlý'ya birçok kez teþekkür etmek gerekiyor. Mesleðe / Odaya katkýlarý için, “Mimarlýk
Sevgilim” kitabýnýn ismini kullanmasýna onay verdiði ve yazarak bu sayýya katkýda bulunduðu
için…

Gürhan Tümer benim için, “Mimarlýk” kavramýný yaþamýn hemen her alanýna taþýyan / ya da
baþka alanlarý Mimarlýk'a taþýyan kiþi. Yazýsýnda onu bu yola sokan süreci anlatýyor zaten…

Daha genç kuþakta, mimarlýk alanýnda varolmayý sorgulayan, tavýrlarý bu ortamý etkileyen üç
isim Nevzat Sayýn ve Erdal Sorgucu ve Ahmet Yoldaþ da editörü kýrmadýlar. Öznel dünyalarýný
açtýlar bize. Sonra Semra Uygur, Yeþim Hatýrlý, Meltem Özten Anay ve bir öðrenci olarak Efe
Duyan'ýn, durduklarý noktalarýn mimarlýk/sevgi iliþkisine bakmalarý bence önemli idi.

Aslý Özbay'nýn yazýsý ise Dosya'mýza çok deðiþik bir katký, bireyselden öte kurumsal yapýya
uzanan sevginin ifadesini anlatýyor. Ve evet, bu dosya da “enerjisinin” yokluðunu hep
hissettiðim Merih Karaaslan olamadý, üzgünüm. Sadece sevgiyi deðil, ihtirasla / sevgiyi onun
yazmasýný isterdim.

Sonuçta, bugüne dek mesleðin ele alýnmamýþ bir boyutunu sizlere sunmak istedik. Bu arada
mimarlarýn yazý yazma konusunda ne kadar “ürkek” olduðunu bir kez daha gördüm.

Bu ürkekliði aþarak “sevgi”yi sorgulayanlara / ankete cevap verenlere teþekkür ederiz.

Kasým 2004'te, Bülten'in Yayýn Komitesi'nin “önümüzdeki sayýlarýn dosya konularý
ne olmalý?” toplantýsýnda, “þubat ayýnda hangi önemli olay var?” denilince herkes
bir süre birbirine baktý. Hemen her ay için Mimarlýkla ilgili bir konu
bulunuyordu/öneriliyordu, ama þubat bir garip “boþluk” yaratýyordu. Sonuçta bir
üye “14 Þubat Sevgililer Günü” dedi. Önce biraz gülüþtük. Sonra, (maalesef)
ben; “peki niye 'Mimarlýk Sevgilim' diye bir dosya yapmayalým ki?” dedim.

Doðrusu ilk izlenim, ülkemizin/mesleðimizin pek çok 'ciddi' konusu varken
“mimarlýk sevgilim” baþlýðý biraz 'hafif' kalýyor gibi bir tedirginlik yarattý. Hani

bilinç altýnda olup söylenmeyen “acaba ne derler?” var ya... O'nun
gibi... Epeyce tartýþýldý ve bugüne kadar hiçbir periyodik

mimarlýk yayýnýnda ele alýnmamýþ bu konunun
iþlenmesinin, deðiþik olacaðýna karar verdik. Tabii ki

konuyu önerene iþ yüklemek gibi bir 'iþ geleneðimiz'
olduðu için dosya editörlüðü bana teblið edildi.

Önünüzdeki dosyanýn bence önemi, bugüne
kadar 'iþ' sýnýrlarý içinde tartýþýlan, rant
savaþlarýnýn aktörlerinden olma niteliði
öne çýkartýlmýþ MÝMARLIK mesleðini
MÝMAR'ýn yaþamý/iliþkisi açýsýndan ele

almak istemesidir.

MÝMAR, mesleði üstünden
yaþamla/insanlarla/çevreyle
/kentle iliþki kuruyor.

Mesleðimizi kimliðimizin
dýþýnda, EKMEK PARASI

kazanma uðraþýnýn aracý olarak mý
görüyoruz, MÝMARLIK, MÝMAR'ý nasýl

etkiliyor? Yaþama bakýþýný/duruþunu
nasýl etkiliyor?

Acaba, “en ucuz teklifi vermek”,
“projeyi çizip parasýný almak” gibi

konularýn içine hapsedilmeye çalýþýlan
MÝMARLIK mesleðinin baþka iliþkisi

yok mu MÝMAR'LA?

MÝMAR'ýn gittikçe eserine
yabancýlaþtýðý/koptuðu 'dýþýna itildiði' veya

'dýþýna attýðý' eserle iliþkisinin yarattýðý
travmalar neler?

Bir insan olarak MÝMAR'ýn yaþam/toplum/doða ile iliþkisindeki
varoluþsal sorunlarýný hiç mi eserinde/mesleði ile iliþkisinde

konuþmayacaðýz? Niye konuþmuyoruz ki?

Tüm dünyada mimarlýk diðer sanat alanlarý ile birlikte tavýr alýrken, bizde mimarlýk
niye mühendislere yakýn?

Niye MÝMARLAR ODASI TMMOB üyesi de, bir sanat kuruluþunun üyesi veya
kendi baþýna VAR deðil?

Niye çeliþkilerini bu kadar yoðun yaþayan Türkiye'de genellikle mimarlýk/mimari
eser “çeliþkisiz/kimliksiz, hünsa/steril” bir alanda tavýr alýyor?
Tüm bunlar biz MÝMAR'larý nasýl etkiliyor?
Ya da etkilemesi gerekmez mi?

Dosya Editörü: Kadri Atabaþ
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Dosyada kullanýlan görseller
Max Ernst’in “Mahremiyet Haftasý”
kitabýndan alýnmýþtýr.



Mimariyi sevgili, tutku ile sevilerek uygulanacak meslek olarak
tanýmlayan meslektaþlarýmýn bu yaklaþýmýný mimarlýða temiz, saf, iyi
niyetli yaklaþýmýnýn belki de büyük gerçeði bir miktarda bu güzel
duygular ile örten bir iyi niyet olarak görmek gerektiðini
düþünüyorum.

Ýnsanlýk tarihi boyunca mimarlýðýn medeniyetlerin belgesi olarak
görülmüþ olmasý, bir taraftan mimarlýðýn sevgiye deðer, diðer taraftan
da, belki de daha fazla, oluþumunun önündeki engelleri aþma
bakýmýndan genellikle pek büyük çabalar ile oluþtuðunu ve vücuda
getirilmesinin sevgilinin sevgisini kazanmanýn çok ötesinde sorunlarýn,
çeliþkilerin çözümü ve engellerin aþýlmasý için büyük fedakarlýklar ve
çabalarýn ortaya konulmasýný gerektirdiðini de biliyoruz.

Tarih boyunca her mimarýn mesleðimize sevgi baðýnýn ötesinde,
mesleðin amacýna layýk olmak için gerekli toplumsal düzenlemelerin
gerçekleþmiþ olduðu ortamlarda da mimarýn doðru ve gerçek
çözümlerini üretebilmek için adeta cehennemin içinden geçmeye
mecbur kalmýþ olduklarý ise bilinmekte olup unutulmamalýdýr.

Ülkemizde var ise, sevgilisi ile mesud mimar meslektaþlarýmýn
mesleðin sorumlusu olduðu konulara kýsaca temas etmek istiyorum.

Bugün dünyanýn ve ülkemizin karþý karþýya bulunduðu mimarlýk, konut
ve þehir sorunlarý çözmek ve geleceðimizi belirleyecek çözümleri
gerçekleþtirmek için uzun vadeli kapsamlý, tutarlý ve büyük çaba
gerektiðini biliyoruz. Sorunlarýn baþýnda önümüzdeki 40-50 yýl içinde
ülkemizde artacak 30 milyon nüfusa ve bugün tarým alanlarýnda
yaþayan 25 milyon kiþiden 15 milyonunun þehirlerde sanayide ve
hizmetlerde çalýþacak þekilde þehirlere yerleþtirilmesi görevi ile karþý
karþýya gelmiþ bulunuyoruz. Bugün þehirlerimizde gecekondularda
saðlýksýz þartlar altýnda yaþayan 30 milyon kiþinin konutlarýnýn bir
kýsmýný yenilemek üzere 20 milyon kiþiye ve böylece toplam 60-65
milyon kiþiye konut ve gerekli sosyal donaným tesislerine ve altyapýya
sahip þehirler inþa etmek zorunda olduðumuz gerçeði karþýsýnda
bulunuyoruz.

Ülkemize ve insanlarýmýza karþý ülke mimarlýðýnýn bu görevi gerekli
seviyede bir duyarlýlýk ve yetenek ile baþarmasý mükellefiyetinin
sorumluluðunu taþýyoruz. Bugün 10 milyon nüfuslu ve insanlýk
tarihinin ve ülkemizin en büyük kültür odaklarýndan birisi olan
Ýstanbul'da 5-6 katlý betonarme yapýlardan oluþan yapý stokunun
denizden çýkarýlan tuzlu kum, çakýl ile inþa edilmiþ olduðunu, bu
yapýlarýn % 80'den fazlasýnýn projesi, ruhsatý olmayan yapýlardan
oluþtuðunu biliyoruz. Deprem bilimci uzmanlar tarafýndan oluþacaðý
açýkça ifade edilen depremde bu yapýlarýn yýkýlacaðý ve oluþacak can
kaybýnýn, ekonomik kaybýn ülkemizin geleceðini tehdit ettiðini de
biliyoruz. Günümüzde, son yüzyýlýn sorumluluðunu taþýndýðý bu
felakete bigane kalýnmýþ olmaya devam etme anlamýna gelecek bir
tavrý aþmak için mimarlýk mesleði mensuplarýnýn ortak tavýr almasý
gerektiðine inanýyorum.

Son yüzyýldýr bütün ülkede son derecede ilkel þehir plancýlýðýnýn
uygulanmasýnýn mümkün ve zaruri kýldýðý apartmanlarýn her birinin
planlarýnda, cephelerinde üç beþ mimarlýk marifeti yaparak bu
oluþuma meslek zümresi olarak katýlan mimarlar olarak sorumlu
bulunuyoruz. Bu yapýlarýn her birinde bu küçük müdahaleler ve
farklýlýklar gerçekleþtirilerek sürdürülen mimarlýk faaliyetimizin
sorumluluðunu sevgili camiamýz taþýmaya mahkum bulunuyor. Bu
yapýlardan oluþan þehirlerimizin kültürel seviyesizlikler ve çirkinlikler
yýðýný haline gelmesi yanýnda, örneði pek çok defa yaþanmýþ olan ve
bu defa da Ýstanbul'da büyük bir depremin sebep olacaðý felaketin de
sorumluluðu kýsmen de olsa meslek camiamýza ait olacaktýr.

Bu yapýlaþma sefaletini önleyecek bir mesleki tesanüdü ve gücü
ortaya koyamamýþ olmakla da toplumumuza ve insanlýða karþý suçlu
durumda bulunurken ayný zamanda her mimarýn kendi sevgilisi mimari
ile mesud yaþamasýnýn da bu felaketin oluþumunda payý olduðunu
unutmamamýz gerekiyor.

Ýstanbul'da beklenen depremin sebep olacaðý felaketin yaralarýný
sarmak ve önümüzdeki 40-50 yýlda oluþacak nüfus artýþý ve sair
sebeplerle 60-65 milyon insanýmýzýn konutlarýný, içinde yaþayacaklarý
þehirleri nasýl inþa edeceðimizi de mimarlýk camiamýzýn her mimarýn
katýlýmý ile oluþacak yeni bir düzenin geliþtirilmesi de mimarlar olarak
önümüzdeki büyük görev ve sorumluluðumuzdur.

Her mimarlýk eseri dünyaya ilave edilmiþ, dünyayý deðiþtiren ve onu
güzelleþtirmekle yükümlü bir üründür.

Her yapý bir kültür ürünü, var olan yaþama biçimine bir ilave ve bir
deðiþtirme olma yanýnda insanlar arasý iliþkilere bir ek ve en önemlisi
varlýðý ile dünya karþýsýnda insanýn konumunu ve tutumunu davranýþ
biçimini yansýtan mimari bir sembol ve ifadedir.

Bugün, mimariye örnek aldýðýmýz ülkelerin pek çoðunda mimarlýðýn bu
karmaþýk yapýsýnýn her diplomalý mimar tarafýndan en üst seviyede
çözümlenmesine imkan olmadýðý bilinci ile toplumlarýn en üst seviyede
baþarýlý, mesleðin seçkin mensuplarýnýn eli ile geliþtirilen standartlarýn
uygulanmasý bu ülkelerin mimarlýk düzeyini ve baþarýlarýný saðlamýþtýr.

Ülkemizde politikacý yöneticilerin emrinde görev yapmayý kabul etmiþ,
meslek ve sanat olarak mimarlýðý bilmeyen diplomalýlarýn bütün ülke
mimarlýðýný ve þehirleþmesini içine sürükledikleri bugünkü
seviyesizliðin felaketine son vermek için ülkemiz mimarlarýnýn tam bir
beraberlik içinde ülkemizde mimariye seviye kazandýracak
düzenlemeleri belirlemek üzere, bu görevi gerçekleþtirebilecek
nitelikte meslektaþlarýn görevlendirilmeleri ve böylece yapýlacak ve
deðerlendirilecek bir programýn hayata geçirilmesi halinde, münzevi
mimarlarýn ortak mimarlýk deðerlerinin ýþýðýnda üretecekleri eserler de
bütün toplumun gerçek kültür düzeyinin yapý taþlarý olabilecektir.

Sevdiðiniz yüce mesleðin var olmasý ancak böyle gerçekleþecektir.

Turgut Cansever
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Bana yýllarca Hocam diye hitap etti.
Geldiði, Etiler Tamburi Ali Sokaðý'ndaki ev'e çok büyük
hayalerle gelmiþti.
Ama Asistan Behruz'un o tarihte (1957) bahçeli bir evi
vardý.
Evet sonunda bu evin Emlak Bankasý'na olan son
borcumuzu
O'nunla bu evde kazandýðýmýz ODTÜ konkuru ödülü olan
25.000 TL ile kapatmýþtýk.
Kalorifer filan yok ocak ve sobalar ...
Ama Sezarlar Edipler Güngörler ve niceleri iþte bu evden
geçtiler.
Yatak odamýz bir kaðýt deposuydu.
Uzatmayayým istiyorum; sonuçta,
Ankara Atölyemiz; Can'ýn doðumu ve benim sabahlara
deðen gecelerle bütünleþen hayatým.
Bir gün -olacak gibi deðil-
Bu lephiska sarý saçlý güzelim, Bulgar Gavuru'ma
“Bak Altuð : Þunu bilesin,
ben aslýnda mimarlýkla evliyim.
Sen benim bir dostum ve ancak 2. sevgilimsin” deyiverdim.

Fýrtýna gibi geçti yýllar.
Aman ne olur dikkat edin.
Ýþte geliverdik yolun sonuna.
Ama sonunda Altuð'a aþýk oldum.
Ve iþte artýk gitti, uzaklaþtý benden Mimarlýk.
Sanki Altuð'u kýskanýrcasýna.
Fakat inþallah, Altuð benimle sürecek.
Zira Ben O'nsuz olamam...
Zaten ben de Ondan (Mimarlýktan) nefret ediyorum artýk.
Nereden verdim bu emeklerimi buna. Sanki gece gündüz
hesabýyla 150 yýldýr bre deyip,
Artýk Üzülmekteyim.
Ve de özür dileyerek sizler için.

Bu ülkede bu kültür düzeyinde yapýlacak bir iþ mi imiþ BU?
Can'ýn baþýný yaktým.
Ama O hala farkýnda deðil.

Evet Ey Dost,
Sana dün gece Mimarlýk Fakültesi
çevresi ve hele O elimle koyduðum yosunlu kayalarý
anlattým.
Onun altýný kazarsan... bilir misin ne anýlar, ne aþklar...
Behruz Kalfa'dan.

Haa, Sevgili Dost,
Eðer burayý biraz seviyorsam,
bunlar cetvel çizgileriyle oluþmadý.
Ancak ve ancak anlatýlmaz bir Aþk ile olabildiðince oldu.
Bazýlarý görse,
yýllar sonra aðlayabilir.
Ancak bu mekanlarda genç aþklarýn sürdüðünü
gördüklerinde
teselli bulur,
“Vay Canýna” derler.

Ýþte bizdeki sözde kritikçilerin hiç biri bunu anlayamadý.
Fakat Allah'tan dýþ ülke yayýnlarý var.

Mimarlýk en insancýl Aþktýr.
Sevmeden yaratýlamaz.

Geçmiþte bunca ünlü mimarýn þiirleri, -boþuna mý-
Onlar aþklarý beslemediler mi?
Saymaya kalksak sahifelere sýðmaz.

F. L. Wright neye 4 kez evlendi?
1966’da tanýdýðým Louis Khan'a ne demeli?
Rahmetlinin foyalarý yeni çýktý ortaya.
Vay be canýna yahudinin dedim -ben dahi-
Ama ben, Altuð'dan sonra
O'nun gibi veya O'nun kadar azmadým- coþmadým.
Aalto unutulur mu? O büyük Aþk'larýn adamý, þair...
Eee… ne oldu sonunda. Ýþte bBen, 70’imde tükendim gitti.
Hiçbir þey kalmadý.
Sifonu çektim herþeyin üstüne.

Aalto ile ilgili bir anektod, ve þaka:
“Bak Altuð, senin adýn Aalto'ya benzediði için seni aldým
dedim bir gün.

Olmaz arkadaþ.
Hiçbir san'at sevgi ve sevgilisiz yaratýlamaz.

Sevgi mezarlýðýnda artýk
Sanki bir buðday tarlasý…
ve arpalýk
benim için.

Eyvallah Aziz Dostum.
Dualarým,
ve dualarýna olan ihtiyacýmla
Selamlarým

”

Ýþte Aþk ve Mimarlýk

Behruz

Ýstanbul 28. 12. 2004

Sevgili Dost Kadri Mimar Kardeþim,

Dün akþam seninle epey dopdolu bir sohbette bulunduk.
Altuð, Aþk ve Mimarlýk üzerine...
O'na 954 - 59 arasý þehircilik asistaný ve bir yapý hocasý
olarak serviste bulundum.
O yýllar Atatürk Üniversitesi Konkurunu kazanan dört
mimarýn en küçüðü- ve bu arada hem Üniversite ve hem de
Konkurla, yarýþ atý gibi bir delikanlýydým.

Altuð'a kadar, -mimarlýktan konuþamayan, resim dahi
yapamayan biriydim- hiç bir genç kýzla dost olmadým,
kuramadým.
Onlar, hep benim bu hayatým içinde ne kadar olabildilerse
oldular.
Ben ise Onlarýn mesleklerine hiç aldýrýþ etmedim.
Pera'nýn tüm asil barlarý, meyhaneleri
sabahlara kadar adeta benim bir ofisim gibi çalýþtýlar. Sabaha
kadar.
Bana gelen mesajlarýmý toplamakla mükelleftiler ve ben de,
onlarýn, elinde eskiz defterleriyle en son müdavimleri idim.
Konkurlar hep bu masalarda doðdular. Orada çalýþan kýzlarýn
o yaþta aðabeyi, babalarýydým.
Haince yýkýlan Park Otel'in arkasýndaki pansiyonuma
giderken,
Tüm Beyoðlu'nun
serserileri ki
tabii onlarýn her biri
efendi olan sarhoþlar
beni sarar sarmalardý.
Çok mutluyduk
Caným.
Ah nerede O yýllar
ve Pera
Zira Mehmet Babam
beni evden kovmuþtu-
Fatih'ten.
Ama þimdi bu Mehmet'e daim rahmet okurum.
Çünkü, beni çýraklýðýnda yetiþtirmiþ,
keman çalan bir bakkaldý.
Tek suçu: þahane güzel anamý boþamaktý.
Muhterem adlý anam da, ut çalan ve ÝTÜ'de
bilahare Abla diye saygýyla aranan biri olmuþtu.
Güzel de çizerdi.
Yaptýðý nakýþlarý Mahmutpaþa'da satar
daha doðrusu kapýþýlýrdý.
Ýþte kazandýklarýyla,
beni en güzel þekilde giydirir eðitirdi.

Neyse,
Altuð'la acýlý ve karþýlýklý bir kararla evlendik.

Bugün Altuð'la kýrkdördüncü yýlýmýz
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yaptýðý olumlu etkiyi belirten Önal, ona her türlü yardýmý
yapýyordu.

Þevki Balmumcu'yu aðýr bir depresyona sokan olay, onun
1933 yýlýnda, uluslararasý bir mimarlýk yarýþmasý
sonucunda, birinci ödülü kazanarak yapmýþ olduðu
Ankara'daki Sergievi Binasýnýn kendisine sorulmadan ve
izni alýnmadan Prof. Mimar Paul Bonatz tarafýndan kýsmen
yýkýlýp, ilaveler yapýlarak Opera Binasý haline
dönüþtürülmesi olmuþtur.

Þevki Balmumcu söz konusu eseriyle Türkiye'deki Modern
Mimarlýk hareketini baþlatanlarýn öncülerinden olmuþ, De
Stijl-Neo Plastisizm ilkeleri ýþýðýnda baþarýlý bir eser
vermiþti.

Arkitekt Dergisi bu yapý için þunlarý yazmýþtý:

Ne yazýk ki bu güzel yapýnýn ömrü sadece 14 yýl kadar
oldu.

Paul Bonatz bunu nasýl yaptý? Batýlý, olgun bir Prof. Mimar,
diðer bir meslektaþýnýn eserini nasýl trajik bir þekilde bozup
deðiþtirerek kimliðini yok eder? Bu nasýl bir etik-ahlaki
anlayýþtýr?

Sözüm ona, P. Bonatz, Þevki Beye 'birlikte yapmak'
önerisinde bulunmuþ, diðer deyiþle birlikte katletmek!

1

2

3

Maruf Önal'ýn "
" olarak tanýttýðý bu olay, mimarlýðýmýzda kara bir

lekedir.

"

”

Devlet eliyle telif hakkýnýn çiðnenmesine
ilk örnek

Milli Ýktisat ve Tasarruf Cemiyetinin açtýðý uluslararasý
proje müsabakasýný kazanan Arkitekt Þevki
Balmumcu'nun 'Ankara Sergi Evi, yeni Ankara'nýn en
güzel yapýsý oldu;

Eseri yaratan mimarýn, onu kendi elleriyle yok etmesi
beklenebilir mi?

Sýrasý gelmiþken Paul Bonatz (1877-1956) hakkýndaki
düþüncelerimi kýsaca belirtmek isterim; XX. Yüzyýlýn ilk
yarýsýnda da yaþamýþ olmasýna raðmen, Modern Mimarlýk bilgisi
ve ilgisi olmayan; dolayýsýyla o konuda öðrencilerine hiçbir þey
veremeyen bir hocaydý. O kadar ki, kendisi Stutgart'lý olmasýna
raðmen, orada, 1927 yýlýnda ilerici Modern Mimarlarýn
eserlerinden meydana getirilen Weissenhof sitesindeki
binalardan ve Ludwig Mies Van der Rohe, Le Corbusier, Walter
Gropius, Hans Scharoun, J. J. P. Oud, Bruno Taut v.d. orada
eserler vermiþ mimarlar ve eserlerinden hiç söz etmedi.

Onun bir öðrencisi olarak hakkýndaki düþüncelerim olumsuzdur.
Doðan Kuban'a, "P. Bonatz bize ne verdi?" diye sorduðumda
cevabý ilginçti: " ".

" " þeklinde duygularýný
açýklar.

Ýnþaat 1947 yýlýnda baþlar, önce saat kulesi baþta olmak üzere
yapýnýn çeþitli yerleri yýkýlýr.

P.Bonatz, diðer totaliter-dikta rejimlerdeki mimarlarýn yaptýklarý
gibi, ana cepheye, kolonlardan oluþan bir perde yapýþtýrarak
sözde 'monumentalite' temin eder. Ayný þekilde, binaya giriþ için
bir portiko ilave eder. Yapý içinde de gerekli bütün deðiþiklikleri
yapar.

Sonuçta, 1932-1935 yýllarýnda Batý kökenli De Stijl ideolojisiyle
yapýlmýþ olan bu Modern Mimarlýk eseri, yaklaþýk 14 yýl sonra,
gerici bir akým olan "II.Milli Mimari" kimliðine sokulur.

O sýralarda da Þevki Balmumcu, inþaatý zaman zaman yerinde
izlemekte, psikolojik depresyonu ilerlemektedir.

Feyyaz Erpi, onu, beyazýmsý uzun pardösüsü ve þapkasýyla
þantiye çevresinde avare bir halde dolaþýrken hatýrlar.

Herhalde benim 13 yýl sonra Ýstiklal Caddesinde, üstünde
gördüðüm de ayný pardösüydü; tabii çok kirlenmiþ ve eskimiþ
haliyle!

30 yýl önceki öðrencilerimden Kadri Atabaþ, bu konuyla ilgili
olarak benden 400 kelimelik bir yazý istedi; sonuçta kaç kelime
olduðunu bilemiyorum; fakat mimarlýðýmýzdaki bu trajik olayý
daha kýsa olarak anlatamazdým.

Þevki Balmumcu'nun sevgiyle, coþkuyla yaratmýþ olduðu bu
eserinin zorla elinden alýnmasý, onuru ve gururu dýþýnda, her
þeyini kaybetmesiyle son buldu.

Bina cephelerine taþ kaplamasýný öðretti

Bu çirkin kadýný sevmeye baþlýyorum

P. Bonatz, iþi biraz nazlanarak kabul eder ve teklif karþýsýnda
"

” þeklinde çekincesini bildirir; fakat çalýþmalarý
geliþtikçe

Ekselans, beni çirkin bir kadýnla evlendirmek
istiyorsunuz. 5

1 Arredamento-Mimarlýk, 2000-08, Eylül, 8.56-66.
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Bu konuya "Türkiye'de Mimarlýk Hareketleri ve Eleþtirisi (ODTÜ
Tayýný, Ankara, 1971, s. 32. Adlý kitabýmda deðinmiþtim.Sonrasýnda,
çeþitli yazýlarýmda da bunu gündemde tutmaya çalýþtým.
Arkitekt, No.4-1935,s.97-107 (Týpký basým Arkitekt,

No.471,2000,8.31-42
Kemali Söylemezoðlu, Tapý, No.150, s.51, 1994
Paul Bonatz, Leben und Bauen, Stutgart, 195O, s.253.

1960'lý yýllarýn baþlarýnda, Ýstiklal Caddesi’ne çýkýþlarýmda
ona rastlardým: Üzerinde eski ve kirli beyazýmsý uzun
pardösüsüyle görmeye alýþtýðým bu insan, sað koluyla
tuttuðu uzun bir ekmeði göðsüne bastýrmýþ bir halde aðýr
adýmlarla yürürdü.

Gri saçlarý muntazamdý; yoksul ve bitik görünümüne,
çökmüþ avurtlarýna raðmen yakýþýklý ve dikkat çekiciydi.

Evet, Taksim'den Tünel'e sürekli olarak gidip gelerek
zamanýný tüketen bu sessiz, fakat vakur insan, hep ayný
kýyafeti ve elindeki ekmeði ile! Kimdi acaba?

1961 yýlýnda, sevgili Maruf Ünal'la birlikte, onun Niþantaþý
Ihlamur Caddesindeki ÝMA adlý mimarlýk atelyesinde,
ODTÜ Kampusu yarýþmasýna çalýþýyoruz ve bir gün,
atelyenin kapýsýndan içeriye bir konuk giriyor. Evet, her
zamanki kýyafetiyle o kiþi!

Maruf Önal, beni tanýþtýrýyor: Y. Mimar Þevki Balmumcu.

Merakým þaþkýnlýða ve üzüntüye dönüþüyor; böylesine
ünlü ve yetenekli bir mimar, nasýl bu hale düþebilir?

Devam eden günlerde, atelyede Þevki Beyle defalarca
karþýlaþtým; fakat o, yaptýðýmýz çizimlerle hiç
ilgilenmediði gibi, kimseyle tek kelime bile konuþmadý,
sesini hiç duymadým.

Maruf Önal, bu müstesna insan, ona atelyesinde bir oda
vermiþti ve Þevki Bey, yatmadan yatmaya atelyeye
geliyor, bütün gün boyunca da istiklal Caddesinde amaçsýz
dolaþýyordu: Psikolojik bir depresyon içinde olduðu
apaçýktý.

Þevki Beyi, toplumsal sorumluluk sahibi, Kemalist
çizgideki usta bir mimar olarak tanýmlayan ve kendisinde
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Bale seyretmeyi çok severim. Sanatýn heyecanýný, tutkusunu, sevgisini, balerinin sahnenin sonunda nefes
nefese inip kalkan göðsünü, alnýndaki ter taneciklerini görür gibi olurum. Ýþte o zaman o benim sevgilimdir...

Ýnsan hareketinin, vücudun ulaþabildiði en zor ve en güzel dengelerin müzikle kucak kucaða ulaþtýðý eylem...
bir þiirdir... Bir eylemin þiirselliðe ulaþmasý sanatýn yaþanmasý olmalý... Ýþte o zaman kareografý, daha doðrusu
onun eserini seyrederken duyduðu zevki kýskanýrým... Güzel bir gösteride rejisörü kýskandýðým gibi.
Müzisyenler devleþirler, ressamlar dünyalar yaratýr, bir heykeltraþýn elleri arkasýnda eserinin etrafýnda
dolaþtýðýný hayal eder, hangisinin daha büyük olduðunu sorarým... Duygularýnýn baþýna oturmuþ onlarla
kucaklaþýr bulurum þairi...

Leyli okulda hastalanýp bir yýllýðýna eve gönderildiðimi anýmsýyorum... 1940'larýn ilk yýllarýydý... Mimar
amcamýn Arkitekt dergilerini görüp, olduðu kadarýyla okuduðumu anýmsýyorum. Yaþamýmda ilk kez bir sanat
dalýyla uzaktan da olsa tanýþýyor, ilgi duyuyor ve heyecanlanýyordum, ne güzel bir tadý vardý bunun... Ýlk kez
bu ilgi nedeniyle güzel duygularý tanýmaya baþlýyor, yani baþka bir insan olduðumu fark ediyordum...
Mutluydum... Bu mutluluðun adýný siz koyun...

Kuþkusuz üzüldüðüm günler de oldu. Ama derinden bir sýzý gibi bir mutluluk beni hiç yalnýz býrakmadý... Birçok
olaylara karýþtým, her þeyimi kaybettim; o benim tesellim, beklenmedik durumlarda, o benim gücüm oldu...
Benim kusurlarýmý affetti, çalýþmalarýmda itici gücüm oldu... Ben onu nasýl sevmem.

Tiyatroda hep þaþarým, oyuncu her gece nasýl yineler... Düþünürüm oyuncu her gece sevgilisi ile buluþur, her
gece yeni heyecan ve mutluluk yaþar, birlikte oynarlar oyunu... Bir kumarbaz gibi tutkuyla...

Bir müzik düzenlemecisi, milyonlarca ses içinden aradýðýný nasýl bulur? Biliyorum ona en güzel sesleri
gösteren sevgilisi var...

Ressam ne anlatmak istiyor? Çýldýrmýþ sanki! Herkesin görmediði düþüncelere, güzelliklere saldýrýyor, nedir
derdi? Belki, sevgilinin istediði bilinmeyenleri ona götürmek için çýrpýnýyor...

Heykeltraþ, o gün, bütün gün çekiç salladýðý, taþta, bronzda aradýðý, bir gece önce hayal ettiði o sevgiliyle
yattýðýný sanýyor... Sabahleyin baþkasýyla uyanýyor... O gün, ertesi gün hayalindeki güzel þeyler hep deðiþse
de, yine ayný sevgi, yine ayný tutku... Ömür boyu...

Biliyorum balede koþuþanlar, bir müzik demetinin içinde danseden heyecanýn peþindeler... Her akþam artan
bir tutkuyla kucaklaþmak için yerlerinde duramýyorlar...

Þairi, olduðu yerde yalnýz sanmayýn. O akþamki heyecanýnýn nedeni, onun dört bir yanýný sarmýþ, içinde
kýrmýzý çiçekler olan alevlerle çevrilmiþ yanýp tutuþuyor, tutku çanaðýnda sevgiyle eriyor...

Ama, benim sevgilim mimarlýk... Yaþamdan soyutlanmayan bir soyut eylem... Sevgilim yaþamýn sorunlarý,
duygularýný anlatan, yaþamýn dostluðu, ihaneti, her yanýyla mimarý hapseden bir koza gibi ördüðü bir tutku
olmalý. Aslýnda her sanatçý, Bizet'nin yaþamý Carmen anlatýmýyla sunduðu gibi...

Binlerce yýldýr, binlerce sanatçý birþeyler söylüyor... Her sanatçý yeni bir þey anlatmaya çalýþýyor... Nedir bu
tutku?

Buldum... O bizi býrakmýyor... Sanki o da bizi seviyor... Onun sevgisi de bizim sevgimizin içinde olmalý!..
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…Dikleþen keçiyolundan yamaca yönlendiðinde gökyüzü kapalý, hava
ýlýk, serin nem zindelik veriyordu. Sessiz yerde bir þeyler olmaktaydý
sanki.

Topraða gömülmüþ kayalar, ada ; zeytin aðaçlarý, 'top top koyu leke';
sundurmalý hanay, 'mabed' gibi göründü. Çok geçmedi. Hepsi bütünleþti,
öz varlýðýnýn yansýmasýydý bu.

Baþlangýçta ayrýktýlar. Ama, þimdi tek parça, yalýn bir bütün olmuþlardý.
Bir düþünceydiler. Materyal deðildiler.

Gördüklerini idealleþtiriyor muydu?

Ha… Öyle ise dikkatli olmalýydý. Duyumladýðý bu durum kendi
dýþýndakinde 'üslup fikri'ni bulmaktý. 'Can'ýnýn aramakta olduðu 'materyal
tamamlayýcý' bulunmuþ olmalýydý.

Ancak, ansýzýn bu etkilenme yok oldu. Her þey sanki kendi yerine
kaymýþtý. Topraða gömülmüþ kayalar, sýradan bir yeryüzüydü. Zeytin
aðaçlarý dallý budaklý, yapraklýydý. Sundurmalý hanay da, tek gözlü bir
yapýydý. Yalýn 'bütün'lük 'materyal tekil'lere; 'zihnindeki dünya', 'dýþýndaki
dünya ya bir anda dönmüþtü.

'Dýþýndaki dünya nýn insan aklýnýn bir kurgusu olabileceðini mi yaþamýþtý?

Ne 'zihin dünya'sýndan kopuk bir 'dýþ dünya'ya ne 'dýþ dünya'dan ayrýk bir
'zihin dünya'sýna baðýmlý olmak isteksizliðini de, sezinliyordu.

Ne tuhaf. Ýnsanýn sorunu bu muydu?

'Hayal' ve 'gerçek' arasýndaki sýnýrlarýn karýþmasý, bir tek 'gerçek üstü'ne
eriþmeye çalýþmak, insanýn kendi bilincinin sansürünü kaldýrmasýyla
olasýydý sanki. Ama, bilmek, 'sonuç çýkarmak' (reasoning) matematik ile
mevcut olmuyor muydu? Gerçeðin saf düþünce ile kavranabileceðini eski
çaðlardan beri insanlar düþünmüþlerdi.

'Dýþ dünya'nýn gerçekliði açýsýndan bu söylenen doðruydu. Ama 'zihin
dünya'sýna gel!... Rüyalarýmýz da dahil 'hayal etmek' sanat çalýþmasýnýn
yaratýlmasýyla ilgili deðil miydi?

Her gece olmasa da, insan yeni rüyalar görmekte. Herkes için
yaradýlýþsal olan 'rüya görmek' insanýn sanatsal 'varoluþ'una delil anlamýna
gelmez miydi?

- Geliyordu tabii… Her þeyden önce rüyalar kendimiz üzerine olmaktalar.
Onlarý yönlendiren, konularýnýn ana hatlarýný kurgulayan ve rolleri
oynayan kendimiz olmaktayýz.

- “Sanat'ý anlamýyorum” diyen bir insanýn kendisini tanýmadýðýný mý
söylüyorsun?

- ……………………….

- Ne oldu, neye sustun bir hoþ oldun öyle?

- Bir rüya hatýrýma geldi. Zihnin bir özelliði de, gördüklerimiz ve
deneyimlediklerimizi bilincimizin derinliklerinde alýkoymasý. Onlar zihinde
tekrar aydýnlatýlmaktalar.

' '

'

'

' '

Bir bellek gerilemesi deneyimini düþün!

Dilinin ucundakini aniden hatýrladýðýnda bilinç altýnda yatan ve ansýzýn bilince
kaçan üzerine konuþuyorsundur.
- Ancak, bazen o epey bir süre almakta.
- Olsun…
- Bilinç altýndakiler de yaratma sürecinde yer alýyorlar mý?
- Fiili olarak 'yaratýcý süreç'ten ne anladýðýna baðlý. Yaratmak, 'hayalde
canlandýrmak' ile 'sonuç çýkarmak' arasýndaki ince bir 'oyun'. Sonuç çýkarmak ,
'hayal etmek' için kýsýtlayýcý da, olmakta. Bu, þakaya gelmeyen bir sorun.
Çünkü, 'yeni', 'hayal etmek'sizin yaratýlmýyor.

Ýlham ile yeni fikirlere nasýl ulaþtýðýný bir düþün! Bu fikirlerden sadece
bazýlarýný kullanabiliyorsun. Zihnin 'can' alýcý çalýþmasý olan 'sonuç çýkarmak'
fikirler arasýndan seçmeyi yapýyor. Bunu unutma!...

Aklýmýzý çelen her þeye, dudaklarýmýzdan çýkar çýkmaz kulaklarýmýzdan girerek
oluþan her söze, zihnin izin verdiðini bir hayal et! Zihin nedensellik
dürtülerinden oluþan bir çok fikir arasýndan bir seçme yapmasýn da, gör!

- Seçme yapmak, fikirler arasýndan 'sonuç çýkarmak'la oluyor deðil mi?
- Bak ne güzel gördün.
'Yeni'yi belki de 'hayal etmek' yaratýyor. Ama 'hayal etmek' kendi baþýna
seçme yapamýyor. 'Hayal etmek' meydana çýkaramýyor. Çünkü, her sanat
çalýþmasýnda olduðu gibi, parçalarý bir araya getirmek, bir bütün oluþturmak,
'hayal etmek' ile 'sonuç çýkarmak' arasýndaki bir etkileþim, bir 'oyun' ile
yaratýlýyor.
- Ya… Demek 'oyun'un rolü var.
- Var ya. Sanatçý kendi bilincini çalýþtýrmakla özgür davranabiliyor. Bu
çalýþtýrma bir 'oyun'a benziyor. Ýnsan 'oyun' oynadýðýnda kendisini baðýmsýz
hisseder. Kurallarýný kendisi koymak ister. Böyle bir 'oyun' daima 'þans' yaratýr.
- Peki, 'þans' nasýl belli oluyor?
- 'Hayal etmek' ile 'sonuç çýkarmak' arasýndaki 'oyun'da, sanatçýnýn kendisine
'oyun'u ilerletmede izin vermesi, 'oyun'u baðýmsýz yürütmesi, 'sonuç
çýkarmak'ta acele hüküm vermemesi, boðulmamasý önemli.

Bitti mi?
- Henüz bitmedi… 'Oyun'daki sýr ve mucize, doðmakta olan bir ideali
kývamýna getirir.
- Ýdeal dediðin nedir?
- Ýdeal: Sanat çalýþmasýndan duyumladýðýmýz üslup oluyor. Sanatçýnýn 'zihin
dünya'sýnda özlemini duyduðu ve arama sonunda bulduðu ve 'dýþ dünya'ya
sunduðu materyaldeki duyumlanabilirlik. Veya, 'can'ýnýn tamamlayýcýsý olan 'o
meteryal!
- Aristotales'in: “Sanat þans'ý, þans sanat'ý seviyor” sözü de bu anlamda deðil
mi?
- Olabilir…
- Bir de aklýma þu soru takýldý: Sanat çalýþmasý, üslup falan dediðinde, resim,
heykel, müzik, þiir, mimarlýk gibi þeyleri kastediyordun deðil mi?
- Ne demek!... Öyle þey olur mu? Her þeyi içine alan, yaþamdaki o üsluptan
söz etmekteydim… Þiir gibi yaþamaktan!..

' '

'Oyun' bir kere çalýþmaya baþlamasýn, onun kendisi 'hayal etmek' ile 'sonuç
çýkarmak' durumlarýný yönetir. Sanat çalýþmasýndaki ögeler bilinç çevresinden
dolaþarak 'þans' oluþumuna zemin hazýrlar. Ögelerin, bir önceki duruma
kýyasla yinelenmesiyle, bütün içinde yerleþmesindeki, deðiþikliðin sevincini
yaþamak, öðreniyor olmak, 'sonuç çýkarmak': “Ah iþte bu!” ünleminin dile
getirilmesiyle belli oluyor, 'þans'.

'.
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Þöyle bir geri dönüp, geçmiþe, yaklaþýk
yarým yüzyýl öncesine, yani 1950'lerin
ortalarýna baktýðýmda, kendimi, çok sýký
disiplinli bir papaz okulunda okuyan, gece
gündüz ders çalýþan zavallý bir ortaokul
öðrencisi olarak görüyorum.

O zamanlar, Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi'ne devam eden bir
akrabamýz var. Atletik yapýlý, iyi giyinen,
kendine güvenen bir aðabey bu. Ailem bu
aðabeyi çok beðeniyor ve onu çok “takdir
ediyor”. Benim onun izinden gitmeme,
sanýrým daha ben bir ortaokul
öðrencisiyken, böylece karar veriliyor.

Sonra lise yýllarý geliyor. O yýllar, benim
düþünsel ergenlik dönemimin baþladýðý
yýllardýr. O yýllarda, hiç unutamadýðým
kimi hocalarýmýn da etkisiyle, felsefeye
yöneliyorum. Jean-Jacques
Rousseau'nun “Emile”i, Albert
Camus'nün “Sisyphos Efsanesi” gibi,
doðruyu söylemek gerekirse, boyumu
aþan kitaplara dalýyorum.

Derken, lisenin ikinci sýnýfýndayken, bir
burs olanaðý çýkýyor karþýma ve Amerika
Birleþik Devletleri'ne gönderiliyorum.
Orada “High School”a devam ederken,
okulun kitaplýðýndaki felsefe kitaplarýný,
ruhbilim kitaplarýný okumaya çalýþýyorum.
Ve aileme yazdýðým mektuplarda,
Paris'te, Sorbonne'da eðitim görmek
istediðimi belirtiyorum. Ne var ki, evdeki
hesap çarþýya uymuyor. Felsefenin karýn
doyurmadýðýna iliþkin nutuklar dinliyorum
ve bu
macera, matematik, fizik, kimya çalýþarak
sýnavýný kazandýðým ÝTÜ Mimarlýk
Fakültesi'ne girmemle son buluyor.

Bu okulu sevmiyorum, bu eðitimi
sevmiyorum. Topoðrafya dersinden
nefret ediyorum. Temeller, kolonlar,
kiriþler bir þey söylemiyor bana. Tasarým
stüdyolarý da sevdiremiyor bana
mimarlýðý. Mimarlýk sevgilim olamýyor bir
türlü. Benim baþka sevgililerim var.
Romanlar, öyküler, þiirler okumayý ve
yazmayý seviyorum. Bu böyle, uzunca bir
süre devam ediyor.

Sonra, yavaþ yavaþ, ortalýk aydýnlanmaya
baþlýyor, ben aydýnlanmaya baþlýyorum ve
mimarlýðýn görkemli boyutlarýný

görüyorum. Mimarlýðýn, yalnýzca kaðýt üzerine birtakým çizgiler çizmek, bir
duvarýn yalnýzca bir duvar, bir kolonun yalnýzca bir kolon olmadýðýný, mimari
mekânýn, bir felsefenin yansýmasý olan bir þiir olduðunu, her binanýn deðilse de,
kimi binalarýn, mimari yapýt olarak nitelenebilen binalarýn, týpký bir roman gibi,
bir þiir gibi okunabildiðini, dolayýsýyla, mimarlýkla uðraþmanýn, felsefeyle,
edebiyatla uðraþmanýn bir türü olduðunu, geç de olsa keþfediyorum. Mimarlýkla
barýþýyorum.

O zaman, iþler deðiþiyor; mimarlýða “sevgilim” demeye baþlýyorum, çünkü, o
gün bu gündür, mimarlýk gerçekten de sevgilim ya da daha doðrusu, sayýlarý çok
da fazla olmayan sevgililerimden biri.

Mimarlýk mesleðini, bilerek, isteyerek seçtim. Çocukluk yýllarýmda çamurdan veler yapmak, taze söðüt
dallarýndan sepet, keklik kafesi örmek, tarih-coðrafya derslerinde padiþah resimleri çizmek, bölge
haritalarý yapmak gibi meraklarým nedeniyle o yýllarda üniversitede okuyan amca oðlum 'sen mimar
olmalýsýn' demiþti. Ortaokul-lise öðrenimin boyunca bulunduðum okulda spor müzik gibi dallar dýþýnda,
resme de ayrý bir önem veriliyordu. Resim kulübümüz bile vardý. 1963'te Hindistan'da her yýl yapýlan
'Uluslararasý Çocuk Sanat Yarýþmasý'nda resim dalýnda ödül alanlardan biriydim. 1965 ve 66 yýllarýnda
Ýzmir'de iki kez resim sergisi açtým. O yýllarda “resim”den kimse geçinemiyordu. En tanýnmýþ ressamlar
“Akademi”de veya bazý okullarda hoca idi. Bu nedenle mimarlýk yaparak geçinmeyi, satma kaygýsý
duymadan özgürce resim yapmayý düþlüyordum. D.G.S.A. Y. Mimarlýk Bölümü'ne bu yüzden girdim.
Derslerimiz arasýnda, “serbest resim” de vardý ama yakayý da mimarlýða kaptýrmýþtýk.

Eðitim sürecini anlatmaya gerek yok. Vitrivius' dan beri bilindiði gibi mimarlýk “sac”ýnýn bir ayaðý da
sanat. Bu ayak, resim yapma gereksinimini bir ölçüde dolduruyor. Resmi sanat yapan ilkelerle,
kurallarla mimarlýðý sanat yapan ilkeler, kurallar birbirinden pek farklý deðil. Ama en büyük fark,
mimarlýðýn “baðýmlý” oluþu: Bir arsaya, bir iþverene, bir programa, iklim ve topoðrafyaya, malzemeye,
tekniðe, iþçiliðe vb. koþullara baðýmlý. Bu nedenle, zorluk derecesi ve sorumluluðu daha fazla. M.
Onat, O. Þahinler, S. H. Eldem hocalarda projeler yaptýktan sonra üç yýla yakýn bir süre T. Cansever
bürosunda çalýþtým. Ardýndan bir yýla yakýn þantiye deneyimi yaþadým. Ýstanbul'un gürültü ve
trafiðinden daha o tarihlerde býktýðým için 75'teki kýsa dönem askerliðimden sonra Denizli'ye yerleþtim.

76'da yerleþtiðim Denizli'de yeterince mimarlýk yapabildim mi ve yapabiliyor muyum? 2000'li yýllara
doðru bir ölçüde yapýlabiliyor gibi görünüyordu. 92-2002 arasýnda ulusal mimarlýk sergilerine 4 kez
katýldým. Ancak iyi mimarlýk yapabilme koþullarý gittikçe zorlaþýyor. Bunun çeþitli nedenleri var.
Kanýmca en baþta geleni, mantar gibi mimarlýk okullarýnýn açýlmasýdýr. Pek çoðu niteliksiz yetiþen bu
mimarlar ciddi bir enflasyon yarattý. Diðer önemli bir neden, nitelikli mimarlýk ve hizmet talebinin
olmamasý; toplumda mimarlýk bilinci yok denecek kadar az. Mimar Sinan gibi büyük bir usta
yetiþtirmiþ bir toplum olmamýza ve tarihimizde toplumsal, dini ve sivil alanda çok önemli mimarlýk
örneklerinin bulunmasýna karþýn, mimarlýk ve mimar unutulur olmuþ. Bugün hala pek çok ihtiyaç sahibi
imza zorunluluðundan dolayý mimara gidiyor. Ýþi daha da olumsuzlaþtýran bir diðer etken, yapý denetim
þirketleri. Ciddi bir denetim hizmeti yapmadýklarý gibi, bazýlarýnda projeler “promosyon” aracý haline
getirilmiþ.

Bu sayýnýn editörlüðünü üstlenen sevgili Kadri Atabaþ beni aradýðýnda “Ýstanbul, Ankara gibi merkez
kentlerin dýþýndaki mimarlar ne yapýyor, ne düþünüyor bunun da yansýtýlmasý iyi olur.” demiþti. Aslýnda
ayrýmý, merkez ve merkez dýþýndaki mimarlýk yerine merkezdeki ve merkez dýþýndaki mimarlar diye
yapmak daha doðru görünüyor. Biliyoruz ki, merkez kentlerde de pek çok mahallede, ilçede mimarlýk
yapabilme ortamý merkez dýþýndaki kentlerden farklý deðil.

5-6 yýl önce, Kevin Roche Ýstanbul' da bir konferans vermiþti. Ýyi bir mimari için üç koþul öne
sürüyordu: Aydýn bir müþteri, yeterli zaman ve cömert bir bütçe. Cömert bir bütçe olmadan da nitelikli
mimarlýk yapýlabilir, ama aydýn, nitelikli bilincine sahip bir kullanýcý, iþveren ön koþul. Eskiden,
toplumsal-kültürel yapý bu denli parçalanmadan önce, zaman içinde oluþmuþ bir çevre ve mimarlýk
bilincinin varlýðý nedeniyle yapýlanlar zaten nitelikli olmak durumundaydýlar. Eski “yapý”nýn deðiþip
dönüþmesi süreci devam ediyor ve pek çok konuda olduðu gibi mimarlýk alanýnda da bir toplumsal
bilinç henüz oluþmuþ deðil. Önce bu bilincin oluþmasý-oluþturulmasý gerekiyor. Bu bilinç oluþmadýðý
sürece Mevlana'nýn dediði gibi “Sen ne söylersen söyle, söylediðin karþýndakinin anladýðý kadardýr.”

Hilmi Yavuz, bir söyleþisinde “Bu ülkede aydýn olmak, rayici olmayan köhne bir metadýr; her ne kadar
o revaca ihtiyacý olmasa da.” demiþti. Bu deyiþ, felsefeci, þair, yazar, çizer vb. için geçerli sayýlabilirse
de mimarlýk için o denli sayýlmasý zor görünüyor. Rayiç, yani talep yoksa mimarlýk da olmaz, olamaz
(eðer geçerli sayýlýyorsa “kaðýt mimarlýðý” dýþýnda.) . Mimarlýk bir sevdadýr belki ama sevdanýn
sürmesi de karþýlýk bulmasýna baðlý.
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Sayýn Kadri Atabaþ, Kýsacýk telefon konuþmasýnda isteðinizi evetleyip, telefonu kapatýp,
iþime dönmüþtüm. Sonra ara ara aklýma geldiðinde öteledim, kaðýdý kalemi aldýðýmda
yazarým diye düþündüm. Birkaç þeyi denedim. Beceremedim. Son aradýðýnýzda (dün)
daha önce bilmediðim bir þarabý tadýyor ve güzel bir þarap dükkanýnda gevezelik
ediyordum. Yarýn göndereceðimi söylediðimde konu burnumun dibinde duruyordu artýk.
Büroya geldim, kaðýdý kalemi aldým þarabýn da yardýmýyla iki kelimeyi önce birbirinden
ayýrdým sonra yeniden birleþtirdim: Mimarlýk ve Sevgilim kelimelerini ve, veya diye
birleþtirince hatýrladým. Biri bu konuyu benden önce düþünmüþtü, kitabý buldum.
Bölümleri buldum ve þimdi aktarýyorum.

(...) Bütün gizlerimi anlatmak isterdim sana: ama kimilerinden ben de gerektiði gibi söz
edemem, öylesine dile gelmez þeylerdir; kimileri de seni fazlasýyla sýkabilir, çünkü
sanatýmýn en özgül yöntem ve bilgilerine gönderirler. (...) Kendim için de açýk olmayaný
senin için açýklaþtýracaðým. (...) Bir ev kurduðum zaman (ister tanrýlar için olsun, ister
bir insan için), bu biçimi aþkla aradýðým zaman... akýl ve pek çok beðeniyle uyuþacak
bir nesne yaratýrken kendimi inceleyince, (...) þu tuhaf saptamayý söyleyeceðim sana:
Bedenim de iþin içindeymiþ gibi gelir bana... Bu beden hayranlýk verici bir araç,
kesinlikle inanýyorum ki, yaþayanlar, hepsinin elinin altýnda bulunmakla birlikte,
eksiksiz biçimde kullanmýyorlar onu. Ondan yalnýzca haz, acý çýkarýyorlar, bir de
kaçýnýlmaz edimler, yaþamak gibi. Kimi zaman onunla karýþýyorlar; kimi zaman kaba
kiþiler kimi zaman salt ruhlar olarak, hangi evrensel baðlarý içerdiklerini ve hangi
olaðanüstü tözden oluþtuklarýný unutuyorlar. (...) Ey bana her an eðilimlerinin bu
özelliðini, organlarýmýn bu dengesini, bölümlerimin bu doðru oranlarýný, kendini var
eden ve devingen nesnelerin baðrýna yerleþtiren bütün bu þeyleri anýmsatan bedenim;
yapýtýmý koru; bana gizliden gizliye doðanýn gerçeklerini öðret, bana donatýldýðýn büyük
sanatý, mevsimlerden sonra yaþamayý, raslantýlarý aþmayý öðret. Birliðinde gerçek
nesnelerin duygusunu bulmamý saðla; düþüncelerimi ölçülü, güçlü, güvenli kýl. Ne
denli geçici olursan ol düþüncelerinden çok daha uzun ömürlüsün.

(...) “Yapýlarý kura kura kendimi de kurduðuma inanýyorum.” demiþti gülümseyerek.

(...) düþündüðüm þey yapýlabilir; yaptýðým þey de anlaþýlýra baðlanýyor... Hem sonra...
Bak, Phaidros (diyordu bana), buradan birkaç adým ötede, Hermes için yaptýðým bu
küçük tapýnak benim için nedir, bir bilsen! - Önünden geçen adamýn hoþ bir tapýnak
gördüðü yere - gördüðü de çok az bir þey: dört sütun, çok yalýn bir biçem, - ben
yaþamýmýn aydýnlýk bir gününün anýsýný koydum.

Güzelim dönüþüm! Bu hoþ tapýnak, hiç kimse bilmez, ne mutlu ki sevdiðim bir
Korinthos'lu kýzýn matematik imgesidir. Özel oranlarýný sadýklýkla yansýtýr. Benim için
yaþar! Kendisine verdiðimi bana geri verir...”

“Açýklanmaz güzelliði buradan kaynaklanýyor demek,” dedim ona. Bir kiþinin varlýðý, bir
kadýnýn ilk parýltýsý, hoþ bir varlýðýn uyumu. Sonuna ulaþamayacak bir anýyý
canlandýrýyor belirsizce; ve senin kusursuzluðunu avucunda tuttuðun bu imge
baþlangýcý, ruhu sarýp þaþýrtmaktan geri kalmýyor.

Paul Valéry, Eupalinos ve Diðer Söyleþimler,
Çeviren Tahsin Yücel, Yapý Kredi Yayýnlarý, Ýstanbul, 1992.
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Özcan ve mimarlýk yaþantýmýn ta kendisi olmuþlardý.
Lise yýllarýnda bir türlü akmadýðýný sandýðým zaman,
mimarlýk eðitimi sürecinde ve mezuniyetten sonra
sanki hýzýný arttýrdý. Sanýrým severek yaþandýðý için
olsa gerek.

Mimarlýðý yoktan bir þeyleri varetmek olarak
algýladýðýmdan beri sürekli arkasýnda olmakla birlikte
bunu Özcan ile birlikte yapmak ise ayrýca ifade
etmem gereken bir ayrýcalýk. Mezunuyetimizden beri,
birlikte, çocuklarýmýz ve mimarlýk üzerine kurduk
dünyamýzý. Kendimizi ifade edebilmek için sürekli
takipçisi olduðumuz yarýþmalara evimizde
hazýrlanýrken, özellikle oðlumuz Ekin, çizim masalarý
üzerinde, masalar arasýnda kalem, silgi, gönye
taþýyarak büyüdü.

Mimarlýðýn ve mimarlýk üzerine düþünmenin, daima
hassas ve duygulu olmayý gerektirdiðini birlikte
yaþantýmýz içinde geliþtirerek tüm ürettiklerimize bu
anlamda baktýk. Yaþantýmýn þansý olarak gördüðüm
birlikteliði yaþamýyor olsaydým, bugünkü ben olur
muydum, hiçbir fikrim yok.

Kendimizi ifade edebilme aracý olarak gördüðümüz
yarýþmalara; yeni bir alanda yeni düþünceler
geliþtirmenin heyecaný olarak bakarken, yarýþmayý
baþkalarý ile deðil kendimiz ve daha önce
ürettiklerimiz arasýnda algýlamayý yeðledik. Mimarlýk
yaþantýmýz içinde, yarýþma dýþýnda yaptýklarýmýzý da
ayný nitelikte bakarak ürettik.

Mimarlýk, yaþantýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý oldu her
zaman. Çocuklarýmýzdan daha fazla zaman
ayýrdýðýmýzda kendimizi suçladýðýmýz ve ileride bizi
nasýl anýmsayacaklarýný merak ettiðimiz olmuyor
deðil. Bu güzel dünyada etrafa insan eli ile
tasarlanmýþ nesneler yerleþtirmenin ne kadar anlamlý
olduðunu da sorgularken; aslýnda bir erki
kullanmanýn, kendimizden uzun ömürlü birþeyler
yapmanýn hazzý olsa gerek kanýsýna vardým. Ýnsanýn
çocuklarý da böyle deðil mi ?

Boþ alandan baþlayýp, kullanýlýr hale gelinceye kadar
keyifle emek verdiðimiz iþlerin içinden çýkýp
kullanýcýlara teslim ettiðimizde; daima çocuklarýmý
evlendirmiþ hissini yaþadým. Aslýnda tek beklentim
vefa ve teþekkür oldu.

1974 yýlý, 18 tercihin yapýldýðý ilk üniversite seçme sýnavý,
meslekler konusunda doktorluk dýþýnda bilgim olmadýðý,
neyi tercih etsem acaba diye uykularýmýn kaçtýðý dönemi
simdi anýmsarken ortaöðretimde meslekler konusunda
bilgilendirmenin ne kadar önemli olduðunu acý içinde
hissediyorum. Çocuk doktoru olmak istiyordum, çünkü üç
aylýk yeðenimi kaybetmek bana çok dokunmuþ idi. Meslek
dýþýnda hangi üniversiteyi seçeceðimiz de ayrýca zor bir
durum idi. O dönemde ODTÜ, hep olaylar ile gündeme
geliyordu radyo haberlerinde. Manastýr gibi yatýlý kýz
lisesinde saf bir Anadolu kýzý ne kadar haberdar olabilirse
ancak o kadar biliyorduk etrafýmýzda olanlarý. Böylesi bir
durumda da ODTÜ uzaktan karanlýk ve korkutucu
gözüküyordu.

Uzatmayayým, ilk tercihlerimi týp fakültesinden yazdýktan
sonra arkasýndan 7. tercih olarak ODTÜ mimarlýk yazarak
sanki tümünü doldurmam gerekirmiþ gibi tüm tercihleri
sýraladým. Sýnav sonuçlarý belli olduðunda ODTÜ mimarlýðý
kazanmýþ olmama sevinmeli mi üzülmeli mi doðrusu hiç
kestiremiyordum. Ben resim de yapamam nasýl
becereceðim diye endiþelenirken, ablamýn arkadaþýnýn
kardeþinin bir yýl önce ÝTÜ mimarlýða girdiðini öðrendik.
Sorduðumuzda çok memnun olduðunu, gece gündüz
çalýþtýðýný ve girince sevdiðini aktardý bize.
Kayýt zamaný Ankara'ya geldiðimizde bölüme 111. sýrada
girdiðimi öðrendiðimde içim burkulmadý deðil. Hele bir
devam edeyim gelecek yýl tekrar sýnava girerim diye
düþünüyordum. Dersler baþladýðýnda, ortaöðretimde
nedenli inisiyatifsiz olduðumuzu, burada bizim aklýmýzýn
yettiðince söylediklerimizin önemsendiðini, bu bölümün hiç
de terkedilmeyi haketmediðini farkettim. Sevgili hocamýz
Serim Denel, mimariye giriþ dersinde, bakmak ile görmenin
farklý olduðunu söylediðinde, gerçekten her baktýðýmý
görmemiþ olduðumu anladým. Bu anlama, o andan sonra
etrafýmdaki her þeyin; olaylarýn, nesnelerin farkýna varmamý
saðladý.

Stüdyoda çalýþýrken, ki o zamanlar herkes stüdyolarý çok
yoðun kullanýrdý, birilerinin geceleri de kaldýðýný farkettim.
Aslýnda iþimi bitirmiþ olmakla birlikte, herhalde bu da,
burada olmanýn gerekliliði diye düþünerek ben de kalmaya
baþladým. Gecelediðimiz günlerin sabahýnda jürileri izlemeyi
ve insan beyninin yaratýcýlýkta sýnýr tanýmadýðýný öðrendiðim
ilk zamanlardý. Mimarlýk eðitiminin terk edilmeyi hak
etmediðine karar verdikten sonra hiç bir zaman baþka
birþey yapsaydým diye düþünmedim.

Baþta resim de çizemem, nasýl yapacaðým diye ettiðim
endiþenin yersiz olduðunu ve mimarinin öðrenilerek
yapýlabileceðini ancak sürekli çok boyutlu düþünülmesi
gerektiðini, her durumun geçmiþte sandýðýmdan daha fazla
boyutu olduðunu öðrenmek heyecan verici oldu.
Öðrenciliðimin 3. yýlýnda yaþantýmýn sonraki tüm
dönemlerini keyifle paylaþtýðým Özcan ile birlikte mimari
üzerine konuþmanýn ve üretmenin mutluluðunu anladýðýmda,
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MÝMARLIK ………..

Lise yýllarýnýn sonlarý… dünyayý deðiþtirebilme umudunun yakýcý ateþi,
hafif uçarý salýnýmlar…

Siyah-beyaz televizyon dönemi, bir holywood filmi; idealist bir mimar olan
kahramanýmýz kötü niyetli bir iþverenle karþý karþýya… projesi kendine ait olan bir

yapýyý havaya auçurmaya çalýþýyor, hikaye böyle bir þeydi galiba, biraz dram biraz gerilim
ve trajedi… Hemen sonrasýnda; lise defterleri, kareli harita-metod sayfalarýna çizilen bir

sürü gökdelen projesi. Yani mimarlýkla ilk temas, mimarlýðýn duygu dünyama ilk düþüþü…

Müthiþ bir teknolojik buluþ gibi gelen paralel cetvel ile tanýþmamý da aktarmam gerekecek,
mimarlýk dünyasýnýn büyüsüne dair ilk iþaret, ilk delil…

Gene lise yýllarý, karikatür dünyasýnýn o ýþýltýlý dünyasý.. Birkaç çizgiyle yaratýlan o olaðanüstü dünya.
Söz'ün, kelime'nin aciz kaldýðý anlar,

o ilk acemi çizgiler, öykünmeler…

Gene lise yýllarý…
Ýnsan ve insana dair güzellikleri tehdit eden çürümüþ ve yoz deðerler… deðiþmeli her þey, hem de kökten,
özgür ve mutlu gelecek yeniden inþa edilmeli… Tüm baskýlara, þiddete raðmen, sabýrla, umutla dokunmalý
gelecek…

Gene lise yýllarý…
Bedenin uyanan dürtüleri peþinden arayýþlar, acemi giriþimler,
aþýk olma çabalarý týpký þiirlerde ki gibi- belirsizlik ve bilgisizlikler ve illa ki korkular. Ardýndan çocuksu acemi,
mahcup denemeler, deneyememeler… Ama bu 'sevgili' kim olacaksa olsun, mutlaka dünyayý deðiþtirme
trenine binmiþ olmalý, kavga bir yanda aþk diðer yanda hiç olabilir mi ???

Ve iþte Ýstanbul, ve iþte Taþkýþla
Merhaba Mimarlýk…
Toplayýp tüm yükümü, atýverdim kendimi Ýstanbul'un koynuna. Merhaba Ýstanbul… Sonsuz dalgalarý ile
insaný, her defasýnda kendinden alýp baþka kýyýlara atan, devinip dönüþtüren,sürükleyen... Nazým'ýn
kentindeyim,
Nazým'ýn dizeleri ne kadar yakýn…
Mimarlýk eðitiminin ilk yýlý,
Kesit; paralel cetvelden sonra irkiltici bir eþik daha.

Planlar, ýhlamur aðacýndan çizim masalarý, rapido, schoeller resim kaðýdý,caran d'ache…
Sabahlamalar, Yeniköy'de günün çýðlýk çýðlýða doðuþu, çizmek, tasarlamak… Kurgularken yeniden

yaþadýklarýmýzý,
dönüþtürmek insaný, dünyayý belki de… Olabilir mi ?

Karikatür üzerinde yoðunlaþma, gazetede yayýnlanan ilk karikatürler.
Daha güzel gelecek için elimdeki tek silah karikatür.

Bol bol çizmek ve okumak gerek…
Mimarlýk dünyasýný anlamaya çalýþýrken zorlanma belirtileri, kuþkular, yorgunluklar…

Mimarlýðý býrakmak düþünceleri, hocalara danýþmak ve devam kararý.
Karikatür tüm hýzýyla devam etmekte; sergiler, gazete ve dergiler...

Mimarlýk da öyle; projeler… tasarlamak öylesine müthiþ bir þey ki, seni
çeliþkilerinle, kararsýzlýklarýnla, düþlerinle birlikte var eden…

Akýl ve yürek sürekli çatýþmada, arada bedenin zavallý arayýþlarý…
Ürkek ve korkak giriþimler, sürekli ertelenen düþler...
Neden dizelerdeki gibi yaþanmaz iliþkiler; bir defada, sakýnmadan, pazarlýksýz, Bu kadar uzak mý aþk denen kýyý?

12 Eylül karanlýðý çöktü ansýzýn, Taþkýþla'nýn ikinci yýlýna, gencecik, saf umutlarý tarümar ederek…
Yýl 1980, ne kadar da yakýndý gelecek oysa; hani o özgür, mutlu ve dolu dizgin yaþanasý günler…
Yýl 2005, kaldýramadýk daha enkazý… Ruhlarýmýzý korumak için o ne mücadele ne çabaydý ? O ne direniþti öyle…
Sonuç mu ?!
Önemli mi, yaþam sürüp gidiyor, iyi olan hala önümüzde, ileride…
Mimarlýk dünyasýnda da kavgalar, sarsýntýlar;
modern mi, sonrasý mý, biraz itiþme, biraz þaka, alt üst olmada dünya, yönler karýþmada…

Çok yoðun ve sýkýþtýrýlmýþ bir eðitim programý sonrasýnda mezuniyet.
Mimarlýða adým atarken, ilk sevgilim "babamý" kaybediþim..
Çocukluðumun o en zifiri oyun çaðýnda, oyunlarýmýn ta ortasýndan bile kopabilerek sarýldýðým, sýðýnabildiðim o
sýcacýk avuçlar, güvenli limanlar artýk olmayacak…
Merhaba sonsuz enginler, belirsiz kuþkulu gölgeler.

Sonrasýnda Ankara'ya dönüþ,
Ýstanbul'la paylaþýlan o tutkulu, ateþli aþk geceleri geride mi kalacak?
Ýlk ve büyük piþmanlýklar…
Aile içi durumlarýn dayattýðý bir seçenekti Ankara. Ancak Ankara'da mimarlýk yapmanýn parýltýlý günlerine takýlý
kalmýþ sevgili hocamýn öneri ve destekleriyle birlikte Ankara'ya dönüþ..
Ama bir yandan da mimarlýk denizinde yol alýnýyor…
Ýlk yarýþmalar,ilk ödüller, ilk uygulamalar, o tasarým okyanusunun büyüleyici sonsuzluðu, tanrýsal büyüsü, büyük
ürperti ve coþkusu, kendini býrakýp güvenle koyvermek ile kendini sakýnmanýn insansý tereddütleri…
Belediye gerçeði ile tanýþma, Bayýndýrlýk Bakanlýðý faciasýna, dehþetine tanýk olmak.. Düþülen ilk boþluðun,
þiddetle çarpýlan duvarýn kayýtsýzlýðý,
mimarlýðý terk etme giriþimleri…
Ancak farkýnda olmadan gene mimarlýðýn koynunda bulmak kendini…
Bir açýklamasý var mý , olmalý mý?
Devamýnda yoðun bir ofis deneyimi, ayrýntýlarýn sonsuz derinliðinde yolunu kaybetme korkusu,
tasarlama,anlama, çözümleme, dönüþtürme çabalarýnýn birbirine karýþýp bir yumak olduðu günler, yýllar..
Son Karikatür sergisi… coþkulu bir serüvenin son duraðý (mý) yoksa bir ara mý?
Yalnýzca mimarlýk…
Ýçte, derinlerde ince bir sýzý, akar karikatür, sabýrla …
Mimarlýðý anlama anlatma ve yapma çabalarýnýn sýcaklýðý...
Kendini anlama ve arama çabalarý…
Kaybolmadan, kaybetmeden, devinerek, debelenerek, iteleyerek geçen yýllar..
Bu arada iki yeni sevgiliye merhaba…
Pýrýl bir tazelikle, namuslu cömert bir güzellikle kucaklanmak…
Ne muhteþem bir sýcaklýk, saran sýcacýk bir avucun minicik iki yürek olarak dönüþü…
Mimarlýk okyanusunda karþýlaþýlan onca sefil didiþmeye raðmen,
þanssýzlýk mý beceriksizlik mi olduðu bakýlan yere göre deðiþen böylesi bir serüvene raðmen…
Biliyorum bir yerlerde mimarlýk talep eden iþverenler de var, umuyorum bir gün yarýþmalar daha adil, jüriler daha
yetkin olacak.
Belki sýnýrlý bir çevrede kaldý ama gene de yýlmadan anlatmaya çalýþtýk, özveride bulunduk, yetindik, didindik,
çabaladýk…
Yol devam ediyor hala…
Aklýn bir saniye bile tahammül edemeyeceði böylesi bir duruma nasýl olup da katlandýðýmý ben bile
anlayamýyorum,
aþk- tutku olma ihtimali tabii ki hesaba katýlmalý…
…
insanýn birden fazla sevgilisi olmasýnýn bir sakýncasý var mý?
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Yayýn Komisyonu, dosya konularýný tartýþýrken, bu kez romantik bir ruh haline girdi: Þubatýn 14'ü ve
nýn güzel aný kitabýnýn adý ilham verince, “mimarlýk tutkusunu” konu yapmak üzere

(tutkulu bir dostumuzu) Kadri Atabaþ'ý editörlükle görevlendirdik. Konunun nasýl iþlenebileceði
görüþülürken, mesleðin hemen her alanýndan tanýdýðýmýz gözden geçirmeye baþladýk;
serbest çalýþanlar, akademisyenler, kamuda çalýþanlar... Neredeyse her kesimden bir isim ortaya
atýldý. Derken bir haksýzlýk yapmakta olduðumuzu Ayþe (Ergül) farketti: 'tan bildiðimiz
insanlar arasýnda da mimarlýðý tutkuyla sevenler yok muydu? Bu tutku nedeniyle Oda iþlerine
giriþip, yýllarýn itiþ-kakýþý içinde sabýrla yer almýþ olanlar... Önce tereddüt ettik. Bu alanda biraz
çetrefilli bir deðerlendirme yapmak, bildiðimiz birçok ismi Oda'da çalýþmaya motive eden þeyi
analiz etmek gerekiyordu. Siyasi, sosyal, mesleki... pek çok neden deðerlendirmeye konu olabilir
ve durduk yerde, dýþarýda býraktýðýmýz insanlarý incitebilirdik. Oda'nýn 50. yýlýnda, subjektif de kalsa,
eksik býrakma riskleri de taþýsa, bu deðerlendirmeyi yapmaya karar verdik. Görev de bana düþtü.

Tutkuyu hissetmek, tutkulu olaný tanýmakla mümkün. Topu topu 17 yýla yayýlan Oda deneyimimde
mimarlýðý tutkuyla sevdiðini hissettiðim insanlar oldu. Pekçoklarý gibi onlarý sevdim ve onlardan
etkilendim. Ýþte tüm riskleri göze alarak (bu arada kapsama giren çok yakýnlarýmý dýþýnda tutarak)
sizlere Oda'da tanýdýðým bir dizi ismi kendi gözümden anlatmak istiyorum.

Oda'da çalýþtýðým ilk yýllarda, 1988'de tanýdým 'ý. 1.Ulusal Mimarlýk Sergisi'nin “mesleðe
katký” ödülünü kazanmýþtý. 83 yaþýnda, pýrýl pýrýl hafýzasý ve alabildiðine alçakgönüllü hali ile
karþýmda duran bu anýt mimarla söyleþi yapacaktým.*ARKÝTEKT Dergisi'nin öyküsünü dinlemeyi
beklerken, Oda'nýn kurulmasýna önayak olanlarýn baþýnda geldiðini de öðrenince çok þaþýrmýþtým.
50 Yýllýk dergicilik öyküsünü mimarlýk çalýþmalarýna referansla anlatýyordu. Örgütlenme, mimarlýk
ve yayýncýlýk çalýþmalarýný nasýl birarada yürüttüðünü açýklarken:

diyordu. Henüz 1 yýldýr Oda'da yayýn
sekreterliði yapmakta olduðumu öðrenince, bu iþlerin hobi gibi yapýlamayacak kadar ciddi
olduðunu ve istikrarla sürdürülmesi gerektiðini öðütleyiþi hala gözümün önündedir. O zamandan
buyana Oda'yla, yayýncýlýkla inançla uðraþmamda, Zeki Sayar'ý iþin baþýnda tanýmýþ olmamýn büyük
etkisi vardýr.

Yine ayný dönemde bir baþka güzel insaný MYK Baþkaný olarak tanýmýþtým: 'ý.
Yýllarýn “devrimci Oda emekçisi” ile, þubelerin yaygýnlaþtýrýlmasý sürecinde bir dizi gezide birarada
olduk. 1970'lerden gelen devrimci yaklaþýmýn merkeziyetçi yönetim yapýsýný “daðýtan” ekibin
baþýnda olmak nedeniyle birçok eleþtiriye göðüs gerdiðini, hýrpalandýðýný biliyorum. Toplantý gezileri
sýrasýnda yaptýðýmýz kent yürüyüþlerinde, Osmanlý anýtlarýný deðerlendirirken yaptýðý ustalýklý
deðerlendirmelerine, o mekanlarýn kalitesini hissederek yaþadýðý hazzýn gözlerini doldurduðuna
þahit olunca çok etkilenmiþtim! Güzel bir mekana girdiðinde tüm gündemi deðiþiyor, alabildiðine
heyecanlanýyor, deðerlendiriyor, mutlu oluyordu. “Ulusal Mimarlýk Sergisi ve Ödülleri” projesi onun
baþkanlýðý sýrasýnda önerilmiþ, çok tartýþýlmýþ, geliþtirilmiþ ve hayata geçirilmiþti. Bu süreçte
takýndýðý tavýr, onunla gezerken hissettiklerimin ne denli doðru olduðunun saðlamasý gibiydi.
Biliyorum, Engin Aðabey, 70'li yýllarý onunla yaþayan pekçoklarý için tartýþmasýz “siyasi” bir kiþiliktir.
Ama ben onun mimarlýk tutkusuna bizzat þahit olup bunu paylaþma mutluluðunu yaþayanlardan
oldum. Þimdi oðlu Sinan'ý (yazýlarýndan) bu hatýralarla izliyor, her seferinde sevgili Omacan'ý yad
ediyorum.

Oda'da “anýt” diyebileceðimiz kiþiliklerden biri de dir. 1955-71 arasýnda, yani Oda'nýn
kuruluþuyla birlikte odacý olanlardandýr. O'nun ayný zamanda çok iyi bir mimar da olduðunu
keþfetmek için 2000'li yýllara gelmemiz gerekti. **Nejat Bey, zarif ve alçakgönüllü kiþiliðiyle
gönlümüze taht kuran centilmenlerin baþýnda geldi. Odacýlýðý onurlu, zenginleþtiren ve bazen kalp
de kýrabilen bir uðraþ olarak kabullenebilmemde, Nejat Bey'in etkisi oldu. Örgütlü olmanýn gereði
ve yararýna inanarak, bu deneyimle mutlu olabilmek, bir yandan da nitelikli bir mimari performans
için durmadan uðraþmak, kendini geliþtirmek... Cinnah 19'daki apartman, önünden her geçiþimde
daha ne kadar çok uðraþmam gerektiðini gösteren bir anýttýr.

'a ilk hayranlýk duyduðum zamaný iyi hatýrlýyorum: 1989'da gerçekleþen “Çaðdaþ
Mimarlýk Akýmlarý ve Son 10 Yýlýn Türkiye Mimarlýðý Sempozyumu”nda konuþturmaya çalýþtýðýmýz
bir dizi “yýldýz mimarýn” birbirinden hoþlanmayanlarýyla sorun yaþýyorduk. “Eðer o varsa ben
yokum!” restlerinin üstesinden gelemediðim bir anda yardýmýna baþvurmuþtum. “Mucizevi” bir iþ

Þevki Vanlý'

Zeki Sayar

Engin Omacan

Nejat Ersin

Doðan Hasol

tutkulularý

Odacýlýk

“Dergi benim için
vazgeçemediðim bir sevgili gibiydi. Mimar olarak çalýþýp kazandýðým herþey onun için harcandý.
Bazen eþim bile bunu neden yaptýðýmý anlayamýyordu. Açýklamak çok zor! Ýnsanlar Türkiye'deki
mimarlýðýn varlýðýndan haberdar olmak zorundaydýlar. Ýnsanlar mimarlarýmýzýn neler yapmaya
çalýþtýðýný bilmeliydiler. Ýþte ARKÝTEKT'in anlamý buydu.”

baþarýp her iki tarafý da konuþmaya ikna etmiþti. Ayný
sempozyumun kapanýþ panelindeki usta yönetimine de
bayýlmýþtým. Zeki Bey gibi, hem mimarlýk yapýyor, hem
dergi çýkarýyor, hem YEM'i yönetiyordu. Derken,
Mimarlýk Dergisi'nin 1963-69 arasýndaki 63 sayýsýný
kesintisiz çýkardýðýný öðrendim; odanýn en zorlu
kanallarýndan birinde ürün verilmesinde yýllarca baþrolü
oynamýþtý. Bu yoðun eylem çeþitliliði arasýnda
mimarlýðý hep ön planda tuttu: Bir yandan tasarladý,
inþa etti, ödüller kazandý; diðer yandan baþkalarýnýn iyi
ürünlerini duyurdu, onurlandýrdý. Oda'nýn, yayýncýlýðýn
mesleki geliþmeye katkýsýnda çok önemli roller
üstlendi. Disiplinli, mesafeli, soðukkanlý görüntüsünün
ardýnda gizli coþkuyu ve tutkuyu gözlemek,
yaptýklarýndan öðretiler çýkarmak... Doðan Bey'in
hayatýmdaki etkili insanlardan biri olduðunu söylemek
abartýlý olmayacak.

Biliyorum, 'huysuz ve tatlý' 'cýðým ( )
kendisini “odacý” ekibinde tanýmlamama kýzacaktýr ama
ben onu daha Oda'ya ilk girdiðimde tanýdým ve
kesintisiz her dönemde Oda'daki etkinliðine þahit
oldum. Bu neþeli, heyecanlý, yaratýcý, mücadeleci,
çalýþkan kadýn, yýllardýr söylene söylene dergilerde,
sergilerde, kitaplarda, UIA'da... bulunduðu her ortamda
iyi mimarlýðý, kaliteyi, niteliði saðlamaya/saðlatmaya
gayret gösterdi. Bu zorlu amaç uðrunda çok üzüldü,
kýrýldý, yýlmadý uðraþmayý sürüdürüyor. Oda'da
çalýþmayý zevkli ve geliþtirici kýlanlardan oldu Aydan ve
onun gibiler. Bu “onun gibiler” kategorisinde, daha kýsa
sürelerle tanýdýðým ama varlýklarýnýn, kimliklerinin Oda
ortamýnda ne denli deðerli olduðunu gördüðüm

, ve 'i anmak
isterim.

Ve bizi terkedip gittiði 2002 yýlýna kadar Oda
maceramýn neredeyse tümünde yanyana olduðum

. Kadri Atabaþ ne güzel söyledi:
“Ortam enerjisini kaybetti!” diye. Mimarlýða tutku,
coþku sözkonusu olduðunda, ondan daha abartýlý bir
kiþilik düþünemiyorum. Onunki mimarlýðýn her alanýna
sirayet eden öylesine bir tutkuydu ki, baþka hiçbirþeyi
önüne geçirmemecesine, zaman zaman gözünü kör
etmecesine... Bunca insan arasýnda etrafýndakilerle
onun kadar 'sevgi/nefret' iliþkisine girebilenine, bunu
sürekli kýlanýna rastlamadým. Mücadeleciliði, demokrat
olmayý, ekip çalýþmasýný, ikna yöntemlerini kullanma
biçimini, asla vazgeçmemeyi, empati kurmayý,
dinlemenin önemini, etkisini... pek çok þeyi onunla
çalýþýrken öðrendim. Ne yazýk ki çok erdemli olmayan
baþka þeyleri de. Ama Merih Aðabey'i her zaman,
herþeye raðmen çok sevdim, sonunda onu hep
affetmemi saðladý. Yokluðu içimi acýtmaya devam
ediyor. Yerinin doldurulabilmesi mümkün olmayacaktýr.

Aydan Balamir

Kadri
Atabaþ Sait Kozacýoðlu Haldun Ertekin

Merih Karaaslan

* Mimarlýk Dergisi, '88/4, sayý 230, sf.45-47
** Mimarlýk Dergisi, Nisan 2002, sayý 304, sf. 8-25

3 YIL SONRA...
2 Ocak'da, Merih Karaaslan'ýn yokluðu 3. yýlýný
doldurdu. Eksik bilgiler, abartýlý dedikodular, yaþanýlan
dramýn doðru yansýmasýna engel oldu. Olaydan kýsa
süre sonra cinayeti iþleyen gasp çetesinin elemanlarý
(2000 yýlýnda çýkan af'dan yararlanarak tahliye
edilmiþlerdi) yakalandýlar ve müebbet hapise mahkum
edildiler.
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Poliphilo'nun ormana giriþini gösteren resim.
Kaynak: Alberto Perez-Gomez, Polyphilo or the
Dark Forest Revisited - An Erotic Epiphany of
Architectur.

1Alberto Perez-Gomez, Polyphilo or the
Dark Forest Revisited - An Erotic Epiphany
of Architecture, MIT Press, New York,
1992.

Hikayenin yer aldýðý or jinal kitabýn adý,
Hypnerotomachia Poliphili, basým yýlý 1499,
basým yeri Venedik, yazarý Francesco
Colonna olarak biliniyor ancak bu konuda
tartýþma var. Kitabýn Ýngilizce çevirisi ise,
Hypnerotomacia Poliphili: The Strife of
Love in a Dream, Francesco Colonna, çev.
Joscelyn Godwin, Thames & Hudson,
London, 2003.

Liane Lefaivre, “Eros, Architecture, and
Hypnerotomachia Poliphili,” Design Book
Review, sayý: 18, 1990.

Alberto Perez-Gomez'in bu kitabýyla
tanýþmamý saðlayan ve son okumalarýna
katkýda bulunan Ülkü Özten'e (Osmangazi
Üniversitesi) ve gene son okumalara katkýsý
sebebiyle Hakan Anay'a (ODTÜ) teþekkür
ederim.

2

3

4

i

Bu yazý, meslek, eðitim ve araþtýrma alanlarýnýn kesiþiminde yer
alan bir noktada olmaya çalýþarak, mimarlýkla olan iliþkimin dile
dökülmesi denemelerini içeriyor. Tüm bu alanlarda duruþumu,
konumumu bir biçimde bazý karþýtlýklar ve bu karþýt durumlarýn
yarattýðý çeliþkiler belirliyor gibi görünüyor. Çeliþkileri var, çünkü
yapýlý çevrenin gerçekliði ve yaratýcýlýðýn sonsuz olasýlýklarý arasýnda
kendine bir yer bulmaya çalýþýyor. Çeliþkileri var, çünkü mimarlýkla
kurduðu iliþki, onun pratikte içerdiði inþa etme süreçlerini içermiyor,
buna karþýlýk inþa edilmiþ bu dünyanýn kavrayýþýnýn ve bilgisinin
oluþturulmasýný içeriyor.

Yakýn zamanda, beni belki de mimarlýk için bunlarý düþünmeye iten,
Alberto Perez-Gomez'in Polyphilo or the Dark Forest Revisited An
Erotic Epiphany of Architecture isimli kitabýnýn temeline
yerleþtirdiði ve hatta yeniden yazdýðý, 16. yüzyýldan itibaren birkaç
yüzyýl mimarlýða büyük etkileri bulunan bir hikaye. Sevgiliye ve
mimarlýða duyulan aþkýn birbirine karýþtýðý hikayede, Poliphilo'nun,
rüyasýnda, sevgilisi Polia'yý bulma amacýyla gizemli bir ormanda
yaptýðý yolculuk, bu yoldaki keþifleri ve seçimleri, ona yol boyu eþlik
eden mimari nesnelerle birlikte konu edilir. Ormandaki yolculuk
boyunca, hem okuyucu hem de kahraman karþýt durumlar arasýnda
seçimler yapmak durumunda býrakýlýr, onlara bilinenler dýþýnda farklý
seçenekler de sunulur ve kendi seçimleri sonunda, Poliphilo
sevgilisi Polia'ya kavuþur. Ama hikaye burada bitmez devam eder.

Hikayede, bu arayýþýn nesnesi olan Polia, bir çok þekilde
yorumlanýyor, kadýn, kent, akýl, kayýp altýncý duyu gibi. Poliphilo'nun
hikayesindekine benzer biçimde benim yolculuðum, benim
seçimlerim de farklý sonlara, farklý mimarlýklara ulaþabilir ama neye
ya da nereye ulaþtýðýmýn çok da önemli olmadýðýný, bunun bir son,
varýþ noktasý olmadýðýný, yaptýðým yolculukta sadece bir durak,
dinlenme noktasý olduðunu düþünüyorum. Bu durumda yolculuðun
kendisi, ulaþtýðým noktadan daha önemli bir duruma geliyor.
Mimarlýk arayýþýmý, bulduðumdan çok, oluþturduðum, tekil
nesnelerden çok, bütünsel, kapsayýcý, seçimlerimle aktif olarak
katýldýðým, dönüþtürebildiðim bir süreç olarak tanýmlamak, onunla
birlikte kendimi de tanýmak, kurmak için olanaklarý da yanýnda
getiriyor.

Bu noktadan tekrar hikayeye dönersek, Poliphilo'nun Rönesans
dünyasý Perez-Gomez'in deyimiyle büyü ve simyanýn dünyasýdýr ve
sürekli deðiþim halinde olan bu dünyada da süreç, üründen daha
önemlidir, baþka bir deyiþle mimarlýðýn bir isim olmaktan çok fiil
olmasý durumudur bu. Böyle bir anlayýþ, mimarlýða yapýlan bir
yolculuktan çok, mimarlýkla yapýlan bir yolculuðu gerektiriyor.
Baþlangýçta tariflenen konumun, mimarlýkla iliþkisinin çeliþkilerini
çözümlemek, ya da bu çeliþkileri yaratan karþýt durumlarý barýþtýran
alternatif yollar bulmak için, yola çýkmaya deðer.

ODTÜ, Mimarlýk Bölümü
meltemanay@arch.metu.edu.tr

Araþtýrma Görevlisi
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Paris Komünü’nde, barikatlara konmuþ bir tuðlanýn yerini
hangi anýt tutabilir? Kafka'nýn kentinde 1 Mayýs'ý
kutlamak hangi kent planýnda çizilebilir? Tersinden
soralým. Ayýþýðý alan banklar iþaretlenmediyse, bir kent
planý, kent planý olabilir mi?

“ki Karaköy köprüsüne yaðmur yaðarken
Býraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti
Çünkü iki kiþiydik”
Mekan, mekansallýðýn ötesindedir. Üç boyut, bir mekaný tarif etmek için
yeterlidir de, bir yemek tarifi, insanýn dilinde yemeðin tadýný ne kadar
hissettirebilirse, o kadar...
Bir kenti sevmenin kaçta kaçý mimari görünüme atfedilebilir?

Eyfel Kulesi, modern yapým tekniklerini simgeleyedursun, düm düz bir
alana kurulmuþ Paris'te, kentin baþka mahalleri de bulunduðunu
hissetmenin, az sayýdaki yolundan biridir. Yer düzlemi ile kurduðu iliþki,
Parislilerin yaþantýsýnda oynadýðý rolden daha önemli olamaz.

Yine ayný kentte, Seine'in bulanýk suyunda bir kaç yýldýz beliriyorsa,
Apollinaire, Miabeau Köprüsü'nü yazdýðýndan olsa gerektir. Akþamlarý,
sokak lambalarýnýn sanki bilerek aydýnlatmadýðý kanal kýyýsýnda, sarmaþ
dolaþ bir çift, kavga eden bir çiftin yanýndan geçerken üzüldükleri içindir.
“Seine akýyor Mirabeau Köprüsü'nün altýndan
Ve þu bizim aþkýmýz
Olur mu durasýn þimdi anýmsamadan
Sevincin geldiðini ancak acýnýn ardýndan”

Kýz kulesi'nin þiir cumhuriyeti olduðu bilinir. Denizin ortasýnda, en soðuk
günde bile dýþarýda vapur yolculuðu yapanlarýn, elleriyle rüzgarda daðýlan
yalnýzlýklarýný düzletmesi için deðilse, nedir kýz kulesi? Restore edildikten
sonra her ne kadar çirkinleþmiþse de, vapur yolculuklarýnda gazete
okumanýn imkansýzlýðý kadar, hala vazgeçilmezdir.

Beyoðlu'nun eski yüzlü binalarý, bir kýsmýna mimari bir deðer atfetmek
mümkün olmakla birlikte; büyük bölümü herhangi bir plastik deðeri
olmayan süslemeleri sayesinde oradaki yaþantýya özen katan tek þey deðil
midir? Hemen her balkona asýlmýþ çamaþýrlarýn, Beyoðlu'na, Cihangir'e,
Kasýmpaþa'ya kattýklarý, mimarlarýnýn kattýklarýndan çok daha fazladýr.

O civarlara atfedilen bohem bayaðýlýðý bir kenara koyarsak, sokaktan
geçen bir insana, o sokakta birilerinin yaþadýðýný anýmsatmak, kapý
önlerinde laflayan kadýnlar kadar, tüm yoksulluða raðmen, birinci kat
pencerelerine takýlmýþ parmaklýklarý ince ince iþlemiþ bir ustaya
düþmektedir. Yoksulluk olduðu için, hýrsýzlýk olasýdýr, bu yüzden birinci kat
pencerelerinden hiç bir çocuk dýþarýya atlayamaz.

Bu güzeli deðil, bir çirkinliði hatýrlatmaktadýr.

Ama, bugünün yaþamý budur, bizimdir; bize bizim olaný anýmsatýr. Tüm
çýplaklýðý ile. O sokaklar, bu yüzden sokaktýrlar.

Galata Kulesi, kanat takýp tepesinden Üsküdar sahillerine uçma hayali
kuran kimse olmazsa, bir kule bile deðildir.

Gökdelen'ler, Mies'in heyecaný ile deðil de, lanet olasý bankalarýn,
þirketlerin logolarýný tepelerine kondurduklarý için taslarýný taraklarýný
toplayýp, bu kentten gitmelidirler.

Bir Kaç Kent, Bir Kaç Not...

efeduyan@yahoo.com

Behçet Necatigil'in, evlerden çýkmak istememesine þaþmamak
gerekir. Necatigil'in kent yaþantýsýna mesafesi, elbette sadece
kentsel bir olgu deðildir. Daha çok toplumsal yaþantýnýn etik
zeminine yönelik bir tepkidir ve kendini kent ölçeðinde dillendirir.
Gündelik yaþam ile etik zeminin kesiþtiði her nokta, “sokaklarda”
boy göstermektedir.
“ya büyük þehirlerin birinde
Geziniyor kalabalýk duraklarda
Ya yurdun uzak bir yerinde
Kahve, otel köþesinde
Nereye gitse bu akþam vakti
Ellerini ceplerine sokuyor
Sigaralar, kaðýtlar
Arasýndan kayýyor usulca
Eðilip alýyorum, kimse olmuyor
Solgun bir gün oluyor dokununca.”

Yine elbette, bir kente tepki gösteren tek þair Necatigil deðildir.

“Paris ne zaman çirkinleþir
Basýmevleri basýldýðý
Kitaplar yakýldýðý zaman”

Dünyanýn, bir çok ülkesinde þiir yazmýþ, sayýp sövdüðü kadar o
ülkeleri sevmiþ insan, bu satýrlarýn yazýldýðý günlerde 103'üncü
yaþýný kutladýðýmýz Nazým olsa gerek.

“Eski þehrin en karýþýk
En dar sokaðýnda bile
Pencereler kamaþacak
Ve pýrað'da 1 mayýsta
Bir lokma bulut istemem,
hatta kardan aklarýný
köpük gibisini yani”

Þairin, Ýstanbul üzerine yazdýðý dizelerde, sokaklarýnda
dolaþmanýn coþkusunu deðil, özlemi ve öfkeyi birlikte dile
getirdiði bilinir. Sevdiði için, öfkelenmektedir, içler acýsý
durumuna... Nazým Hikmet, bugün de “vatan hainliðine devam
ederken”, bir kent baþka türlü sevilebilir mi?

Dahasý, mimarlar ve bu memleket konusunda kendini sorumlu
hisseden herkes, bugün mimarlýðýn anlamýna sadece kýrýk dökük
bir kentsel birikimden imgeler çýkarabilen þairlerin sahip
çýkmasýndan rahatsýz olmalýdýrlar.

Mimarlýðýn, daha rüküþ konutlara, daha gösteriþli iþyerlerine
sahip olmaya, daha çok da “sahip olmak”a indirgenmesine,
tüketim kültürünün bir kulvarý olarak belirginleþerek altýndan
gerçek zeminin çekilmesine, ilerici mimarlýk çizgilerinin
karikatürleri ile yetinilmesine, Melih Gökçek'in üstgeçitlerinin
baþka bir düzlemde yansýmasýndan baþka bir þey olmayan
pazarlama mantýðýnýn git gide güç kazanmasýna, markalaþma
saçmalýðýnýn mesleðin içini boþaltmasýna seyirci mi kalýnacaktýr?

Mimarlýk hala yoktur, bu yüzden de eksikliði çok ama çok yoðun
hissedilmektedir.

Bir kenti her noktasýna kadar sevdirmek, baþka kimin iþidir?

Bir Soru Daha
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"Mimarlik Sevgilim," çünkü onunla da, onsuz da acý çekiyorum ama buna raðmen
mutluyum. Ben mimarlýða aþýðým, kendimi onda buluyorum. Mimari eserlere dalýp
gidiyor, bir gün kendi tasarladýðým binalarýn içinde olduðumu ya da yanýndan geçtiðimi
hayal ediyorum. Tarihi mekanlar ya da günümüz kentleri, ya da mimarlýk kitaplarý fark
etmiyor bunun için. Her yapýyý zamanýnýn koþullarýnda deðerlendirmek önemli, ama bu
onlara bugün de hayran olmak, ya da tam tersi daha bugünden bazýlarýndan nefret
etmek hakkýný bizden almýyor.
Yaþam üzerine düþünce üretmek ve mekanda bunun yansýmalarýný yaratmak, yani
yaþama mekanlarýný tariflemek. Ben mimarlýðý böyle tanýmlayabilirim en genel
anlamda ve en özünde. Ne var ki mimarlýk insanlarýn hayatýna bu kadar doðrudan
dokunduðunda mimarlýk disiplini dýþýndaki -mimarlýktan etkilenen- herkes için de, bir o
kadar önemli ve kaçýnýlmaz oluyor. Onlarýn mimarlýkla olan diyaloðu da ne kadar iyi
kurulabilirse ve mimarlýk kültürü paylaþýmý ne kadar artýrýlabilirse o kadar mimarlýk
gelecek kuþaklara aktarýlmaya deðer bir kültür olarak yeniden baþ tacý olabilir ve
mimarlar için de hayat daha yaþanýlýr olur kanaatindeyim.

Buket Demirel,
Süleyman Demirel Üniversitesi, 2001

Mimarlýk hep özlediðim ama kavuþamadýðým bir sevgili gibi.
Mimarlýk diplomamý aldýðýmda kurduðum hayallerin, hayatýn gerçeklerine yenildiði,
hayallerimin peþinden koþmak yerine güvenli olaný seçmekle o sevgilinin ardýndan
bakmakla yetinmek zorunda kalýþýmýn öyküsü bu.
Yine de,
yaþamýmýn her alanýna yansýyan pýrýltýlarý için,
Hayal etmeyi, emek vermeyi, sabretmeyi, üretmeyi, var etmeyi öðrettiði için,
Açtýðý farklý ufuklar için,
Mimarlýk vazgeçemediðim sevgilim.

Bahriye Öktem,
Konya DMMA, 1981

Herkes Ýçin Mimarlýk

Keþke mimari tasarým herkes için olabilse. Yaþadýðýmýz kentsel dokular, içinde
bulunduðumuz yapýlar ve yaþamýmýzýn her anýnda bizi saran iç mekanlar ne yazýk ki tüm
insanlarýn þu anki ve gelecekteki deðiþecek olan ihtiyaç ve isteklerini
karþýlayamamaktadýr. Günümüz Türkiye’sindeki mimarlýk, keþke eþit, ulaþýlabilir,
eriþilebilir ve adapte edilebilir olsaydý demekle yetinmemek gerekir, çünkü toplumlarýn
gelecekteki yerlerini belirleyecek olan kiþiler mimarlar ve mimarlýktýr.

Yasemin Eren,
ODTÜ, 2002

Ýyi ki mimar olmuþum
Ýyi ki mimar olmuþum, mühendis veya doktor yahut baþka bir meslekten deðil.
Çünkü ben mesleðimi çok seviyorum. Þayet mimar olmasaydým, keþke mimar
olsaydým diye hayýflanýrdým.

Ne yazýk ki beni üzen bir durum var: Keþke mesleðimiz Türkiye'de de gerçekten iyi
anlaþýlabilseydi. Keþke mimarlarýmýz ozalit kaðýdý parasýna proje çiziyor olmasalardý,
keþke insanýmýz proje parasýna ozalit parasý gözüyle bakmasaydý. Çünkü
memleketimizdeki durum ne yazýk ki bu.

Ey "Sevgilim Mimarlýk"
Seninle kötü þartlarda deðil, keþke daha iyi þartlarda yaþasaydým. Çünkü sen en iyi
þeylere layýksýn. Keþke daha iyi bir itibarýn, daha iyi imkanlarýn olsaydý. Ama her þeye
raðmen söyleyeceðim þey yine ayný: Ýyi ki mimar olmuþum.

Hayati Binler,
ADMMA, 1981

Sýradan bir durum , özel bir yaþam biçimidir mimar
olmak. Kiþi, sürekli olarak gözünde eleþtirel bir gözlükle

dolaþýr ve farklý camlarýn arkasýndan bakar çevresine.

Üzerinize ikinci bir deri gibi giydiðiniz mimar kimliðinizden
yirmi dört saat ayrýlamazsýnýz. , ne bu deriden
giysiyi, ne de gözlüðünüzü çýkarýp koyabilirsiniz bir
kenara. Hele ki, mimarlýðýn pratiðini yapan bir
mimarsanýz tasarým hayata iliþkin bir mesele haline
gelmistir sizin için. Deðiþmek isteseniz bile
çok geçtir artýk.

Kimi zaman, iþten biraz uzaklaþmak düþüncesiyle
gittiðiniz bir sinemada, üstelik filmin en heyecanlý
yerinde projenizi kurgularken bulursunuz kendinizi.

Her yeni proje ile farklý ve yeni heyecanlar yaþar
mimar, tekrar tekrar aþýk olmak gibidir bir projeyi
üretmek ve yapýya dönüþümünü izlemek ve sonra
yeniden baþlar herþey baþka bir projeyle, yeni bir aþk
tadýnda!!!

Sevmeden yapýlabilecek mesleklerden deðildir
mimarlýk. Bir projenin tasarým aþamasýndan
tamamlanmasýna deðin geçen sancýlý süreçte “

baþka bir mesleðim olsaydý” yerine, “her þeye karþýn
mimarým” demeyi sürdürüyorsanýz, siz iflah olmaz

bir âþýksýnýz. Mimarlýk ise asla vazgeçemeyeceðiniz
sevgiliniz.

deðil

Çünkü

ne yazýk ki

ke ke

iyi ki

þ

Mimarlýk mesleðini bilerek,
severek ve isteyerek
seçtim..... çünkü
çocukluktan beri
inþaatlarda ve çizimlerle iç
içeydim. Memleketimizde
mesleðimizin deðeri ne
yazýk ki henüz anlaþýlmýþ
deðil. Zaman zaman
umutsuzluða kapýlýp keþke
baþka meslek seçseydim
desem de; en ufak bir
mesleki tatminle fikrimi
deðiþtirip iyi ki mimar
olmuþum diyorum. Çünkü
mesleðimi ilk günkü kadar
seviyorum....

Emel Kefeli,
ADMMA, 1980

Mimarlýk sevgilim,

Çünkü onu çok seviyorum.
Ýyi ki mimar olmuþum.

Ne yazýk ki mesleðimizle
ilgili sorunlarýmýz da yok
deðil.

Keþke bu sorunlarýmýzý
çözmüþ olarak geleceðe
bakabilseydik.

Günübirlik yüzeysel
çözümlerden arýnmýþ
olarak mevcut mimari
deðerlerimize sahip
çýkabilsek ve tüm altyapý
sorunlarý çözülmüþ olan
örnek yerleþim
merkezlerine öncülük
edebilsek, mimarlýk adýna
önemli bir adým atmýþ
olacaðýz.

Ancak bugünkü genel
sistemin ve ekonomik
düzeyimizin buna pek
elveriþli olmadýðý
görüþündeyim.

Saygýlarýmla,

Nedim Dikici
GSA, 1979
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Mimarlýk Sevgilim,

Çünkü...
Ne kadar mimar olarak çalýþmasam ve de çalýþmayý düþünmesem de, bana
kazandýrdýklarý için mimarlýðý seviyorum.
Ýyi ki...
Okulumu yarýda býrakmamýþým diye düþünüyorum kimi zaman, kimi zamansa tam
tersini.
Ne Yazýk ki...
Demek istemiyorum.
Deðil...
Bu meslek bana göre deðilmiþ diye düþünüyorum.
Keþke...
de demek istemiyorum. Ne olursa olsun bana çok þey kazandýrdýðýný düþündüðüm
için mutluyum.
13 Ocak 2004 tarihi itibariyle düþündüklerim bunlar. Ama zaman içinde fikirlerim
deðiþebilir.

Elvan Odabaþý,
ODTÜ, 2001

“Mimarlýk Sevgilim”;
Çünkü,
Ülkemin insanýnýn; en fakirinden en zenginine, kentlisinden köylüsüne, hayatýnýn
her alanýnda etki eden, fiziki engelleri kaldýran, yaþamýný kolaylaþtýran, gözünü ve
gönlünü zenginleþtiren, yoktan var edip, eskizden bilgisayara aktaran, orada
þekillendirip, fonksiyonel hale getiren daha sonra aydýnger ve ozalite teknik resim
olarak yansýtan ve uygulamanýn her aþamasýn da baþýnda bulunulan gerçekçi bir
meslek oluþundandýr.
Ýyi ki,
Mimarlýk Fakültesine girdim ve 1980 yýlýnda mimar ünvanýný aldým.
Ne yazýk ki,
Meslekten olmayanlar da bu ülkede her türlü yapý yapabilmektedir.
Mimarlýk eli çantalý ticari erbablarýn serbest pazarý deðildir.
Keþke, depremlerde ve doðal afetlerde, yapýlarda ölen insanlarýmýzýn sayýsý, bir
elin beþ parmaðýný geçmese.

Cumhur Bekleyen,
ADMMA, 1980

NE YAZIK KÝ havasýný solukladýðýmda, çocukken odamda duran eskimiþ sandýðý
açtýðým zaman içeriyi buram buram saran biraz gül, biraz tarçýn karýþýmý ama
aslýnda ikisi de olmayan o tarifsiz kokuyu anýmsatan kent yok artýk...

KEÞKE bulabilseydim, anýlarýmý süsleyen kafelerin, kitapçýlarýn, okuldan çýkýnca
mutlaka uðradýðým köþedeki þekerleme satan dükkanýn nerede saklandýðýný...

DEÐÝL hapsolduðum bura, sevgiliye duyulan özlem kadar sýmsýký saran beni,
çaðýran, karþý koyamadýðým...

ÇÜNKÜ þimdi, gürültülü, çirkin ve yaþanmýþlardan geriye kalan bir kaç güzel þeyi
de acýmasýzca yok etmesi kaçýnýlmaz bir yer var; adý kent deðil, tanýmsýz. Kimliksiz
bir yabancý...

Ve

ÝYÝ KÝ MÝMARLIK var. Umutsuzluðumda sarýlýp baþýmý omuzlarýna
yaslayabileceðim, beni bu kimliksiz yabancýnýn elinden çekip çocukluðuma,
anýlarýma, yaþadýklarýma, ait olduðum diyarlara salýverecek SEVGÝLÝM!

Ýlknur Tekin,
Gazi Üniversitesi, 1999

Mimarlýk Sevgilim

ÇÜNKÜ…
Çok istediðim,
Üniversite seçme sýnavýnda
(1975), birinci tercih olarak
yazdýðým ve kazandýðým bir
meslek dalý….
O belgelerimi itina ile
saklýyorum.
Yaþamak rüyadýr…
gerçekleþtirmeyi biliyorsan….

ÝYÝ KÝ…
Mimar olmuþum. Ten
uyuþmazlýðý hiç yaþamadým, bu
meslekle...
Genelde,
''Mimardýr, ne yapsa yeridir''
kategorisinin! tüm nimetlerinin,
keyfini çýkartýp, üretmekte,
göze almakta, kabullenmekte,
göðüslemekte, korumakta,
çözmekteyim.
Yaþamak güzelliktir…
Kýymetini biliyorsan…

NE YAZIK KÝ… Mimarlýk, tümü
ile, insanoðluna hizmet
veriyor olmasýna raðmen, ayný
insanoðlu tarafýndan da, henüz
yeterince anlaþýlamamýþ bir
meslek...
Yaþamak bilmecedir…
çözmesini biliyorsan...

DEÐÝL MÝ…ki üstad ''En güzel
aþk... henüz, yaþanmamýþ olan
aþktýr ''. demiþ…
Henüz anlaþýlmamýþ olmak da
var...!

KEÞKE…mi??
Dinle beni... ''bu kelimeyi'' hiç
söylemiyorsun.

Sevgilim MÝMARLIK,
yaþamak,
hüzündür… maceradýr…
mücadeledir… görevdir..
uðruna savaþmayý, sen de
biliyorsun……!!

Semra Sanýtürk,
ADMMA, 1980

Keþke sevgilim,
Sonsuz bir aþk deðilsin ne
yazýk ki... Bu kadar içime
aldýgým senin dýþýna
düþebilirim her an.
Tutkularým tamamýný
kapsayamýyor, üzgünüm...
Ya da belki tersine herþeyimi
açýp senin herþeyine
dokunabildiðim
anlarý gerçek hayatta var
etmenin zorluðundan bu
sadakatsizliðim,
tutarsýzlýðým.

Doðrularýmýzýn kesiþmiþ
olduðu yerleri daha iyi
anlayabilsem keþke...O anlýk,
ama ömre bedel sandýðým
heyecanlarýn ne
anlama geldiðini bulabilsem.

Peþinden koþmaya devam
etmeli miyim? Sen üzerinden
aþka, aþk üzerinden sana
sorduðum sorularýn
yanýtlarýný bir gün bulabilecek
miyim? Bir gün iyi ki devam
etmiþim, boþuna deðilmiþ
diyebilecek miyim?

Ah sevgili... Keþke geçmiþ
heyecanlarýn hatýrýndan ve
gelecek umutlarýndan alýp
þimdiki zamana taþýyabilsem
seni...

Ekin Sakýn,
Gazi Üniversitesi, 2003
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Oda yönetimi evvela Anayasamýzdaki "TÜRKÇE" dilimizi sevmelidirler,
ingilizce sözcüklerle güzel dilimizi kirletmemeliler.
bülten=belleten,
editör=yayýncý,
anket=soruþturma,
format=þekil,
biçim, faks=belgegeçer,
e.posta=e.haberleþme
demeyi kim bu yarý aydýnlara öðretecek? Atatürk "Dilimiz yabancý
sözcüklerden kurtarýlacaktýr" diyor da hangi sevenler dilimizi yabancý
sözcüklerden koruyacaklar? Türkçe konuþma ve yazma bilim AHLAKINA
uymayan kimse anadilini sevmiyorsa neyi sevebilir? Mimarlýk bütün güzel
sanatlarýn, sevilecek herþeyin kaynaðýdýr. Halkýn anlayamadýðý dille
konuþan kendini aldatmaz mý? Halkla iletiþimin en verimlisi onun
anlayacaðý dili konuþmak deðil midir. Dil katliamýný ingilizce veya yabancý
sözcüklerle bozanlar nasýl sevebilirler? sevilebilirler? güzeli, iyiyi,
doðruyu, güzel sanatlarýn bütününü hissedip kavrayabilirler? ABD li
misyoner haçlý Hantinton "Medeniyetler savaþýný" hangi tarzanca
konuþanlara IRAK'ta çuvalý baþýna geçirince anlayacak? Sevmenin ne
olup ol adýðýný? Yunus Emre'miz 700 yýl önce"sevelim sevilelim bu dünya
kimseye kalmaz"la özetliyor. Ne mutlu bize ki böyle düþünürlerimiz var.
Sevgiler sonsuza kadar sizlerle,

Mustafa Gürbüz,
Yurtdýþý, 1974

m

ÝYÝ KÝ VARSIN, iyi ki var oldun, aþkým,
ÇÜNKÜ seni çok sevdim, seni hep saygýyla andým,
Hiç eksilmeyecek, hiç eskimeyecek düþünceler vardýr hayatta, sen de
öylesin aþkým,
NE YAZIK KÝ seneler çok çabuk geçti,
Birlikte birçok þey yaptýk veya yaptýðýmýzý zannettik, biliyorum, seni
yeniden yaratamazdým, Mimar Sinan, Bauhaus, LeCorbusier gibi
yüzyýllarca var olacak ve konuþulacak eserler de yapamazdým ama
mutlaka senin için yapmam/yapmamýz gereken bir þeyler vardý,
olmalýydý,...........................
Þimdi soruyorum, senin için ne yaptým, sahi ben/biz senin için ne
yaptým/yaptýk?

DEÐÝL mi ki sen bende/bizde ilk ateþi yaktýn, ruhumuzda bir heyecan
yarattýn onu yaþatmalýydým, aþkým. Sen hiçbir zaman sýradan olmadýn
olamazdýn da , hep özeldin, özel þeylere layýktýn ,ama ben ne yaptým, seni
aldým konutlarda, parsellerde, dar sokaklarda, plansýz kentlerde
yaþattým/yaþatmaya çalýþtým, modernist mimarlýk dedin bakayým dedim,
post modern düþünce dedin, batý kaynaklý dedim ve sustum, fütürist akým
dedin yok dedim, evet gerçekten ben/biz senin için son 30 yýlda ne
yaptým/yaptýk?

KEÞKE, daha önce senin özünün farkýna varsaydým seni anlasaydým,
sana sahip çýksaydým, yarattýðýn rüzgarlarýn önünde saða sola
savrulurken saðlam köklere/temellere sarýlsaydým, her þeyin daha çok
farkýna varsaydým, alýþýlmadýk yeni tatlarýný özümseyip, içselleþtirseydim
aþkým,.............................
Biliyorum bütün yaþanmýþlýklara raðmen, yapabileceklerimiz için, hiçbir
þey için, vakit henüz geç deðil aþkým,....................

Leman Ardoðan,
ADMMA, 1977
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Mimarlar Odasý, UIA 2005 ÝSTANBUL
Dünya Mimarlýk Kongresi Kongre Vadisi Tasarým Yarýþmasý'ný,
dergi bülten ve web duyurularý kanalýyla ilan etti.

Soru-Cevap sürecinde, programýn
genelini ve çerçeve çizmekle sýnýrlandýrýlan strüktürünü
eleþtiren sorular vardý.

Projeler teslim edildi.

Yarýþma sonuçlarý açýklandý.

Ýstanbul'da ödül töreni ve kolokyum yapýldý.
Törene katýlan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný mimar
Kadir Topbaþ, birinci seçilen projenin belediye tarafýndan
uygulanacaðýný kürsüden ilan etti. Birinci projenin müellifine
ödül beratýný MYK Baþkaný Oktay Ekinci verdi. Turizm
Bakanlýðý'nca karþýlanacaðý bildirilen ödüllerin ödemesi
yapýlmadý.

Mimarlar Odasý Genel Baþkaný Oktay
Ekinci, tüm þubelere, kurullara ve komitelere, UIA
çalýþmalarýna iliþkin bir bilgilendirme / deðerlendirme yazýsý
yolladý. (bkz. www.mimarlarodasiankara.org) Genel olarak
sürecin tümünü eleþtiren bir uslupla kaleme alýnmýþ
“deðerlendirme”, Vadi Yarýþmasý'nda seçilen birinci projenin
beðenilmediðini ve uygulanmayabileceðini çaðrýþtýran ifadeler
taþýyordu.

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetimi,
Oktay Ekinci'nin yazýsýný - Vadi Yarýþmasý ile ilgili bölümü
özellikle vurgulayarak - üyelerine gönderdi ve
deðerlendirilmesini istedi.

MYK Baþkaný'nýn konuya yaklaþýmý ve
üslubunu 'muhtýra'ya benzeten Ankara Þube üyeleri,
“yarýþmalar kurumuna aðýr bir darbe” olarak nitelendirdikleri
tepkilerini özellikle internet ortamýnda yayýlan yazýþmalarla
yaygýnlaþtýrmaya baþladýlar. (bkz.
www.mimarlarodasiankara.org)

Yarýþmanýn açýldýðý tarihten baþlayarak,
konuyu web ortamýnda tartýþtýran bir forum bölümü açan
Arkitera sitesi, UIA Organizasyon Komitesi'nin Ýdari ve Mali

·

“Genelde kentlerimizi, özelde ise Ýstanbul'u “yüksek
yapýlarýn þantiye alaný” olarak algýlanmasýna neden
olabilecek bu projenin, bu gibi “uygunsuz” yapýlaþmaya
karþý çekincelerimizle çeliþen çaðrýþýmlarý kaygý
yaratmaktadýr.
·Kongre vadisinde ve kentin deðiþik alanlarýndaki
etkinliklerde binlerce kiþinin altýnda gezineceði
düþünüldüðünde, temelde bir “þantiye makinesi” olan
“vinç”in bu amaçla kullanýlmasý endiþe yaratmaktadýr. Kaldý
ki bu durum, tüm salýným alaný (dairesel çapý) içinde yasal
olarak da olanaksýzdýr.
·Vinçlerin konuþlanabilmesi için proje gereði oluþturulacak
büyük boyutlu “betonarme kaidelerin” inþaat yapým zorluðu,
inþaat süresi, ayný kaidelerin kongre etkinliklerinden sonra
ne olacaðý ve maliyeti de tartýþma konusudur.”

, 14 Aralýk 2004, MO Birimlerine Yazý

“2 3 gün önce sonuçlanan Vadi Tasarým Yarýþmasý sonuçlarý
bende büyük hayal kýrýklýðýna neden oldu. (…) Uzun
zamandýr sonucu beklemekteydik ve týkandýðýmýz,
beklettiðimiz adýmlarý bu sonuçla atabileceðiz sanýyorduk.
Jürinin yaptýðý seçim ancak ve ancak Organizasyon
Komitesinin çalýþmalarýný engeller, hiç beklemediðimiz
zaman kaybýna neden olur. (…) Jüri, deðerlendirmesinde
Þartname kurallarýna uymamýþtýr. Þartnamede “Etkinlikler
Temel Ýþlevler” bölümünde sýralamalar yapýldýktan sonra,
“Bu etkinlikler için ayrýlacak alanlarýn sayýsý, büyüklüðü,
mekansal biçim ve kimlikleri koþullar göz önüne alýnarak
yarýþmacý tarafýndan önerilecektir,” þeklinde hüküm yer
almaktadýr. Þimdi sormak istiyorum: Seçilen eser bu ihtiyacý
karþýlýyor mu? Mekan düzenlemesi, alanlarýn sayýsý,
büyüklüðü, nerede? Sonuç olarak elde edilen bir Vadi
yerleþim planý deðil, olsa olsa bir “enstelasyon”dur. (…)
Þimdi seçilen enstalasyonu istediðimiz seviyeye kadar
iþlemek, yerleþimleri yapmak, mekanlarý belirlemek gibi
çalýþmalar herhalde jürinin gözetiminde kazanan müellif
tarafýndan yapýlacaktýr. Bunun için bizden ayrý bir ücret talep
edilmesi herhalde söz konusu deðildir. Çünkü böyle bir
bütçe yoktur ve olmayacaktýr. Kimsenin böyle bir beklenti
içinde olmadýðýný umuyorum.”

28 Aðustos 2004, kaynak bilinmiyor.

“UIA 2005-Ýstanbul Kongresi Vadi Tasarým Yarýþmasý” ile
ilgili olarak “yarýþmanýn sonucu” ve 1. seçilen “projenin
uygulanmasý” konusunda bazý mimarlýk dergileri ile meslek
yayýnlarýnda baþlayan tartýþmalar üzerine MYK'nýn görüþ ve
deðerlendirmeleri þöyledir: (...)
Söz konusu açýklamadaki “Vadi Tasarým Yarýþmasý sonuçlarý”
ile ilgili bilgilendirmeler MO'nýn ve MYK'nýn genel anlamda
ve ilkesel olarak “mimarlýk yarýþmalarý”nýn önemi ve deðeri
konusundaki hassasiyetini ortadan kaldýrmamaktadýr.
Mimarlýk yarýþmalarýnýn yaygýnlaþmasý ve korunmasý, görev
baþýndaki MYK'nýn da temel ilkesidir. Bu nedenle tartýþma
konusu yarýþma projesiyle bu konunun iliþkilendirilmesi
üzüntüyle karþýlanmaktadýr.(...)
4- “Birinci seçilen projenin uygulanma koþullarý”ný belirleme
konusunda yaþanan gecikmelerin nedeni ise MYK ya da
MO'nýn tutumu deðil, doðrudan projenin “nasýl” ve “hangi
kaynaklarla” uygulanabileceði yönündeki belirsizliklerdir.
Nitekim, jüri raporunda da; “projenin (...) stratejik bir
planlama ve alt ölçeklerde inceltilme gereði vardýr” uyarýsý
yer almaktadýr.

Þefik Onat,
www.arkitera.com
Kongre Vadisi Mimari Tasarým Yarýþmasý konulu Forum

Oktay Ekinci

Bu sorunun aþýlabilmesi için de Organizasyon Komitesi ve
MYK ile Belediye Yetkilileri arasýnda yapýlan görüþmelerde,
projenin “uygulanabilir nitelikte” bir Vadi Tasarýmýna olanak
saðlamasý için nasýl bir yöntem izlenebileceðini konusunda
jüri ve müellifle birlikte konuyu çözüme kavuþturma kararý
benimsenmiþtir.(...)

SONUÇ OLARAK:
MYK ve Organizasyon Komitesi'nin mimarlýk çevrelerinden
ve mimarlýk kamuoyundan asýl ve öncelikli dileði, tüm
çabalarýn ve her türlü olanaðýn UIA-2005 Ýstanbul
Kongresi'nin baþarýlý olmasý için gerekli destek ve katkýlara
ayrýlmasýdýr.
Bu anlamda kongre hazýrlýk çalýþmalarýnda ve kongre
sürecinde yýpratýcý ve temelsiz polemiklerden kaçýnýlarak,
tüm meslektaþlarýn ayný süreçte “kolaylaþtýrýcý” ve
“birliktelikleri çoðaltan” bir tutumu yeðlemelerine yaþamsal
gereksinme olduðu bir kez daha duyurulmaktadýr.
Ýlgililere ve mimarlýk kamuoyuna saygýlarýmýzla.

, 14 Ocak
2005

Yarýþma Þartnamesinde de belirtildiði gibi yarýþmanýn
sonuçlanmasýndan sonra atýlmasý gereken ilk adým Mimarlar
Odasý'nýn projeyi uygulayýp uygulamama konusundaki
kararýný vermesidir. Aradan 4 ay geçmiþ olmasýna raðmen
Mimarlar Odasý halen yazýlý olarak bana bu konudaki
kararýný bildirmedi. Kongre Organizasyon Komitesi üyeleri
ile bugüne kadar yapmýþ olduðum toplantýlarda gösterilen
yaklaþým ise projenin uygulanacaðý yönündeydi. Büyükþehir
Belediyesi ile yapýlacak bir protokole baðlý olarak, uygulama
projeleri ve mesleki kontrollük hizmetleri için belediyenin
benimle bir sözleþme yapmasýný saðlayacaklarýný belirttiler.
Fakat aradan geçen uzun zamana raðmen gerek Mimarlar
Odasý ve gerekse de Organizasyon Komitesi halen bu
konuda somut bir geliþme saðlayamadý. Halbuki bu sürecin
çok daha önceden, hatta yarýþma sonuçlanmadan önce
planlanmýþ ve sonuçlandýrýlmýþ olmasý gerekiyordu. Hal
böyle olunca, sözleþme görüþmelerinde bulunmak ve bir
çalýþma programý oluþturmak üzere karþýmda muhatap
olarak deðerlendirilebilecek bir iþveren hiçbir zaman olmadý.
Dolayýsýyla, yaklaþýk iki ay önce hazýrlayýp Mimarlar Odasý
ve Organizasyon Komitesi'ne göndermiþ olduðum sözleþme
taslaðý, uygulamaya yönelik öneriler ve teklif raporu ile ilgili
olarak da bugüne kadar herhangi bir cevap alabilmiþ
deðilim.
(...)
Sn. Oktay Ekinci'nin deðerlendirme metninden de
anladýðýmýz üzere, artýk hepimiz þunu açýk olarak biliyoruz ki
Kongre Vadisi'nin ne yarýþmasý için, ne yarýþma sonrasý
seçilecek projenin uygulama, mesleki kontrollük ve
danýþmanlýk hizmetleri için, ne de projenin gerçekleþmesi
için þimdiye kadar herhangi bir bütçe ayrýlmýþtý. Ancak
giderleri karþýlayacak bir bütçe olmadýðý halde, Kongre
Vadisi'ndeki açýk alan etkinliklerinden elde edilecek gelirin
kime ait olduðu meðer ki hep belliymiþ! Sn. Ekinci, ISEVV'in
pazaryeri etkinlikleri çerçevesinde ortaya çýkan giderleri
yapýlan sözleþmeye dayanarak karþýlamadýðýný belirtiyor;
fakat ayný yazýnýn birkaç paragraf ilerisinde de bu yerlerin
pazarlanmasýndan saðlanacak gelirin ISEVV'e ait olacaðýný
ifade ediyor. Oldukça çeliþkili bir durum; hele hele etkilikler
kapsamýnda ortaya çýkan giderlerin Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi gibi bir kamu kurumu tarafýndan karþýlanmasý
talep edilirken...

, 30 Aralýk 2004, MO Birimlerine Yazý

MÝMARLAR ODASI Merkez Yönetim Kurulu

Fatih Erduman

alýntýlar...

adým adým
UIA 2005 ÝSTANBUL

YARIÞMASI

KONGRE VADÝSÝ

Yöneticisi Þefik Onat'ýn 28 Aðustos'ta kaleme
alýnmýþ bir yazýsýný yayýmladý. Onat yazýsýnda Jüri'nin seçimine
katýlmadýðýný ve seçilen projenin uygulama kabiliyeti olmadýðýný
açýklýyor, böylece yarýþma üzerinden geçen yaklaþýk 4 ay boyunca,
Organizasyon Komitesi'nin projenin uygulamasýyla ilgili neden
hiçbir geliþme saðlamamýþ olmasý da açýklýða kavuþuyordu.

Ankara Þubesi aylýk yayýn organý BÜLTEN'in
Ocak 2005 sayýsýnda, hem Oktay Ekinci'nin, hem de o güne dek
gelmiþ Þube üyelerinin görüþleri yayýmlandý.

Ayný gün birinci ödülün müellifi Mimar Fatih Erduman, Oda'nýn
tüm birimlerine gönderdiði kiþisel deðerlendirmesini yayýmlayarak,
hazýrlýklarýný tamamladýðýný ve Organizasyon Komitesi ile
sözleþme yapmayý beklemekte olduðunu hatýrlattý.

Bu arada, UIA'nýn yüklenicisi olan konsorsiyum kanalýyla, kongre
alanýnýn düzenlenmesi iþinin, Ýstanbul'da fuar düzenlemeleriyle
uzmanlaþmýþ bir büroya el altýndan yaptýrýlmakta olduðu
duyumlarý yayýldý.

Yeni Mimar Gazetesi'nin 14. sayýsýnda, MYK
üyesi ve UIA Organizasyon Komitesi Sekreteri Fatih Söyler ile
Komite'nin Ýdari ve Mali Ýþler Yöneticisi Þefik Onat'ýn bir söyleþisi
yayýmlandý. Ýlk resmi açýklama niteliði taþýyan bu söyleþide,
ödüllerin ödenmesine ve birinci projenin uygulanmasýna yönelik
çalýþmalarýn sürmekte olduðu ifade ediliyordu. Ayný sayýda proje
müellifi Fatih Erduman da görüþlerini bir söyleþi çerçevesinde
açýklýyordu.

Türk Serbest Mimarlar Derneði, Yönetim
Kurulu Baþkaný Murat Artu'nun yazýsýyla Mimarlar Odasý'nýn Vadi
Yarýþmasý konusundaki tavrýný eleþtirerek, seçilmiþ yöneticilerin
kendilerini jürilerin, genel kurullarýn, hukukun üzerinde
görmemeleri gerektiði uyarýsýný yaptý.

Yarýþma'nýn ödülleri, Oda bütçesinden
ödenmeye baþlandý.

Ankara'da, “UIA 2005 Baðýmsýz Ýzleme Giriþimi
BÝG” kuruldu. Giriþim amacýný, UIA kongresi ve öncesinde,
yarýþmalar konusu baþta olmak üzere, mimarlýk ortamýnýn tartýþma
ihtiyacýnda olduðu konularýn etraflýca tartýþýlabilmesini saðlamak
ve bu yönde yayýn ve eylemlerde bulunmak olarak tarifledi.

Kongre Vadisi Yarýþmasý'nýn Jürisi, Ersen
Gürsel, Emre Arolat, Aydan Balamir, Bünyamin Derman, Haydar
Karabey, Ahmet Özgüner ve Selim Velioðlu imzasýyla bir açýklama
yayýmladý.

MO Merkez Yönetim Kurulu, haftalardýr
beklenen açýklamasýný yaparak, ortamý “birlik ve beraberliðe”
davet etti.

Oktay Ekinci, jüri üyelerinin yaptýðý
açýklamaya cevaben Jüri Baþkaný Ersen Gürsel'e yazdýðý mektubu
MO birimlerine yolladý. Ersen Gürsel'e Koruma Kurulu tarafýndan
tescil edilmiþ binalarýný yýkmasý da önerilen mektupta, her þeye
raðmen jüriden çözüm için katký beklendiði vurgulandý.

30 Aralýk 2004

3 Ocak 2005

10 Ocak 2005

11 Ocak 2005

12 Ocak 2005

13 Ocak 2005

14 Ocak 2005

18 Ocak 2005
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MÝMARLIK KAMUOYUNA DUYURU

'TMMOB Mimarlar Odasý UIA 2005 Ýstanbul Dünya Mimarlýk Kongresi
Kongre Vadisi Tasarým Yarýþmasý' TMMOB Mimarlar Odasý yarýþmalar
yönetmeliðine uygun olarak çýkarýlýp 26 Aðustos tarihinde sonuçlanmýþ,
ödül töreni 10 Eylül 2004'de yapýlmýþtýr. Aradan geçen süre içinde,
yarýþmalar yönetmeliðinin tanýdýðý sürenin dolmasýna raðmen
yarýþmacýlara ödülleri ödenmemiþtir. Yarýþma þartnamesi, yarýþmacý ile
iþveren-idare arasýnda yasal bir akittir, ve yarýþma ödüllerinin süresinde
ödenmesi ayný yasal çerçevede bir zorunluktur. (Bkz:

)
Söz konusu yarýþmayý çýkaran 'Ýdare' aþaðýdaki þartname maddelerinde
açýkça görüldüðü gibi, TMMOB Mimarlar Odasý'dýr.
Þartname madde 1.3. “

.”
Þartname madde 1.4. “

”
Þartname madde 5.2. “

”
Þartname madde 14.1. “

”
Þartname madde 14.2. “

”

. Mimarlar Odasý Genel Baþkaný, 14-12-2004 tarihli UIA çalýþmalarýna
iliþkin bilgilendirme yazýsýnda “

” savýyla, yarýþma þartnamesinin ön koþullarýný saðlayan
UIA 2005 Organizasyon Komitesi'ni suçlamanýn yanýsýra, konunun
yarýþmaya çýkarýlma nedeni olan bizzat Oda'dan gelmiþ talebi yok
saymaktadýr. Oda bültenleri, web siteleri ve dergilerinde aylarca
duyurulmuþ olan yarýþmanýn hazýrlýk sürecine aktif olarak katýlmýþ bulunan
Danýþman Jüri üyelerinden ikisi ayný zamanda MYK üyesi olup, Oda
Baþkaný'na yarýþma hakkýnda bilgi vermiþ olsa gerektir. Yarýþmanýn hazýrlýk
sürecinden sonuçlanmasýna ve ödül törenine kadar, çeþitli ortamlarda
yapýlan konuþmalarla, bu yarýþmanýn Mimarlar Odasý tarafýndan açýldýðý
kamuoyuna açýklanmýþtýr. Jüri tüm hazýrlýk çalýþmalarýný Oda'nýn
Ýstanbul'daki ofisinde yapmýþtýr. Ayrýca, Kongre Baþkaný, Süha Özkan
basýna yarýþma ile ilgili açýklamalarý, Oda Baþkaný'nýn Ýstanbul'daki Makam
odasýnda yapmýþtýr. Basýnda yer almýþ fotoðraflar da bunun kanýtýdýr.
Yarýþmacýlara ve jüri üyelerine, yarýþma sonrasý verilen plaketlerde,
Mimarlar Odasýnýn imzasý (amblemi) vardýr. Ödül töreninde birinci Ödül
bizzat Oktay Ekinci tarafýndan verilmiþtir.

. Oda Baþkaný yazýsýnda, “

” gibi,
bilgi yetersizliðinden kaynaklanan görüþlere yer vermektedir. Oda
Baþkaný þartnameyi okumuþ olsa idi, yarýþmada mimarlardan ne
beklendiðini anlardý. Yarýþma, dünya mimarlarýnýn buluþmasýna olanak
verecek 'pazaryeri' fikrinin ancak saðlam bir konsept içinde
kurgulanabileceði öngörüsü ile, taleplere göre deðiþken, hazýrlýk süresince
dinamik bir yapýya dönüþebilecek bir senaryo ve bu baðlamda çözümler
üreten bir düzenleme elde etmeyi amaçlamýþtý.
Bu arada, Kongre'nin ihale edildiði Konsorsiyum temsilcisinin de yarýþma
sonuçlarýný eleþtiren bir baþka açýklamasý da bir biçimde kamuoyuna
yansýtýlmýþtýr. Kongre Vadisi Tasarým Yarýþmasý'nýn yalnýzca, stand ve
gösteri alanlarý düzenlenmesi ve bunlarý Kongrenin “ticari sahibi” olan

Mimarlar Odasý Genel Baþkaný'ndan, Mimarlar Odasý birimlerine
gönderilen 14.12.2004 tarihli yazý üzerine UIA 2005 Kongre Vadisi
Yarýþmasý'nýn jüri üyeleri aþaðýdaki açýklamayý yapmayý gerekli
bulmuþtur.

1

2

Yarýþmalar
yönetmeliði, ödemelerle ilgili kurallar: madde 41- “… yarýþmacýlara
ödenecek ücret, ödül, mansiyon, satýn alma bedelleri ve yer görme
bedelleri, en geç yarýþma sonucunun ilanýný izleyen otuz (30) gün içinde
sahiplerine veya yasal vekillerine ödenir.”

… yarýþma, Mimarlar Odasý Yarýþmalar
Yönetmeliðine uygun olarak düzenlenmektedir

… yarýþma…Mimarlar Odasý tarafýndan
düzenlenmektedir.

… kayýt ücreti… Mimarlar Odasý hesabýna
yatýrýlacaktýr.

TMMOB Mimarlar Odasý … uygulama
projelerini ve mesleki kontrollük hizmetlerini … yaptýracak ya da
yaptýrýlmasýný saðlayacaktýr…

Kazanan projeler TMMOB Mimarlar Odasýnýn
malý olacaktýr.

…bu yarýþma MYK'nýn kararý olmaksýzýn
düzenlenmiþtir

Projenin, çok önemli bir eksikliði ise 'vadide
gerçekleþecek sergiler ve sunumlar için tasarlanmasý gereken açýk alan
düzenlemesi (yerleþim planý) paftasý'nýn teslim edilmemiþ olmasý. Oysa
yarýþmanýn temel amacý buydu. Birinci seçilecek projedeki 'stand' ve
'gösteri' alanlarýnýn dünyaya tanýtýmý ve pazarlanmasý gerekiyordu…

firma tarafýndan pazarlanmaya hazýr halde teslim edilmesi gibi bir amacý
olmadýðýný her halde aklý baþýnda her kes algýlayabilmiþtir. Bu son açýklamadaki
tümüyle ticari endiþeden kaynaklanan ve mimarlýk kültürü ile ilgisi bulunmayan
eleþtirlerin deðerlendirilmesi bu yazýmýzýn konusu dýþýndadýr. Ancak burada; söz
konusu yarýþmayý kazanan müellif ile düzgün bir biçimde iliþki kurularak bir
sözleþme yapýlsa ve beklenenler bu çerçevede aktarýlsa idi, Kongre yönetiminin
sýkýþýk takvimine uygun çözümlerin çoktan üretilebilmiþ olacaðýný hatýrlatmakla
yetineceðiz. Yarýþmaya katýlan tüm mimarlar yarýþmanýn amacýný çok iyi
algýlamýþlardýr. Teslim koþullarýna uymayan iki proje hariç 99 adet proje, yarýþma
þartnamesine uygun bulunarak deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Yarýþmaya katýlan
projeler mimarlarýmýzýn çaðdaþ mimariyi kavrayýþlarý ve tasarýmlarýyla ne derece
baþarýlý olduklarýný da göstermesi bakýmýndan deðerli bulunmuþtur. Ülke
mimarlarýnýn temsilcisi olmasý beklenen Oda Baþkaný'nýn ise mimarlýk
düþüncesindeki geliþimlerin dýþýnda kaldýðýný ilgi ve ibretle izlemekteyiz. Bu
açýklamasý ile Baþkan, konuyu anlamak bile istemeyerek, yarýþmaya katýlan
101 projenin ekibinde rol alan en az 500 mimarýn hayalleri ve emeklerini
küçümsediðini açýkça ortaya koymaktadýr. Kurum temsiliyetini taþýyan bir
kiþinin bu yaklaþýmý üzüntü vericidir.

Oda Baþkaný'nýn birinci seçilen proje hakkýndaki (kavramsal, estetik,
teknolojik vb.) görüþleri, gerek teknik bilgi ve mesleki deneyim, gerekse mimari
tasarýmý algýlanma ve mimari görgü sýnýrlarýný göstermesi açýsýndan kendisine
aittir. Ancak, bu açýklamayý, taþýdýðý 'Mimarlar Odasý Baþkaný' kimliði ile ortaya
koyduðuna göre, konunun ciddi olarak üzerinde durulmasý gerekir. Bu yazýlý
duyurunun biçim ve içerik olarak, 50 yýllýk kurumsal birikimi bulunan bir meslek
örgütünün önemli kazanýmlarýna, bunca zahmet ve deneyimle biriktirilmiþ etik
anlayýþa ve yarýþma kural ve teamüllerine yapýlmýþ bir saygýsýzlýk olduðunu
belirtmek isteriz. Mimarlar Odasý Baþkanlýðý kurumsal temsiliyet yükümlülüðü
olan bir makamdýr. Teammülleri hiçe sayarak; sanat, bilim ve teknik
birikimlerinin üzerine çýkarak, kendi kiþisel yorumunu Oda örgütlerine baský
yaparcasýna, duyuru olarak göndermesi þaþýrtýcýdýr.

Oda Baþkaný birinci seçilen projeyi beklentileri ve kendi mimari görüþleri ile
uyuþmadýðýndan uygulatmamak için yarýþmadan habersiz olduðu izlenimini bir
duyuru ile tüm Oda örgütlerine bildirerek kararýna destek aramaktadýr. Bu
davranýþý ile Oda Baþkaný, belki de tarihimizde ilk defa jüri'nin ve jüri kararýnýn
meþruiyetini zedelemek isterken maalesef bu yarýþmaya katýlan genç-yaþlý tüm
mimarlarýn odamýza olan güvenlerini de sarsmýþtýr. Oda Baþkaný'nýn bu davranýþý
geçiþtirilecek bir durum deðildir. Geleneksel mimarlýðýmýzý ve mimari
mirasýmýzýn bir bölümünü kamuoyunda izlenir konuma getirmekte baþarýlý olan
Sn. Oktay Ekinci'nin, geleneksel mimariye olan hayranlýðý bilinmektedir. Ancak,
bunun yaygýnlaþtýrýlmasý ve aþýrýlýða varan ilgi alaný arayýþlarý ile, mimarlýk
kültürüne ne denli saygýsýzlýk ettiðinin farkýnda olmadýðýný sanýyoruz. Artýk çok
açýktýr ki, çaðdaþ mimari akýmlara karþý bilinen tavrý ile Baþkan, 32 000'e yakýn
üyesi bulunan mimarlar topluluðumuz içinde ýsrarla sürdürdüðü tavýrlarý ile
ayrýþmalara, kamplaþmalara yol açmaktadýr. Þu anda taþýdýðý Mimarlar Odasý
Genel Baþkaný kimliði ile, içinde bulunduðumuz çaðýn mimarlýk kültürünü teknik
ve sanatsal koþullarý içinde algýlayarak, mimarlýk düþüncesindeki çeþitlenmeyi
doðal karþýlamasý gerekir. Sayýn Ekinci'nin, mimarlarýn topluma, kendilerine
yaþadýklarý çaða ve geleceðe karþý geniþ kapsamlý sorumluluklarýnýn farkýnda
olmasý gerekir. Günümüzdeki çok sesliliðe karþý duruþu, Ekinci'nin dilinden
düþürmediði “demokrasi” kavramýndan neyi anladýðýnýn da açýk bir kanýtýdýr.

Sonuç olarak; Kongre Vadisi Tasarým Yarýþmasý'nýn sahibi Mimarlar Odasý'dýr.
UIA 2005 Organizasyon Komitesi þartnamenin hazýrlanmasýnda etkin rol
oynamýþ ve Mimarlar Odasý Yarýþmalar Komitesi'nin onayý ve
görevlendirmesiyle, projelerin deðerlendirilmesi için bir jüri oluþturmuþtur.
Yarýþmaya katýlan tüm projelerin yorumu, deðerlendirilmesi ve seçim yetkisi
hukuken jüri üzerindedir. Diðer bir deyiþle, jüri yetkisini, proje sahipliðini
üstlenmiþ, Mimarlar Odasý adýna kullanmýþtýr.
Tüm bu geliþmeler sonrasýnda Oda Baþkaný ve taraftarlarýnýn, yaklaþan UIA
toplantýsý da göz önüne alýndýðýnda, Türkiye mimarlýðýný nasýl temsil edeceðinin
bir kez daha sorgulanmasý gerektiðini düþünüyoruz. Yakýn bir tarihte yönetimde
görev alacaðýný umduðumuz genç mimarlar, bu dönemin sorgulamasýný
yapacaklardýr.

Saygýlarýmýzla

3.

4.

Jüri Üyeleri

Kongre Vadisi Yarýþmasý'nýn Jüri Üyeleri, Ersen Gürsel, Emre Arolat, Aydan Balamir, Bünyamin
Derman, Haydar Karabey, Ahmet Özgüner ve Selim Velioðlu’nun duyurusu, 13 Ocak 2005

jüri oktay ekinci’ye cevap veriyor: oktay ekinci jüriye cevap veriyor:
Oktay Ekinci imzasýyla MO birimlerine yollanan yazý, 18 Ocak 2005

Sevgili Ersen Gürsel,

Vadi Tasarým Yarýþmasý'nýn sonucuna yönelik tereddütlerimize yanýt olarak
hazýrladýðýnýz 14 Ocak 2005 tarihli jüri açýklamanýzý “ ” okuduk.
Ýlk yadýrgadýðým, bu konuda aylardýr MYK'ya ve bana bir görüþ bildirmeden,
doðrudan mimarlýk kamuoyuna yönelik açýklama yapmanýz oldu. MYK ve ben,
açýklamanýzý medyadan öðrendik. Oysa, özellikle “sen”in gibi deneyimli ve
kurumsallýðý bilen; hatta her fýrsatta Oda çalýþmalarýna isim olarak sürekli
önerdiðim birinin baþkanlýðýndaki bir jürinin böylesi bir “özensizlik”
göstermemesi gerekirdi.
Kaldý ki yine senin, önem verdiðin ve benim de ilgili olduðum konularda,
hemen her fýrsatta aradýðýný, daha geçen yýlýn ve

çalýþmalarýmdan çok iyi hatýrlýyorum.
Beni, projeleri için sürekli arayan ve bunu asla “ ” olarak deðil,
“ ” olarak yaptýðýný sezdirerek bende büyük bir güven
uyandýran Ersen Gürsel'den, þimdiki ortak konumumuz çok daha önemli
olmasýna ve “ ”ý da içermesine raðmen, aylardýr neden
bir telefon bile alamýyorum?
Örneðin, eðer açýklamanýzý yayýmlamadan önce son anda bile sorsaydýn, “

” kýsmýný çýkartabilirdin; çünkü ödenmiþti…
Ýkinci yadýrgadýðým ise elbette ki açýklamanýzýn içeriði…
Daha doðrusu “ ”…
Yine haftalardýr, seçtiðiniz tasarýmýn “ ” olabilmesi için -jüri
raporunuzdaki “

” uyarýsý dýþýnda- nasýl bir çözüm bulacaðýnýzý merakla
beklerken, bunun yerine benim imzamý taþýyan bir “ ”
kaygýlarýmýzý neredeyse hakarete varacak kadar aþaðýlayan ve kiþiliðime
yönelik “ ” bir açýklama yapmanýz, acaba “ ”
içindir?
Açýklamanýzýn en geniþ bölümünü, “ ” ve
hatta “ ” ayýrmanýz ise, bu ortak imzalý metninizin temel
amacýnýn; bir yarýþmanýn sonucunu uygulanabilir kýlmak yerine, yarattýðýnýz
sorunu dillendiren bir meslektaþýnýzý “ ” kullanarak adeta
“ ” olduðu anlaþýlýyor.
Ne var ki hakkýmda söyledikleriniz ne olursa olsun, sonuçta, sözgelimi

'nýn orta avlusunda bile vinç öneren ve üstelik uygulanmasýnda yasal
sorunlar bulunan bir projenin nasýl gerçekleþtirilebileceði sorusuna yanýt verme
sorumluluðunuz ortadan kalkmýyor.

Ayný zamanda MYK üyesi de olan “ ” üyelerin, seçtiðiniz projeye
iliþkin serzeniþlerini “ ” içinde dikkate almadýðýnýzý da artýk
herkes biliyor…

Açýklamanýzdaki kimi vurgulamalarýnýza gelince;

Oda Baþkaný olarak ödül töreninde bulunmam ve ödülleri vermem ile bu
yarýþmanýn sonucuna ait kaygýlarý -sadece- oda birimleriyle ve bir örgüt içi
yazýþma disiplini içinde paylaþmam arasýnda çeliþki yok, “

” var…
Ödülü elbette ki verecektim; ama bu, sonuçlar üzerinde bir arayýþa gitme
hakkýmýzý ve yükümlülüðümüzü de asla ortadan kaldýrmaz.
Kaldý ki -ve beni tanýyan biri olarak çok iyi biliyorsun ki- eðer ben bu kaygýlarý
mimarlýk kamuoyuna da duyurmak isteseydim, hiç çekinmez sizin gibi
“ ” yapardým. Ancak, bizi karþý karþýya býraktýðýnýz “ ” durum
da dahil diðer tüm sorunlarý, UIA 2005 Ýstanbul'un “ ” olan
örgütümüzle “ ” yeðledik. Nitekim, ödül paralarý konusunda Kültür
ve Turizm Bakanlýðý'ndaki týkanma uzayýnca, bu derdimizi de yine
“ ” çözdük; þubelerimizin yardýmýyla
sorumluluðumuzu yerine getirebildik…
Yani bu zorlu süreci; “ ”
diyerek, bize karþý yýllardýr taþýdýklarý olumsuz düþüncelerini “ ”
dönüþtürmek için bunu “ ” bilenlerle deðil, dertlerimizi öðrenip de bize el
uzatan ve sorumluluklarý paylaþtýðýmýz Mimarlar Odasý birimleriyle
göðüslüyoruz…

medyadan

Muðla Koruma Kurulu Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi Danýþmanlýðý

iþ takibi
mesleki fikir alýþveriþi

ortak sorumluluklarýmýz

ödül
paralarý ödenmedi…

amacý
uygulanabilir

projenin (...) stratejik bir planlama ve alt ölçeklerde
inceltilme gereði vardýr

örgüt içi yazýþmadaki

örseleyici hangi amaca hizmet

mimarlýk anlayýþýmý sorgulamaya
küçümsemeye

jüri saygýnlýðýnýzý
cezalandýrmak

Taþkýþla

Yani, benim -beðenmediðiniz- mimarlýk
anlayýþým, sizi bu konudaki yükümlülüklerinizden kurtarmýyor…

danýþman
jüri özgürlüðü

GÖREV ve SORUMLULUK

sorumluluk bilinci
içinde bir görev anlayýþý

açýklama çözümsüz
ortak evsahipleri

dertleþmeyi

örgütümüzle dayanýþma içinde

sen yarýþma hakkýnda örgüte nasýl böyle yazarsýn…
yýpratmaya

fýrsat

Bu nedenle, söz konusu yazýmýn iþte bu çok özel niteliðini gözardý ederek,
sanki bir “ ” gibi deðerlendirip veryansýn edenlerin
arasýnda jüriyi ve seni de görmüþ olmak ise tek kelimeyle “hazin”dir.

Yine açýklamanýzdaki, benim geleneksel mimarlýða olan “ ”
deðinerek, bunda “ ” vardýðým için mimarlýk kültürüne
“ ” ettiðimi de “ ”mi söylüyorsun Ersen Gürsel?
Eðer öyleyse, “ ” ama
günümüze ait yorumlarýyla “ ” olan 'daki “

” binalarýný “ ” olarak tescil ettiðimiz kurul
kararlarýmýz da sana göre “

”
O zaman Ersen Gürsel, eðer bu açýklamanýn altýndaki imzanýn gerçekten
sahibiysen, hemen git ve beni eleþtirdiðin mimarlýk anlayýþýmýn simgeleri
olduklarý için “ ” aldýðýmýz o binalarýný yýk; ben de kurula bir
dilekçe vereyim; “

” demeliyim…

Açýklamanýzda benim çaðdaþ mimarlýk akýmlarýna da “ ”
sorgulayarak, UIA-2005 Ýstanbul buluþmasý sürecinde Oda yönetiminde
olmamý “ ” gören vurgulamalarýnýza
ise uzun uzun yanýt vermiyorum.
Benzer suçlamalarý, örneðin ikide bir yapar. (Açýklamanýzý
ona da gönderseydiniz, eminim tam sayfa yayýmlardý…) Çünkü, kentsel
deðerleri hiçe sayan sözde modern yapýlara karþý çýkmamýzý “

” olarak görür ve saldýrýr…
Elbette ki sizde aynýsýnýz demiyorum ama; bir “ ” bu denli
vefasýz ve her türlü emeði, özveriyi bir kenara iten ” ”lara yola
açabileceðine, ilk kez tanýk olabiliyorum. Hele ki temelinde “

” olan mimarlýk dünyamýzda…
Yapý dergisinin Ocak-2005 sayýsýndaki, 'in yine bu konuyla ilgili
bir yazýsýný önemsediðim için, ayný dergiye bir yanýt yazýsý hazýrladým ve
jürinizin bu söylemine de deðindim.

“ ” adýna olmadýk yerlere olmadýk binalarýn dikilmesine
onay veren ve “ ” adýna da kentlerimizin içine “ ” eden
þýmarýk ve ayrýcalýklý imar haklarý yapýlarýna karþý susarak deðil…

Evet.. Elbette ki “ ” bu süreci de iyi izlesinler, sorgulasýnlar
ve meslek odasýnda yönetime gelerek, “ ” aþsýnlar.
Ancak bunun için de lütfen onlara, birinci seçtiðiniz projenin nasýl
uygulanabileceðini de anlatýn.
Proje müellifinin uygulama projesini üretmek için “ ” bir
yaklaþým yerine ve sizden de güç alarak, Mimarlar Odasý'nýn asla
ödeyemeyeceði düzeylerde bir bedeli almayý “

” olarak koþmasýný da “ ”
adýna onlara yorumlayýn…
Bu sonuçla ilgili arayýþlarda, sadece “

” ilkesine sadýk kalýnarak kongre vadisinin nasýl ve hangi
olanaklarla düzenlenebileceðini genç mimarlarla birlikte bize de
açýklayýn…

Sevgili Ersen Gürsel,
Senden ve sizden her þeye raðmen çözüm için katký bekliyor; o çok
sevdiðim ve savunduðum, ancak jüri açýklamanýzda “ ”um olarak ilan
ettiðin; “

” ayný heyecan ve baþarýlarla devamýný
diliyorum…

Oktay Ekinci

kamuoyu açýklamasý

“KENDÝNÝ” DE SUÇLUYORSUN
hayranlýðýma

aþýrýlýða
saygýsýzlýk sen

yöresel mimari karakterlere özen gösteren
yepyeni Bodrum çaðdaþ

tasarým ürünü kültür varlýðý
ilkellik, gerilik, mimarlýk kültürüne aykýrý ve

çaðdaþ mimariye hakaret…

korumaya
yanlýþ yapmýþýz, bu binalar mimarlýk kültürünün

deðil, kültürsüzlüðünün çaðdaþ örnekleriymiþ

KIZGINLIÐIN VEFASIZLIÐI
bilinen tavrýmý (!)

bu görüþlerim nedeniyle talihsizlik

Hýncal Uluç

çaðdaþlýðý
engelleme

kýzgýnlýðýn
katýlýk

insana
saygý

Baran Ýdil

Burada kýsaca þunu anýmsatmalýyým ki 1999'daki UIA Pekin
kongresinde, þimdi eleþtirdiðiniz söylemlerimizle ve küçümsediðiniz
heyecanlarýmýzýn yarattýðý çalýþmalarla Ýstanbul'u kazandýk…
Mimaride çeþitlilik

demokrasi özgürce

GENÇLERE DE ANLATIN
genç mimarlar

bizleri

kolaylaþtýrýcý

kalem oynatmak için ön
þart etik deðerler ve meslek dayanýþmasý

jürinin kararý kutsal ve
dokunulmazdýr

suç
bulunduðu çevredeki geleneksel birikimleri de gözeten

çaðdaþ mimarlýk ürünlerinin
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Archi Kapatýlýyor... 2002

Lokal Baþtan Yaratýlýyor... 2003 Temmuz

Lokal Nasýl Bir Ortam Olacak?

Lokal Neye Yarayacak?

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nde, 2002 yýlý
boyunca, 5. katý ve bahçeyi iþgal etmiþ olan ve bu
mekanlarý mimarlarýn kullanmasýna müsait olmayan
þekilde iþletmekte olan ticari iþletmenin binadan
çýkarýlmasý için uzun ve zor bir süreç yaþandý.

2003 yýlýnýn yaz aylarýna dek lokal yoktu. Bu süre
içinde, Mimarlar Odasý Genel Merkez'inin verdiði
yetki ve görevle; Ankara Þube, çalýþanlarý ve
üyeleriyle bir seferberlik içinde lokal ve bahçe
mekanýný yeniden kullanýlýr duruma getirmek için
çaba sarfetti. Çoðu sponsorluk veya takas
yöntemleriyle olmak üzere mekanlar düzenlendi ve
tefriþ edildi.

Bu süre içinde, günler süren toplantýlarda nasýl bir
lokale sahip olmamýz gerektiði tartýþýldý. Öncelikle
Ankaralý mimarlarýn zevkle bir araya gelebileceði,
sosyal, mesleki ve kültürel bir ortam yaratmak
amaçlandý. Sergiler, söyleþi ve sunuþlar, seminerler
ve film gösterileri ile canlý bir mekan hayal edildi.
Mimarlar Odasý binasýnýn, Kýzýlay'da, kentin birinci
derece merkezinde, eriþilmesi çok kolay bir konumda
olmasý avantajýný kullanarak bir Mimarlar için bir
“Kent Odaðý” yaratýlmasý istendi. Zamanla, geliþen
ve zenginleþen programlarla Lokalin “Mimarlar
Odasý Mimarlýk Kültürü Merkezi”ne dönüþmesi
hedeflendi.

Üyelerimizin çok büyük kýsmý, Mimarlar Odasý'nýn
faaliyetlerine çok fazla raðbet göstermemektedir.
Lokalin bu durumu aþmakta çok büyük faydasý
olacaðý düþünüldü. Akþam iþ çýkýþý uðranan,
meslektaþlarla karþýlaþýp sohbet edilebilen, mütevazý
fiyatlarla servis veren bir mekanýn, Oda'yý kullanma
alýþkanlýðý yaratacaðý, bu mekanda sürekli kýlýnacak
etkinliklerle bu alýþkanlýðýn pekiþeceði öngörüldü.

Lokalin, mimarlýk öðrencilerinin sadece çay içmek
için bile gelseler, Oda ile iliþkilenmelerinde yumuþak
bir geçiþ saðlayacak, Oda ile iletiþim içinde
olmalarýný mümkün kýlacak en uygun araç olduðu
düþünüldü.

Lokal iþletmesinin müstecir vasýtasýyla yapýlmasý
istenmedi, geçmiþ deneyimlerden gelen
olumsuzluklar ve daha önemlisi Lokalin kar amacý
gütmeyen ve ticari deðil mimarlýk öncelikli yapýsý
göz önüne alýnarak yeni bir model kurgulanmak
istendi. Bunun için, geçmiþ dönemlerde yönetime
aday olmuþ tüm gruplardan çaðrýlan temsilcilerle
yapýlan toplantýlar sonucunda; ticari kimlik, bu
sorumluluk altýna girmeyi kabul eden bir mimar
arkadaþýmýzýn üzerinden kurularak, kar ve zarar Oda
tarafýndan üstlenilmek koþulu ile lokal iþletmeye
açýldý. Genel Kurul sonrasý gidiþata bakýlarak yeni
ve daha geçerli bir model tasarlamak üzere geçiþ
süreci olarak kabul edilen bu modelin þeffaf ve
herkes tarafýndan denetlenebilir olmasý saðlandý.
Buna raðmen bazý kiþiler, alýþkanlýklarý
doðrultusunda, spekülasyonlara devam ettiler. Konu
Þube Genel Kurulu'nda da dillendirildi, tartýþýldý ve
Yönetim Kurulu, eleþtirenlerin de olumlu oylarý
sonucu, oybirliðiyle aklandý. Ýlk bir yýlda Ankara
Þube Lokal'e destek olmayý sürdürdü, bu
kaçýnýlmazdý. Geçmiþ deneyimlerin yarattýðý
olumsuz imajý aþabilmek uzunca bir süreç ve mali
yükleri üstlenmeyi gerektirecekti.

Genel Kurul sonrasýnda, Lokal gündemli bir
Danýþma Kurulu düzenlenerek mevcut durum
üyelere anlatýldý, görüþ, deðerlendirme ve yeni
model üzerine önerileri alýndý. Bu görüþler
doðrultusunda, Lokalin kar amacý gütmeyen ancak
zarar da etmeyen bir iþletme olmasý için hem ticari
sorumluluðu üstlenecek, hem de zarardan sorumlu
olacak bir iþletmeci bulunmasý benimsendi.

Lokal Nasýl Ýþletilmeli?

Üyelere Danýþtýk... 2004 Þubat

Yeni bir Model Tasarlandý... 2004 Aðustos
Genel Sekreter Necip Mutlu’nun da görüþleri ve
yönlendirmesi ile iþletmecinin meslektaþýmýz olmasý
gerektiði sonucuna varýldý. Bu koþullarla iþe talip
olan mimar Nahide Tan ile sözleþme hazýrlýklarý
merkez ve þubenin ortak çabasýyla yürütüldü. Bu
yeni modelde, iþletmecinin sorumluluðun tamamýný
üzerine almasý fakat iþletme konusunda Oda'nýn
kararlarýna baðýmlý olmasý istendi. Fiyatlarýn
belirlenmesi ve iþletme ile ilgili düzenlemeler için bir
komisyon görevlendirildi. Modelin oturmasý için 6
aylýk bir süre öngörüldü ve resmi olmayan
baþlangýcýndan bu yana geçen 4 ay zarfýnda, Lokal,
Oda'dan destek görmeksizin kendi geliriyle giderini
dengeler duruma yaklaþtý. Lokal hesaplarý olumlu,
gidiþat açýk olarak gösteriyor.

Kapatma Emri Geldi! 2004 Aralýk

Kapatmakta Israr Ediliyor... 2005 Ocak

Aralýk 2004’de Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu
imzalý bir yazý ile Ankara Þubesi’ne Lokalin
kapatýlmasý teblið edildi. Ayný yazýda tüm þube
lokallerinin kapatýlacaðý açýklanýyor, Oda’nýn
kendisinin lokal iþletemeyeceði, baðýmsýz iþletme
modelinin de kabul edilmeyeceði yazýyordu. Ýlerleyen
günlerde iþletmeyi yapan mimar arkadaþýmýza
noterden gelen ihbarname ile iþletmenin derhal
kapatýlmasý, demirbaþlarýn teslimi ve mekanýn
tahliye edilmesi bildirildi.
MYK’ya Lokal’in neden açýk kalmasý gerektiðini
açýklayan bir yazý ile baþvurduk, kapatýlma emrinin
durdurulmasýný istedik ve Lokalle ilgili kararlarýn, bu
kadar uzun bir süreci yürütmüþ olan Ankara
Þubesi’yle birlikte verilmesi ve birlikte çözüm
aranmasý için ortak bir toplantý yapýlmasýný önerdik.

Oda tarafýndan kapatmaya dair bir açýklama
yapýlmamasýna raðmen, Lokalin kapatýlacaðýný
öðrenen Ankaralý mimarlardan tepkiler gelmeye
baþladý. MYK Ankara Þube’ye sözlü olarak
kararýndan dönmediðini ve ortak toplantý talebinin

uygun bulunmadýðýný iletti. Bu arada Ýstanbul
Þubenin iki Lokalinin müstecir vasýtasýyla iþletilmeye
devam edileceði ve kapatýlmalarýnýn söz konusu
olmadýðý ortaya çýktý. Bu durum sorgulandýðýnda,
Ýstanbul Þubenin kira ödeyerek kullandýðý yapýlarda
Lokal iþlettiði için kapatma kararýndan etkilenmediði
gibi bir açýklama ile karþýlaþtýk. Bilindiði gibi
þubelerin tüm mal varlýklarý aslýnda Merkeze ait,
örneðin Antalya Þube kendisine bir bina aldýðýnda,
bu bina Merkez’in malý oluyor. Merkez kendi malý
olmayan binalarda lokal iþletilmesine göz yumuyor,
kendi binalarýnda ise kararý binayý kullanan þubeye
býrakmak, hatta bunu onlarla tartýþmak yerine
kendisi vermeyi tercih ediyor.

Ankara Þubesi olarak verilen uðraþýyý ve gelinen
aþamayý çok önemsiyoruz. Bizim için söz konusu
yer, bir “lokal” deðil, bir “mimarlýk ve kent kültürü
merkezi”nin nüvesidir. Merkez’le birlikte kat
ettiðimiz yola ve projenin bütününe bakýlarak
Þubemizle mutabakat içinde bulunacak bir çözüm ve
bunun karara dönüþtürülmesinin, Mimarlar Odasý'nýn
geleneklerine uygun olacaðýný düþünüyoruz.

Yoksa Ankara Þube, yýllardýr kullanmakta olduðu
bina için Merkez’e kira mý ödemeli... Yoksa baþka bir
mekan kiralayarak düþündüklerini orada mý hayata
geçirmelidir?

Þimdi Ne Yapmalýyýz?
Sorunsuz, mükemmel iþleyen bir lokal düzeni
kurulduðunu iddia etmiyoruz, ancak yukarýda
özetlenen süreçte saðlanan geliþmeyi göz ardý
edersek; hem emek verenlere, hem de kendi
ortamýmýza (Mimarlar Odasý'na) haksýzlýk etmiþ
oluruz. Sorunlara dair; Mimarlar Odasý Yönetim
Kurulu, Þube yönetim kurullarý ve üyeler tam bir
iþbirliði içerisinde yaratýcý çözümler bulmalýdýr.
Mimarlar Odasý'nýn yaklaþýmlarý ünlü “…okullar
olmasaydý…” anekdotunu hatýrlatýr mahiyetle
olmamalýdýr. Doðru yöntem, Ankara’daki Lokal'le
ilgili kararýn Þube Yönetimimizle birlikte
oluþturulmasý, uygulanmasýdýr.

artýk “oda” lokali olmayacak mý?

LOKAL'Ý NEDEN AÇTIK ve NEDEN AÇIK KALMASINI ÝSTÝYORUZ?
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Mimarýn Lokale gereksinimi olur mu?

Neden olsun… Mimar dediðimiz toplumun en üst katmanlarýndan gelir ve statü grubundadýr.
Herhalde eþiyle, dostuyla bir akþam yemeði yiyecekse Ýstanbul'da boðazda, Ankara'da en lüks
otel “restoran”larýnda yer, özel müzik ve dans eþliðinde…

Zaten mimarýn lokalde geçirecek zamaný olmaz ki… Ýþler yetiþecek, ihaleler kovalanacak,
Lokalde iþ kurulacak deðil ya.

Hele genç mimarlar ve öðrencilerin ne iþi olur Lokalde?...

Mimar dediðiniz toplum hizmetinde mi olurmuþ? Sonra ne diye mimarlar bir araya gelsin de
eþleri, çocuklarý da tanýþýp kucaklaþsýnlar? Baþka yer mi kalmadý?

Tahta sandalyeleri özleyenler vardý bir zamanlar, o bile çok göründü ki birilerine, mevcut lokali
mimarlara yakýþýr bir mimar evi yapmak yerine kapatmayý yeðlediler.

Ne dersiniz pek sayýn mimar kardeþlerimiz? Mimarlar Odasý Lokali ne iþe yarar?

Ankara Þubesine ait lokalin kapatýlma kararýný üzülerek öðrenmiþ bulunuyorum. Uzun yýllar
kullanýlamayan ve mahkeme sonucunda boþalan mekana kýsa bir süre evvel kavuþmuþ
bulunuyoruz. Bir çok mimarýn bulunduðu Ankara gibi büyük bir kentte mimarlar lokalinin
olmamasý düþünülemez.

Bu kararýn geri alýnmasýný önemle rica ederim.

M
im

a
rý

n
L

o
k

a
le

g
er

ek
s

in
im

io
lu

r
m

u
?

Mimarlar Odasý Genel Merkezi Yönetim Kurulu'nun aldýðý kararla Mimarlar Odasý lokallerinin
kaldýrýlmasý ve bu çerçevede Ankara Þubesi'nin iþletme sorumluluðu altýndaki lokalin de
kapatýlmasý istenmektedir.

Mimarlar Odasý Genel Merkezi'nin ve Ankara Þubesi'nin yaklaþýk on yýllýk süre zarfýnda
düzenlediði çeþitli eylemliliklerin sahnesi olarak “oda” lokali sayýsýz planlý etkinliðin mekaný
olmuþ ancak bunun da ötesinde özellikle mimarlýk öðrencilerinin ve genç mimarlarýn meslek
örgütleriyle kurmalarý istenen temasýn da bir aracý olagelmiþtir. Kullanýma açýldýðý ilk günden bu
yana bir buluþma ve toplanma mekaný olarak “oda” lokalini kullanmaya baþlayan bu genç
mimarlar, yýllar içerisinde Mimarlar Odasý'nýn eylemliliklerinde daha fazla rol almaya hatta
Genel Merkez ve Ankara Þubesi kadrolarýnda çalýþmaya baþlamýþlardýr.

Ancak bu çok önemli vaka neredeyse baþýndan beri bazý çevrelerce bir politik manipülasyon
aracý olarak nitelenerek, bugün de halen varlýðýný hissettiren derin bir gruplaþmaya neden
görülmüþtür. Temel anlamda diðer meslek örgütlerinin de üyelerine sunduðu bir sosyal olanak
olan bu alan, Mimarlar Odasý Ankara örgütlenmesinde bir hesaplaþma aracý olarak yer yer
kullanýlagelmiþtir.

Ýçerisinde bulunduðumuz bu yeni süreçte “oda” lokalini, kurtulunmasý gerekli bir kambur olarak
görmenin, böylece de lokali kapatmanýn, “bazý üye baþvurularýyla” ya da diðer bazý þube
lokallerindeki sorunlara gönderme yapýlarak izahý mümkün deðildir. Mimarlýk kamuoyuna
gerekçeleri açýklanmayan Merkez Yönetim Kurulu'nun aldýðý ve tüm örgütü ilgilendiren
lokallerin kapatýlmasý kararý ister istemez bir hesaplaþmayý çaðrýþtýrmaktadýr.

Yýllardýr bir çok modelin denendiði “oda” lokalinde ortaya çýkmýþ tüm pürüzlerin yine örgüt
platformunda tartýþýlarak giderilmesi mümkün ve bu konuda örnekler de mevcutken, Genel
Merkez'in bu danýþýksýz ve teklifsiz yaklaþýmý tüm tezleri hiçe sayan bir anti-tez olarak temelden
iþlevsizdir ve kabul edilemez. Bahsedilen konunun nesnesi önemsiz bir ticari iþletme deðil,
Mimarlar Odasý'nýn önemli toplumsal sac ayaklarýndan biri olarak lokallerdir ve oda lokallerinin
kapatýlmasý kararý en azýndan Danýþma Kurulu'nun paylaþýmýna ve görüþüne açýlmasý gereken
önemde bir sorumluluðu beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle “bazý” üyelerin baþvurularýný deðerlendirmeye alan ve bu doðrultuda söz konusu
uygulamayý iþleme koyan Mimarlar Odasý Genel Merkezi Yönetim Kurulu'ndan, öncelikle baðlý
olduðum Ankara Þubesi lokalinin kapatýlmamasýný, bu konuda alýnmýþ kararýn ivedilikle iptal
edilmesini daha da ötesinde bu kararýn iptalinin tüm örgüt genelinde geçerli kýlýnmasýný talep
ediyorum.
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2005 AJANDASI

ÇIKTI!
Mimarlar Odasý Ankara Þubesi üyeleri,

ajandalarýný imza karþýlýðýnda Þube’den alabilirler.
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Ankara: 20.12.2004
Sayý : 04/2326

TMMOB MÝMARLAR ODASI ÞUBELERÝNE
(Genel Daðýtým)

Konu : Oda Lokalleri hk.
Merkez Yönetim Kurulunun Oda Lokallerine
iliþkin 2 Aralýk 2004 tarihli ve 39/12-11 sayýlý
karar örneði aþaðýdadýr.

Bilgi ve gereðini dilerim.

Saygýlarýmla,

Necip MUTLU
Genel Sekreter

Mimarlar Odasý Merkez Yönetim Kurulu Kararý
Karar Tarihi: 02.12.2004 Karar No.39/12-11
Bazý üyelerimizin Oda lokalleri hakkýnda
gönderdiði yazýlar görüþüldü ve örgüt geneli
içindeki bütün lokalleri kapsayacak þekilde
aþaðýdaki tespitler yapýldý ve kararlar alýndý.

a. Mimarlar Odasý iktisadi iþletme kurmadýðý
için hiçbir þekilde kendi bünyesinde lokal
iþletmesi oluþturamaz, bu amaçla personel
çalýþtýramaz ve gelir elde edemez. Oda
birimlerinin bu ilkelere göre hareket etmesine;
bu þekilde var olan lokallerin en kýsa
zamanda kapatýlmasýna;

b. Oda ile müstecir arasýnda yapýlan sözleþme
ile iþletilen lokallerde, Mimarlar Odasý
tarafýndan avans verilmesi ve iþletmeye
çeþitli nedenlerle Oda tarafýndan destek
olunmasýna son verilmesine; daha önce
oluþmuþ avanslarýn hemen kapatýlmasýna;
lokallerin faaliyetlerinin durdurulmasýna;

c. Mimarlar Odasý lokallerinin ikram hizmeti
verecek þekilde çalýþtýrýlmasýna; herhangi bir
gelir kaydedici hizmet verilmemesine; üyelere
ve personele çay kahve hizmeti verilen
mekanlar haline dönüþtürülmesine ve bu
hizmetlerin Odanýn mevcut personeli veya bu iþ
için istihdam edilecek personel tarafýndan
sürdürülmesine;

KARAR VERÝLMÝÞTÝR.

Saygýlarýmla.

T. Tolga Özçelik

Sevgiler, Sevgiler
Ergün Subaþý

Saygýlarýmla,

Meral Yalhý



Çocuk ve mimarlýk artýk eðitim ortamýnda da yanký buluyor...

Eðitim Reformu Giriþimi (ERG) tarafýndan15-16 Ocak 2005 tarihleri arasýnda, Ýstanbul
Sabancý Üniversitesi'nde Konferansý gerçekleþtirildi. Çocuk ve
Mimarlýk Çalýþma Grubu da “1000 Mimar 1000 Okulda” projesi ile konferansa katýldý.
Gönderilen 367 bildiri özeti arasýndan jüri tarafýndan seçilerek bildiri olarak sunuma hak
kazanan proje, “eðitimde katýlýmcý iþbirliði” alanýnda eðitim ortamýna sunuldu.

Eðitimde Ýyi Örnekler

Eðitimde Ýyi Örnekler Konferansý, üniversite öncesi eðitimde iyi örneklerin oluþmasýna katkýsý bulunan eðitimci ve
kurumlarý bir araya getirmek, birikimlerini paylaþmalarýný saðlamak, diðer eðitimcileri yüreklendirmek ve bir iletiþim
ve iþbirliði platformu oluþturmak amacýyla düzenlenmektedir. Bu yýl; Sýnýf yönetimi uygulama örnekleri,Öðretmen
eðitimi uygulama/materyal örnekleri, Özel eðitim uygulama/materyal örnekleri, Ölçme ve deðerlendirme
uygulama/materyal örnekleri, Tüm okul yaklaþýmý örnekleri, Eðitimde katýlýmcý iþbirliði örnekleri alanlarýnda
bildirlerin sunulduðu da, “1000 Mimar 1000 Okulda” projesi, eðitime katkýsý ve geliþtirdiði yaklaþým ve yöntemlerle
ortamdan olumlu tepkiler aldý. Çocuk ve mimarlýk alanýndan baþlayarak özel olarak 1000 Mimar 1000 Okulda
projesine ve okullarda üretilen her bir projenin geliþim sürecine varýncaya kadar detaylandýrýlarak yapma biçimleri
üzerine bilgi verildi. Özellikle çocuklarla çalýþýrken bilimsel bir destek alýnmasý ve MEB ile iþbirliði içerisinde
çalýþýlmasý ve projenin yaygýnlaþabilme potansiyeli deðerli bulundu. Ýstanbul'daki okullar da projenin kendi
okullarýnda uygulanmasý istemlerini ilettiler. Ayrýca özel yetenekli çocuklarla çalýþan bir eðitim kurumundan da bir
iþbirliði teklifi alýndý.

Yaratýcý düþüncenin geliþimi üzerine kurulu bir çok proje geliþtirildiði ve uygulandýðý görüldü, diðer sunulan örnekler
arasýnda. Yaratýcý yazým teknikleri, yaratýcý düþünme teknikleri, yaratýcý drama v.s. Aslýnda burada düþündürücü
olan; yaratma edimindeki kiþiselliðin ya da kollektivitenin nasýl belirlenmeye çalýþýldýðý ya da eðitimciler tarafýndan
nasýl da elde tutulmaya ya da çerçevelenmeye çalýþýldýðýydý. “Eðitimci” kimliði'nin ne olmasý ya da neye evrilmesi
gerektiði üzerinde tartýþýlmasý gereken bir konu olarak, yeni geliþtirilen eðitim programlarýna eðitimcilerin nasýl
katýlacaðý ya da katký koyabileceði de ayrý bir konu olarak eðitim dünyasýnýn önünde duruyor. Burada önemle
üzerinde durulmasý gereken ise; 1000 Mimar 1000 Okulda Projesi'ndeki mimarlarýn kendilerini nasýl
konumlandýrdýklarýdýr. Çocuðun yaratma istemini açýða çýkarabilecek yöntemleri kullanmayý, yeni görme biçimleri
geliþtirmesine aracý olmayý, mekan algýsý oluþturmasýna katkýda bulunmayý ve sadece kolaylaþtýrýcý olmayý, “geride”
duran olmayý baþarmak gerekiyor.

Þu ana kadar proje gerçekleþtiren, projelerde katkýsý olan tüm üyelerimize teþekkür ediyoruz.

Çocuk ve Mimarlýk'ýn daha da geliþerek, çeþitlenerek, yaygýnlaþarak çocuklara ulaþmasýný diliyoruz. Eðitim
ortamýndan gelen ilgi ve paylaþma dileðinin mimarlýk ortamýna da sýçramasýný ve diðer Mimarlar Odasý Þubeleri'nde
de gerçekleþtirilmesini umuyoruz.

Ýlk tasarýmcýya yaklaþtýkça mimarlýða da yaklaþtýðýmýz inancýyla...

25 Þubat 2005 / Cuma - I.GÜN
(ADANA)
(Toplantý Yeri : Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu)
09:00-09:30 Kongre Kayýt
09:30 Açýlýþ ve Saygý duruþu

09:45-11:45

Samet KARYALDIZ / MO Adana Þube Baþkaný
Oktay EKÝNCÝ / MO Genel Baþkaný
Erkin ERTEN / Çukurova Ün. Mim.Böl.Bþk.
Mehmet YELOÐLU / Antakya Belediye Baþkaný
Macit ÖZCAN / Mersin Büyükþehir Bel. Baþkaný
Aytaç DURAK / Adana Büyükþehir Bel. Baþkaný
Abdülkadir SARI / Hatay Valisi
A.Atilla OSMANÇELEBÝOÐLU / Mersin Valisi
M.Cahit KIRAÇ / Adana Valisi
Erkan MUMCU / Kültür ve Turizm Bakaný

11:45-12:00 Çay-Kahve arasý

12:00- 12:30

Prof.Dr. Doðan KUBAN

12:3013:30 Öðle Yemeði

13:30-14:00 Sponsor Kuruluþlarýn Sunumlarý

14:00-14:20
Sunan: Þefik ONAT
M O-UIA/2005 Ýstanbul Kong. Mali Ýdari Yöneticisi

14:20-15:30 I.OTURUM

Kahramanmaraþ Kenti ve M O/Abdullah ÖZDEMÝR
Mersin Kenti ve M O/Mimar Semih L.TEMÝZKAN
Adana Kenti ve M O/Mimar Samet KARYALDIZ

15:30-15:45 Çay-Kahve arasý

15:45-17:00 II.OTURUM

Yöneten / Deðerlendirme : Prof.Dr. Erkin ERTEN
Çukurova Ün. Mim.Böl.Bþk.
Mersin Kenti ve Mimarlýk
Prof.Dr.Tamer GÖK, Uzm.Tülin SELVÝ ÜNLÜ
Adana Kenti ve Mimarlýk/Prof.Dr Yusuf GÜRÇINAR

17:00-17:15 Türkiye Kongreleri / Adana Toplantýsý

20:00 Akþam Yemeði

Açýlýþ Konuþmalarý

Tematik Sunuþ: “Kentler ve Mimarlýk”

UIA-2005 Ýstanbul Kongresi

Mimarlar Odasý Birimlerinin Kentlerine Bakýþý

“Kültürlerin Ortak Kenti ve Ortak MimarlýkLARý”

Aile Fotoðraf Çekimi

26 Þubat 2004 Cumartesi

27 Þubat 2005 Pazar

- II. GÜN
(ANTAKYA)

08:45 - 10:00 Payas'a hareket ve varýþ
10:00 - 10:45 Sokullu Mehmet Paþa Külliyesi ziyareti
10:45 - 12.00 Antakya'ya hareket ve varýþ
12:30 - 13:30 Öðle yemeði

13:30 - 14:00 Antakya OTURUMU

M O Antakya Tems. Bþ. Abdulgani MAZMANOÐLU
Antakya Belediye Baþkaný Mehmet YELOÐLU
Hatay Valisi Abdülkadir SARI

14:00-14:15 Çay-Kahve arasý

14:15-16:00 III.OTURUM

Yöneten / Deðerlendirme : Prof.Dr. Ataman DEMÝR

Ýskenderun Kenti ve MO/ Cahit TOP
Antakya Kenti ve M O/ Abdulgani MAZMANOÐLU
Tematik Sunum:
Antakya Kenti ve Mimarlýk / Prof.Dr. Ýsmet OKYAY

16:00-16:15 Türkiye Kongreleri / Antakya Toplantýsý

16:15-18:00

Genel Deðerlendirme
Yöneten : Oktay EKÝNCÝ / MO Genel Baþkaný
Mustafa ÝSEN / Kültür ve Turizm Bkn. Müsteþarý
Mehmet YELOÐLU / Antakya Belediye Baþkaný
Macit ÖZCAN / Mersin Büyükþehir Bel. Baþkaný
Aytaç DURAK / Adana Büyükþehir Bel. Baþkaný
Oturum Baþkanlarý:
UIA-2005 Ýstanbul Süreci Eþgüdüm Komitesi
Tematik Danýþma Kurulu Üyeleri
Katýlýmcýlar

19:00 Akþam Yemeði

- III. GÜN
(ANTAKYA)

09:15-10:00 St. Piyer Kilisesi'ni ziyaret
10:00-10:30 Habib Neccar Daðý Zirvesine varýþ
10:30-11:30 Surlar ve Kale'den Antakya Panoramasý
11:30-12:00 Zirve'den Kent Merkezine dönüþ
12:00-13:00 Hatay Arkeoloji Müzesi ziyareti
13:00-14:00 Antakya Temsilciliði ziyareti
14:00-14:30 Öðle yemeði
14:30-16:00 Antakya Kentsel SÝT Alanýnýn gezilmesi
16:00-18:30 Adana'ya dönüþ

Hoþgeldiniz Konuþmalarý

“Kültürlerin Ortak Kenti ve Ortak MimarlýkLARý”

M O Temsilciliklerinin Kentlerine Bakýþý

PANEL / FORUM

Aile Fotoðraf Çekimi

ÝYÝ BÝR ÖRNEK: “1000 MÝMAR 1000 OKULDA”

Rabia Ç. Çavdar

UIA 2005 ISTANBUL TÜRKÝYE KONGRELERÝ

ADANA-ANTAKYA KONGRESÝ
Evsahibi Mimarlar Odasý Þubeleri: Adana, Mersin

Mimarlar Kongreye baðlý olduklarý
Mimarlar Odasý Þubelerine baþvurarak
katýlabilirler.
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Sait Okumuþgil’in ardýndan "Upuzun boyu, incecik boynunda bitiyor, gergin yüzü, kalkan inen
kaslarýyla masanýn üstüne biraz daha dikkatle bakýyordu genç kadýn.
Gömlek yakasýndan mavi damarlarýnýn kabardýðý fark ediliyordu.
Saçlarý koyu kumral ve gürdü. Makyajsýz esmer yüzü soluk, elmacýk
kemikleri çýkýk, dudaklarý bir çizgi kadar inceydi. Elindeki paralarý
teker teker birkaç kere saydýktan sonra önündeki meyilli çizim
masasýnýn üstüne yan yana diziyordu;
Ev kirasý, Asker harçlýðý, Borç, Taksit... Teker teker ve tekrar tekrar
sayarak. Ýçine çektiði sigarasýný hýrsla söndürüp birden ayaða kalktý:
Kardeþim, sen iç pilav mýsýn, iç mimar mýsýn, nesin? Bugüne kadar

bütün seyahatlere biz gidiyorduk. Þimdi sen gidiyorsun. Yeler artýk
be... diye gürledi. "

-

Sevgili Sait, ülke kaderini yönlendiren Teknik Üniversite gibi bir
okuldan mezun olan sizlerin, yepyeni bir mesleði, "Ýç Mimarlýðý" devlete
kabul ettirmemdeki rolünüzü hatýrlar mýsýn?
“Ýç pilav" da deseniz, gerçek mesleðim için gereken ne çok þeyi siz
mühendis-mimarlardan öðrendiðimi hatýrlar mýsýn?
Nur içinde yat, sevgili arkadaþým...
Y. Ýç Mimar,

SAÝT'Ý ANARKEN
Arkadaþlýðýmýz ve dostluðumuz 47 sene önce baþlamýþtý. Sait, adam
gibi bir adamdý. Sosyal münasebetlerinde son derece dengeliydi.
Hayatýmda bir gün bile kavga ettiðini, bir hakarette bulunduðunu,
gönül kýrýcý bir harekette bulunduðunu görmedim. Bütün
hesaplaþmalarý ve kavgalarý beyninde yapan, ama bunu dýþarýya
yansýtmayan gerçek manada bir centilmendi.
Ýþ hayatýnda da, iç dünyasý gibi tertemiz, kelimenin tam anlamýyla
dürüst, ahlaklý ve namuslu bir insandý. Bütün meslek çevresinde bunun
aksini söyleyen bir insan bugüne kadar çýkmamýþtýr. Eðer sorulacak
olursa; bütün dostlarý, amirleri, meslektaþlarý "Sait iyi çocuktur”
derlerdi. Böyle anýlabilmek her insana nasip deðildir.
Bugün düþünüyorum da, zamanýnda çok güzel þeyleri paylaþtýk. Onun
itidalli davranýþlarý, bizim birçok sivri tarafýmýzý törpülememize yardýmcý
olmuþtur. Arkadaþlar arasýndaki kýrgýnlýklarýn onarýlmasýnda daima
köprü vazifesi görmüþtür. Karþý fikirlerimizi, karþýmýzdakine sakin bir
þekilde, nezaket içersinde ifade etmemize ve kavga yerine uzlaþma
içersinde bulunmamýza rehberlik etmiþtir.
Sevgili kardeþim Sait, insan hayatý bir tuhaf. Rumelihisarý'nýn salaþ
lokantasýnda hep birlikte denize nazýr otururken 2,5 liraya istavrit
tava, fasulye pilaki ve yanýnda yarým þiþe ufak raký ile elde ettiðimiz
mutluluðu hala unutamadýk. Bu galiba, o günkü dostluklarýn
mutluluðuydu.
Birgün mutlaka Rumelihisarý'na gidip bir kadeh raký içecek seni ve o
mutlu günleri anacaðým. Sen bizim beynimizde ve kalbimizdesin.
Seni çok seviyoruz.

Sevgili Sait OKUMUÞGÝL,
Ermenek'ten baþlayan, Konya Lisesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve
emekli olana kadar Sümerbank Ýnþaat Dairesi'nde devam eden,
yýlmadan bitmeyen bir çalýþma maratonu.
Her zaman iyisini yapmak için yarýþtaydýn. Konuþurken de yarýþýn
devam ediyordu.
Üniversite ikinci sýnýfta, 1959 yýlýnda çekilen fotoðraf bu yarýþý
gösteriyor: Yalnýz senin elinde kalem var. Necdet Erdem, Ünal
Bugatur, ben ve çok genç yaþta trafiðin bizden ayýrdýðý Yaþar Okur ve
Seyhan Süzer fotoðraf çekilirken çalýþmaya ara vermiþiz.
Her Ankara'ya geliþimde Sümerbank'ta hararetli bir karþýlama ile
fotoðraftaki gibi nice anýlarýmýzý tazelerdik.
Temiz yürekli, çalýþkan arkadaþým, her zaman güzel anýlarla
kalbimizdeki yerin saklý kalacaktýr.
Prof. Dr.

Gözen Küçükerman

Tanju Kaptanoðlu

Orhan Kuntay

Sait Okumuþgil’in Ardýndan...
9 Þubat 2004'te kaybettiðimiz sevgili Sait, çok iyi bir aile dostumuz ve
çok deðerli bir arkadaþýmýzdý. Ýyi bir bürokrat, dürüst ve deðerli bir
idareci ve saygýn bir devlet görevlisiydi. Çalýþma hayatý boyunca
yasalar çerçevesinde prensiplerinden, doðru bildiði ve inandýðý
erdemlerden asla taviz vermeyerek çalýþtýðý SümerBank kurumuna,
dolayýsýyla ülkesine hizmet etti. Arkadaþlýðýmýz ve dostluðumuzun
incinmemesi için, kendisini de çok iyi tanýdýðýmdan dolayý, serbest iþ
hayatýmda SümerBank'la ilgili en ufak bir iþ yapmadýðým gibi
teþebbüste dahi bulunmadým. ÝTÜ evindeki okey oyunu partilerinde
Joker attýðý zaman býyýk altýndan gülüþünü, nazikane ve biraz da
mahcup bakýþlarla istemeyerek oldu der gibi davranýþlarýný, o jest ve
mimiklerini unutmak mümkün mü?
Emekli olduktan sonra, Nuh'un Ankara Makarnasý fabrikasýnda
çalýþýrken bir gün kendisine; “Sait'ciðim fabrikanýn mensuplarýna
verdiði eþantiyon makarnalarý hep sen mi yiyeceksin?” diye serzeniþte
bulunduðumda gülümseyerek “Senin payýn duruyor” dedi.
Ertesi hafta, marketten aldýðý besbelli olan 1 kg Ankara makarnasýný
eþantiyon niyeti ile bana getirmesini hala her vesilede unutamadýðým
tatlý bir hatýra olarak saklamaktayým.
Sevgili Sait,
Erken ayrýldýn aramýzdan yokluðunu her zaman hissediyoruz. ÝTÜ
evinde okey'e devam ediliyor ama sen yoksun..
Rahat uyu, temiz hatýranla seni her zaman sevgi, saygý ve rahmet dolu
duygularýmýzda yaþatacaðýz. Tabii biz yaþadýðýmýz sürece

Sait Okumuþgil bir beyefendi idi. Ýyi mimardý, kaprisli deðildi; müdürdü,
maðrur deðildi. Ailesine ve insanlara sevgi doluydu. Kalfasýný
onurlandýrmak için, köyünde onu ziyarete gidecek kadar vefalýydý.
Mimari proje çizerken, uygulamada ve detaylarda titiz ve özenliydi.
Bina cephesinde, gül kurusu ve güvercin mavisini bir arada kullanacak
kadar cesurdu. Güzel suluboya resim yapardý. Boyacýnýn zorlandýðý
renkleri, bizzat çalýþýr bulurdu. Söylenen bir düþünceye, önce “olabilir”
der; sonra doðrusunu anlatýrdý. Olgun, öfkesiz, sabýrlý, samimi, hakiki
bir dosttu.

Yüksek Ýnþaat Mühendisi

Orhan Alkazan

Teoman Sönmez

Merhum Sait Okumuþgil, çehresindeki daim tebessümü,
yaradýlýþýndaki tevazu ve etrafýna karþý hissettiði sonsuz güven ile, yeri
doldurulamayacak bir büyüðümüzdü.
1996 yýlýnda, babamýn (Hasan Öncüoðlu) vefatý ile ansýzýn sýrtýma
binen aðýr yükü taþýmama yardým eden dostlar içinde, þüphe yok ki;
Sait Amca'nýn gösterdiði alâkanýn çok özel bir yeri vardýr.
Merhum, mânen yanýmýzda olmanýn ötesinde; meslekî her türlü
problemimizde bize verdiði tavsiyelerle yükümüzü hafifletmiþ, iþ
baðlantýlarýný bizimle paylaþarak ve kimi iþlerden bizi haberdar ederek,
hem bir dostun sevgisini ve vefasýný; hem de bir meslektaþýn
olgunluðunu ve gençlere olan güvenini göstermiþtir.
Sevinçlerimizle birlikte, acýlarýmýzý da içtenlikle paylaþan ve her zaman
yanýmýzda olduðunu hissettirmiþ olan Sait Okumuþgil'in vefatý,
herhalde hepimizi daha da yalnýz býrakmýþtýr.
Kendisine Allah'tan rahmet ve baþta ailesi olmak üzere tüm
sevenlerine sabýr niyaz ederim.
Enis Öncüoðlu

Merhaba Sait, merhaba genç arkadaþým,
Çok erken oldu çok. Bana yollamaya söz verdiðin o enterior
fotoðraflarýnýn yeri bomboþ kaldý...
Sen de bana "Ýç Pilav" diyen ekiptensin, hatýrlar mýsýn? Haklýydýnýz;
Ülkenin en önemli üniversitesinden mezun olmuþ Sümerbank'ýn burslu
mühendis-mimarlarýydýnýz. En uzak bölgelerdeki fabrikalara, binlerce
þet çatý, iþçi lojmanlarý, misafirhaneler, trafolar çizdiðimiz günleri
hatýrlar mýsýn?
Bir misyoner kadar inançlý, sabýrlý, temkinli, fedakar arkadaþým Sait,
"Þ...."'nýn hikayesini hatýrlar mýsýn?

Sait OKUMUÞGÝL hakkýnda yazmak benin» için çok zordu, zira çocukluk yýllarýndan baþlayan ve üniversitede tekrar
kesiþen 60 senelik yolculuk... 1958 yýlýnda ÝTÜ Mimarlýk Fakültesi'nde çeþitli liselerden gelip de karþýlaþtýðýmýz ve
tesadüfen yan yana oturduðumuz ilk derste dünyalar bizim olmuþtu. Seneler sonra maddi manevi desteðe ihtiyacýmýz
olduðu bir anda sanki bir mucize olmuþtu. Toroslar'ýn arasýnda, o zaman Konya'nýn en ücra yeri olan Ermenek'te ilkokulu
birlikte bitirip, çeþitli yerlerde orta ve liseyi tamamlayarak Ýstanbul'da tekrar buluþan iki yetim delikanlýnýn romanlara
sýðmayacak derecede hayat mücadelesi dolu macerasý...
O ilkokulda, bense fakülteye girdiðimde babalarýmýzý kaybetmiþtik, ikimizi birbirimize yakýnlaþtýran biraz bu yetimlik ve
maddi yetersizlik olsa gerek. Yine üniversiteye baþlarken ilk defe Ýstanbul'u ve denizi görmek zannederim ellili yýllarýn
þartlarýný ve zorluklarýný birazcýk yansýtmaktadýr. Diðer taraftan içine kapanýklýk ve
himayesizlik birbirimize kenetlenmemizi saðladý, bunun baþlýca nedeni Sait'in asaleti. Ailesinin mensup olduðu geniþ bir
soy aðacýna dayanan Sofuzadelerden gelmesi. Efendiliði, kibarlýðý, dürüstlüðü ve alçak gönüllülüðü gibi insani vasýflarý
bütün sýnýf arkadaþlarý arasýnda da sevilip sayýlmasýný saðlamýþtýr
1958 -1963 Fakülte yýllarýnda geçen 5 yýlýmýz maceralarla dolu. Sümerbank'tan burs bulma, Kýzýlay talebe yurdunda yer
bulma, evin direði tek çocuk olmasý nedeniyle memleketindeki biricik annesiyle ilgilenme ... Hep mücadele... Mücadele...
Burslu olmamýz nedeniyle,iþ bulmakta zorlanmadýk. Ankara'da 1963 yýlýnda o Sümerbank'ta ben TCDD de iþe baþladýk,
1967 yýlýnda Ýzmir'e gidene kadar da Ankara'da birbirimizden kopamadýk. Sait Sümerbank'ta büyük sanayi ve sosyal inþaat
projelerine imza atýp mecburi hizmetini ödemesine raðmen vefa örneði göstererek emekli oluncaya kadar ayný yerde
çalýþýp burs aldýðý müessesine vefa borcunu ödeyen sayýlý kiþilerdendir. Hatta hayat arkadaþý olan cefakâr ve hanýmefendi
eþi Gülsen'le de oradan tanýþarak birlikte ayný yerden emekli oldular.
Tam rahat edeceði, torunlarýný kucaðýna alacaðý mutlu günlerini göremeden aramýzdan erken ayrýldý Ben bir arkadaþ deðil
kardeþ kaybettim. Seni asla unutmayacaðýz. Eþin Gülsen ve kýymetli varlýklarýn Mustafa ve Ayþe'nin senin manevi
deðerlerini yaþatacaklarýna gönülden inanýyorum. 9 ÞUBAT, l. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE Ruhun þad olsun.
Yük. Müh. Mim. M. Necdet Erdem

Yüksek Mühendis Mimar Sait Okumuþgil
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Erol Erciyas’ýn ardýndan

AHMET UZEL’DEN...

Neden bilmem, yazýlý bir baþ saðlýðý dileðinde bulunmak, ya da
bu anlamda bir telefon görüþmesi yapmak; bana, her defasýnda
çok zor gelmiþtir. Bu kez de böyle oldu. Ýnsan, göçüp giden
birinin ardýndan birþeyler yazmanýn çok güç olduðunu, iþ baþa
düþünce anlýyor Çünkü “Merhumu nasýl bilirsiniz?” sorusuna
hep bir aðýzdan verilen yanýta katýlmanýn kolaylýðý, bilgisayarýn
baþýna oturduðunuzda yaþanmýyor.

Ancak, Erol, yaþamý boyunca arkadaþlarýnýn arasýnda aþýrý
tevazuu, sýcaklýðý, yumuþaklýðý, zekasý ve sevecenliði ile
hatýrlandýðý, arandýðý için kolayca ve içtenlikle “Ýyi biliriz” derim.
Çünkü, 1954 yýlý sonlarýnda Akademi'’de baþlayan tanýþýklýðýmýz,
arkadaþlýðýmýz kesintisiz ve pürüzsüz bu günlere geldi. Dile
kolay geride elli yýl býrakmýþýz. Her görüþmemizde ayný sýcaklýkla
ve göz pýrýltýsýyla kucaklaþmýþýz. Az þey mi?

Sýk görüþmelerle pekiþmemiþ, çok yakýn olmayan
arkadaþlýðýmýzýn bende býraktýðý izlenim, daima sevgiyle anýlacak
bir izlenim oldu. Altmýþlý yýllarýn baþlarýnda, Erzurum'da, asker
arkadaþlýðý yapmýþ olmamýza karþýn bu mesafeli yakýnlýk, yansýz
bir deðerlendirme yapabilmem için çok önemli bir kazanç.

Bu yüzden, söylemeyi, yazabilmeyi becerebilseydim, Erol için
söylenebilecek en iyi sözleri söylerdim, yazardým.
Söylediklerimin yansýz, içten ve gerçek olduðunu bilerek... Tüm
tanýyanlarýn, sevenlerin de bu sözlere katýlacaðýna yürekten
inanarak...

Ancak bu kadarýný becerebildim: Sevgiyle hatýrlayacaðým.

FARUK NAFÝZ ERKAL’DAN...

Aziz Fenerbahçeli kardeþim EROL,
1998 yýlýnda geçirdiðim þok ameliyat sonrasý, bir kitap kapaðýna
iliþtirdiðin þiirinde, benim için yazdýklarýn:

“Erkal’name
Sýkýntýnýn,dertlerinin geçecektir tamamý,
Çünkü bizi bekliyor Caðaloðlu hamamý. (Öðrencilik
dönemimizde gittiðimiz Ýstanbul'daki meþhur hamam)
Eminim ki olacak, tez vakitte turp gibi,
Faruk Nafiz Hocanýn azmi ise,TUNÇ gibi. (Tunç,benim
torunum)
Diliyorum yürekten mutluluklar, saðlýklar,
Nasip etsin yaradan, kanaryalý baðlýlýklar.

E. Erciyes /98” idi.

Biz Fenerbahçe'nin galibiyeti ve þampiyonluluklarýný, yýllar önce
stadda yan yana, yýllar sonra ise telefonda paylaþtýk. Akademi'de
(MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi) geçen günlerimizdeki esprilerle,
Gazi Üniversitesi'nde beraber hocalýðýmýzý ve de yakýn dostluðu
yýllarca sürdürdük.

Ne yapalým ki, acý hakikat, þimdi bana,15.4.1993 tarihinde
Cebeci asri kabristanýnda kaleme aldýðým aþaðýdaki dizeleri
tekrar yazdýrýyor:

ÖLÜM.
En yakýnlarým,
Babam, aðabeyim, annem, ninem, dayýlarým,
ve nice bilmediklerim.
Bir bahar aðacý altýnda,
öyle sükun ve huzurlu, yatýyorsunuz ki,
ölüm,
Yaþarken korkulan þey,
Böyle bir sessizlik,
ve huzurda,
belki de
En mutluluk,
Ne bilelim…
Nurlar içinde yat Aziz Kardeþim

1954'de Akademinin Mimarlýk bölümüne giriþ, 1959'da mezuniyet,
askerlik, iþ arama derken 1962'den sonra Ankara'da baþlayan
beraberlik. Hafta sonu gezileri, o günden bugüne kadar devam
eden sýnýf yemekleri ve dostluðumuz. Rüzgar gibi geçen bu uzun
yýllardan sonra gelen acý son. Ýþte sevgili Erol'la olan
beraberliðimizin özeti.

Erol iyi bir Akademili'ydi. Sýnýf arkadaþlarýndan hiç kopmadý. Her
vesile ile toplantýlara katýldý ve bizlere esprileriyle neþe kattý. Þiiri
severdi, Akademiyi ve sýnýf arkadaþlarýný gayet esprili bir þekilde
anlattýðý ve "54'lüler" diye isimlendirdiði uzun þiirini ne zaman
okusam Akademi'deki öðrencilik yýllarým gözümün önüne gelir ve
o günleri büyük bir keyifle anarým.

Sevecen ve yardýmseverdi, çevresine çok baðlýydý, iyi bir
Fenerbahçe'liydi. Dayanýklý, cefakar ve mütevazý idi; gözü
yükseklerde deðildi. Þakacýydý; fýkra anlatmayý çok severdi; iki
arada bir derede, gülen gözleri ile duruma uygun bir fýkra
anlatýrdý. Müþterek dostumuz bir doktor haným arkadaþýmýza
duyduðu yeni bir fýkrayý hemen telefonla bildirir o arkadaþýmýz da
'Erol Beyden fýkra" diye "bize aktarýrdý”

Mesleðini çok severdi ve mimarlýktan hiç kopmadý. Mimarlýðý bir
ünvan olarak deðil bir yaþam tarzý olarak benimsedi. Zaten Erol'a
göre dünyanýn bir numaralý mesleði mimarlýk idi. Bizim neslimiz
veya daha dar anlamda bizim sýnýfýmýzdan, mimarlýktan baþka bir
konuyla uðraþan olmadý. Herkes mimarlýk yaparak sürdürdü
hayatýný. Erol ciddi þekilde ayrýntýcýydý. Ayrýntýyý çözebilmek için
kullandýðý zamana acýmazdý.

Deðiþik birçok iþte çalýþtý ve her çevreden sevgi ve saygý gördü.
Aramýzdan ayrýldýðý ve gücünün yettiði son ana kadar mesleðini
sevgi ile sürdürdü.

Yakalandýðý amansýz hastalýðýn tedavisi sýrasýnda, hastalýðýn nefes
aldýrdýðý bir arada iþe baþladýðýnda "Erdinç sevinirsin diye
söylüyorum, bugün iþe baþladým haberin olsun." diye telefon eden
ve sevinçten titreyen bir sesle bana iyi olduðunu haber veren
sevgili arkadaþýmýn sesi halâ kulaklarýmdadýr.

Ýyi bir meslektaþ, çok çok iyi bir arkadaþ, namuslu, çalýþkan ve
sorumluluk bilinci yüksek bir vatandaþ ve gerçekten iyi bir
insandý.

Sevgili eþinin, ailesinin, arkadaþlarýnýn ve tanýyanlarýnýn acýlarýný
paylaþýyorum. Nur içinde yat sevgili Erol.

ERDÝNÇ GÜDER’DEN ...

1933’de Kayseri’de doðdu. Ankara’da Devrim Ýlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Gazi Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1954’de
Ýstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlýk Þubesi’ne girdi. Okulunu, mesleðini ve arkadaþlarýný çok sevdi.
Mezuniyetinden sonra Ýmar-Ýskan Bakanlýðý, TRT, Hacettepe Hastanesi, SÝSAG, TÜMOSAN ve TÜBÝTAK’da mimarlýk
yaptý. Gazi Üniversitesi’nde proje dersleri verdi. 11 Ekim 2004’de hastalýðýna yenik düþtü. Geride birçok sevgili dost,
çok seven bir eþ, iki çocuk, gelinler, damatlar, yeðenler ve çok sevdiði torunlarý Su ile Yaz’ý býraktý. Ailesine ve tüm
sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz.

AKADEM '54

Fýndýklý'nýn havasý güzelleþti, deðiþti,
Birbirinden deðerli ne cevherler yetiþti.

Dolmabahçe rýhtýmý halý saha gibiydi,
Kaçtýðý yer toplarýn, ta denizin dibiydi.

Masalarýn üstünde para maçý yapanlar,
Beþiktaþ'lý Recep'e mecnun gibi tapanlar...

Gizli gizli seðirtip Tophane'nin yönüne,
Demir atýp post seren Kýz Lisesi önüne...

Dersi asýp Boðaz'a, sinemaya gidenler,
Hem yað çeker hem aðlar, zamparalýk edenler.

Gelemeyen yalvarýr, Beyoðlu'ndan oyundan,
Yaptýðý iþ Halit'in büyük idi boyundan.

Bambaþkaydý okulun karizmatik Balo'su,
Mest ederdi herkesi kostümlerin solosu.

Sürpriz idi tebessüm Sedad Hakký Hoca'dan,
Güldürmüþtük nihayet, horoz atýp bacadan.

Ferzan, Ýlhan, Utarit, çömeziydi Sedad'ýn,
Hamdi, Orhan, Muhlis Bey, mimarýydý hasatýn.

Mehmet Ali okulun tatlý çakýr-keyfiydi,
Ata'mýza en baðlý, Bay Arýkan Seyfi'ydi.

Orhan Günsoy Hoca'yý dinler idik saygýyla,
Kutu gibi Hilton'u çaktýrmadan yererdik.

Burhan Toprak dersleri karanlýkta yapardý,
Bir þamata bir gýrgýr, gayesinden sapardý.

Sevmez idi rahmetli gürültüyle tütünü,
Ömer Þanlýk verirdi, öksürünce sütünü.

Tonton Arif Hocamýz yoðurt ekmek severdi,
Kutu gibi Hilton'u çaktýrmadan yererdi.

Fransýzca, Almanca, Arapça'yý bitirdik,
Sayesinde kimyanýn Türkçemiz'i yitirdik.

Topografya öðrendik araziye çýkmadan,
Hacý Þakir hevesle anlatýrdý, býkmadan.

45 yýlý doldurduk, zaman akýp gidiyor,
Ayný sevgi muhabbet, hala devam ediyor.

Ý *
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...
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...

...

...

* . ’ýn ’da,E Erciyas , 1999 1954 DGSA giriþli sýnýfýnýn
45. buluþma yýldönümü vesilesiyle yazdýðý þiirden.

11. Aralýk 1957, Ýstanbul G.S. Akademisi proje atölyesinde.

FEVZÝ AKANSEL’DEN...

Hiç aklýma gelmezdi sonsuz doðaya göçen arkadaþým için
duygularýmý yazmak.
1954 yýlýnda Güzel Sanatlar Akademisi'nde kesiþti Erol'la
yollarýmýz.
Elli yýllýk dostluk,arkadaþlýk… anlatýmý çok kolay ve çok zor
duygular içinde çaresiz kalmak.
Yaþamý severek yaþamak.
Duygularýný nüktelerle anlatmak.
Ýnsanlarý incitmemek.
Mesleðinde ödün vermeden yaþamak.
Sessizliði yersiz tartýþmalara yeðlemek.
En sýkýntýlý anlarýnda sýkýntýlarýný kendine saklayarak güzellikleri
çevresiyle paylaþmak.
Yaþamý hafife almak…
Özellikleri idi bu güzel insanýn.
Seni hep özleyeceðiz sevgili kardeþim.
Rahat uyu sonsuzluðun içinde.
Sevdiklerine baþ saðlýðý, sana da Tanrýdan rahmet dilerim.
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Sabah Gazetesi 09.Ocak.2005
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Cumhuriyet Gazetesi-Ankara 14.Ocak.2005

Hürriyet Gazetesi 15.Ocak.2005

Hürriyet Gazetesi 17.Ocak.2005
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Sabah Gazetesi 21.Ocak.2005

Hürriyet Gazetesi 06.Ocak.2005
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BÝR TARLANIN eþiði, yeþil, ulaþýlmasý kolay, üstündeki
otlar henüz yükselmemiþ, mavi gökyüzünün kapladýðý sarýsý
dupduru yeþile dönüþmüþ, dünyanýn çanaðýnýn içerdiklerinin
yüzey rengi, bekleyen tarla, gökle deniz arasýndaki eþik,
önünde aðaç desenlerinden oluþan bir perde, kenarlarý
kavrulmaya açýk, köþeleri yuvarlanmýþ, güneþe ýsýnarak
yanýt veren, içinden zaman zaman bir guguk kuþunun
sesinin geldiði duvarda bir eþik, görülmez, dokunulmaz zevk
kaynaklarýný sakladýðý bir eþik, her zaman tanýdýðým bir
tarla, baþýmý koluma dayamýþ uzanmýþým, dört bir yanda
durulacak bir sýnýr var mý diye bakýyorum. Çevredeki tel,
ufuk.

Ninniyle uyutulmanýn nasýl bir þey olduðunu anýmsayýn.
Þanslýysanýz çocukluðunuzdan daha yakýn bir zamana aittir
buna iliþkin anýnýz. Müziðin içinde yinelenip duran sözcük
dizeleri, keçi yollarý gibi. Dolana dolana gidiyor,
oluþturduklarý halkalar bir zincirin halkalarý gibi içice
geçmiþ. Bu yollarda yürüyorsunuz; birinden ötekine, daha
ötelere daha ötelere giden bu halkalar alýp götürüyor sizi.
Üstünde yürüdüðünüz, bu zincirin üstünde uzandýðý tarla
ninninin ta kendisi.(…)

Þimdi ideal havasýyla bu deneyimi þematik olarak
betimlemeye çalýþayým. Söylenebilecek en yalýn þeyler
nelerdir onun hakkýnda? Bu deneyim bir tarlayla ilgilidir.
Bunun ille de ayný tarla olmasý gerekmez. Belli bir biçimde
algýlanan her tarla bu deneyimi yaþatabilir bize. Ama ideal
tarla, bu deneyimi yaþatmasý en olasý tarla, þudur:

1. Otlu bir tarla. Neden? Görülebilir sýnýrlan olan bir alan
olmalýdýr bu - sýnýrlar ille de düzenli olmasa bile; alaný,
yalnýzca gözün doðal odaklanmasýyla belirlenebilecek
sýnýrsýz bir doða parçasý olamaz. Gene de bu alan içinde
minimum bir düzen, minimum planlanmýþ olay bulunmalýdýr.
Bu açýdan ekinler de, düzenli dikilmiþ meyve aðacý dizileri
de ideal deðildir.

2. Yamaçta bir tarla; ya masanýn üstü gibi tepeden görülen
ya da yamacýn eðiminin tarlayý size doðru kaldýrmýþ gibi
göründüðü durumda, aþaðýdan bakýlan bir tarla - müzik
sehpasýndaki notalar gibi. Gene soralým, neden? Çünkü o
zaman perspektifin etkileri en aza inmiþ oluyor ve uzak
olanla yakýn olan arasýndaki iliþki daha bir eþitleniyor.

3. Kýþýn seyredilen bir tarla deðil. Kýþ, yer alabilecek olay
çeþitliliðinin çok aza indiði bir eylemsizlik mevsimidir.

4. Dört tarafý çitle kapatýlmamýþ bir tarla: bu nedenle de,
ideal olarak, Ýngiltere'de bir tarladan çok kýta Avrupa'sýnda
bir tarla. Dört bir yaný çitlerle çevrilmiþ, içine yalnýzca iki
kapýdan girilebilen tarla, olasý giriþ çýkýþlarýn sayýsýný sýnýrlar
(kuþlar bunun dýþýndadýr).

Þimdi, önerilen ideal tarlayý bulduðumuzu varsayarsak, bu
deneyimin daha öteye giden asal öðeleri nelerdir? Güçlük
iþte burada ortaya çýkýyor. Tarlanýn önündesiniz; ama
tarlanýn içinde bir olay yer almadan dikkatiniz oraya hemen
hemen hiç çekilmiyor. Çoðunlukla dikkatinizi tarlaya çeken
þey o olay oluyor ve neredeyse anýnda, o zaman tarlanýn
farkýna varýþýnýz da o olaya özel bir anlam katýyor.

Bir aðaca yýldýrým düþtüðünü görseniz, bu olayýn sarsýcý
gücü ister istemez o olayý öyle yorumlamaya götürür ki sizi,
o anda o olay önünüzdeki tarladan daha büyük görünür,
öyleyse ilk olayýn aþýrý sarsýcý bir olay olmamasý gerekir;
bunun dýþýnda herhangi bir olay olabilir:

Otlayan iki at.
Gittikçe küçülen daireler çizerek koþan bir köpek.
Mantar toplayan bir yaþlý kadýn.
Yukarýlarda dönüp duran bir atmaca.
Çalýdan çalýya uçuþarak birbirlerini kovalayan ispinozlar.
Yem arayan tavuklar.
Durmuþ konuþan iki adam.
Bir köþeden ortaya doðru çok aðýr bir biçimde kayarak
ilerleyen koyunlar.
Birini çaðýran bir insan sesi.
Yürüyen bir çocuk.

Önünde durmakta olduðunuz tarlanýn, kendi yaþamýnýzla
ayný boyutlarda olduðunu hissediveriyorsunuz.

(…)

(…)
Bir adamýn baðýrýp yere yýkýldýðýný görseniz, bu olayýn
anýþtýrdýklarý, tarlanýn kendine yeterliðini hemen bozuverir.
Siz dýþarýdan tarlaya koþarak girersiniz. Adamý oradan
dýþarýya çýkarmaya çalýþýrsýnýz. Hiçbir bedensel hareket
gerektirmese bile aþýrý sarsýcý bir olay da ayný
olumsuzluktan taþýyacaktýr.

(…)

EDEBÝ MEKANLAR
TARLA, John Berger, Çeviren: Yurdanur Salman, Metis Seçkileri / Metis Yayýnlarý, 2003 Bulutlarý

BOL ÖDÜLLÜ MÝMAR YÖNETMEN:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü
mezunu bir mimar

çektiði ilk kýsa metraj filmi
"Bir Aný Yakalamak" ile 1984 yýlýnda ÝFSAK Kýsa Film
Yarýþmasý'nda ödül aldý. "Düet" filmi ile1991 yýlýnda
Yunus Nadi Kýsa Film Yarýþmasý'nda birincilik ödülü,
1992’de çektiði “Hotel” isimli kýsa filmi ile 14.
Akdeniz Montpellier Festivali Büyük Ödülünü, 1994
yýlýnda yaptýðý ilk uzun metraj filmi "Ýz" ile 14.
Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde En Ýyi Türk
Filmi Ödülünü kazandý.

Ocak ayýnda gösterime girdi.

Yeþim Ustaoðlu.

Restorasyon üzerine yüksek lisans çalýþmasý
yaptýktan sonra, 1980’lerin baþýnda kazandýðý bir
burs ile gittiði Avusturya’da sahne sanatlarýyla ilgili
bir çalýþmaya mimar olarak katýlmasý mesleðinde bir
dönüm noktasý olmuþ.

Mekaný doðru gözle görebilmek, doðru ölçek
kullanmak, kullanýcýnýn kültürel özelliklerini, davranýþ
biçimlerini ve psikolojisini tanýmak gibi mimarlýk
alanýndan edindiði deneyimleri sinematografiye
taþýyan Yeþim Ustaoðlu,

Sundance Uluslararasý Film Yapýmcýlarý, Avrupa
Bölümü Senaryo Ödülü ile yolculuðuna baþlayan
"Bulutlarý Beklerken", 2004 Uluslararasý Ýstanbul
Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ve En Ýyi Kadýn
Oyuncu Ödülü'ne deðer görüldü.

Yeþim Ustaoðlu’nun yönettiði “Bulutlarý Beklerken”,
evrensel insani duygular olan sevgi, suçluluk, korku
ve paylaþýmý perdeye taþýrken, “biz kimiz?” ve
“nereye aitiz?” sorularýna cevap arýyor…

“Bulutlarý Beklerken”

VÝZYONDA ÖDÜLLÜ BÝR MÝMAR FÝLMÝ

Türkiye / Fransa / Almanya /Yunanistan

Yeþim Ustaoðlu

Rüçhan Çalýþkur, Rýdvan Yaðcý,
Ýsmail Baysan, Dimitris Kamberidis

Yeþim Ustaoðlu, Petros Markaris

Michael Galasso

Jacek Petrycki

92 dakika - 2004
Yönetmen:

Oyuncular:

Senaryo:

Müzik:

Görüntü Yönetmeni:

Beklerken

YEÞÝM USTAOÐLU
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UMOB Ulusal Mimarlýk

Öðrencileri Buluþmasý:

Ulusal Mimarlýk Öðrencileri Buluþmasý 2005 Þubat
ayýnda, Kayseri'de Buluþma 9 adý altýnda Erciyes
Üniversitesi tarafýndan gerçekleþtirilecek. Temasý
“Cinnet” olarak belirlenen Buluþma 9, UIA 2005
kongresinin bir ön platformu olacak ve öðrenci
yarýþmasý AÞIRI'yla paralel platformlarda
yürütülecek atölye çalýþmalarý ile yarýþmaya
katýlacak öðrencilere destek saðlayacak.
1997'den bu yana sýrasýyla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Trabzon, Gazimagusa þehirlerinde gerçekleþtirilen,
insan, toplum ve mimarlýk eðitimi konularýný temel
alan UMOB, mimarlarla öðrencilerin ortak bir
platformda ürün vermesini saðlarken, yetiþen neslin
bilinçlenmesini hedefliyor.
UMOB geçmiþ dönemlerdeki katýlýmcýlarýnýn
arasýnda Þevki Vanlý, Cengiz Bektaþ, Emre Arolat,
Uður Tanyeli, Nevzat Sayýn, Han Tümertekin, Doðan
Tekeli, Merih Karaslan, Ýsa Çelik, Hülya-Ferhan
Yürekli, Deniz Aslan, Nejdet Teymur, Ziya Tanalý,
Sunay Akýn, Cezmi Ersöz gibi mimarlar, ressamlar,
yazarlar ve heykeltraþlar yer almýþ.

Bilgi ve katýlým formu için:

CÝNNET

http://www.umob9erciyes.org

KIYILARI YAPILAÞMAYA
AÇAN YÖNETMELÝK
DURDURULDU

TMMOB Þehir Plancýlarý ve Harita Mühendisleri
Odalarý tarafýndan, Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý'nca yayýmlanan "Kýyý Kanununun
Uygulanmasýna Dair Yönetmelikte Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Yönetmelik"in iptali ve
yürütmenin durdurulmasý amacýyla açýlan dava
sonucunda Yönetmeliðin yürütmesi durduruldu.

Anayasa ve Kýyý Kanunu uyarýnca kýyýlarý korumakla
ve kýyýlardan herkesin eþit ve serbest yararlanma
hakkýný saðlamakla görevli olan Bayýndýrlýk ve Ýskan
Bakanlýðý'nýn, hukuka aykýrý olarak kýyý, dolgu ve
sahil þeritlerini yapýlaþmaya açan düzenlemeleri
yargý tarafýndan durduruldu.
Anayasa gereði herkesin malý olan kýyýlarýn, hiçbir
þekilde kamu yararýný ortadan kaldýracak veya
engelleyecek ya da özel mülkiyete konu olacak veya
dönüþtürecek þekilde kullanýlamayacaðý çeþitli
kereler Anayasa Mahkemesi kararlarýnda da açýkça
belirtilmiþti. Buna karþýn anýlan yönetmelik, kýyý
alanlarýnýn, turizmden gelir elde etme, deniz turizm
ve ticaretinde rekabet etme gerekçeleriyle,
toplumun kullanýmýna kapatýlmasýna ve tahrip
edilmesine olanak saðlanýyordu.
Anayasa ve Kýyý Kanuna aykýrý olduðu için
durdurulan bu Yönetmelikle düzenlenen;
- Kýyý, dolgu ve kurutma alanlarýnýn ve sahil
þeritlerinin imar planý kararlarý ile yapýlaþmaya
açýlmasý,
- Bu planlar uyarýnca ya da hiç bir plan olmaksýzýn
sahil þeritlerinde yeme-içme tesisleri, alýþveriþ
merkezleri, konaklama üniteleri gibi yapýlaþmalarý
içeren projelerin gerçekleþtirilmesi,
- Sahil þeridindeki kamu kurum ve kuruluþlarýna ait
taþýnmazlarda turizm yapý ve tesisleri yapýlmasý,
- Devletin hüküm ve tasarrufu altýndaki
taþýnmazlarýn özel mülkiyete konu edilmesi, kullaným
hakký verilmesi ve kiralanmasý,
- Kýyýlarýn doðal ve kültürel özellikleri dikkate
alýnmadan, kýyýyý tahrip edecek turizm amaçlý
kullaným kararlarý getirilmesi,
- Doldurma ve kurutma yoluyla kazanýlan arazilerin,
turizm amaçlý tesisler yapýlmak suretiyle
özelleþtirilmesi veya özelleþtirme kapsamýna
alýnmasý,
biçimindeki uygulamalarýn yargý kararý uyarýnca
durdurulmasý gerekiyor.

Anayasaya, Kanuna, toplum yararýna ve planlama
ilkelerine aykýrý olan, doðal kaynaklarýmýzý tahrip
eden bu tür uygulamalar öncelikle mimarlarýn ve
plancýlarýn duyarlý davranmalarý ile önlenebilir.

Philip Johnson Vefat Etti

Amerikalý mimar Philip Johnson 25 Ocak 2005 Salý
gecesi 98 yaþýnda vefat etti. Modernizmin önemli
öncülerinden ve ustalarýndan biri olan Philip
Johnson, 1906 yýlýnda Cleveland'da doðdu. 1979
yýlýnda Pritzker Ödülü'nü, 1978 yýlýnda Amerikan
Mimarlar Enstitüsü Altýn Madalyasýný kazandý. 60
yýllýk meslek yaþantýsýndan sonra geçen sonbahar
New York'ta sahibi olduðu Philip Johnson/Alan
Ritchie Associates þirketini býrakarak emekliye
ayrýlmýþtý.

Johnson'ýn en bilinen yapýlarý New Canaan'daki Cam
Ev New York'taki MOMA heykel Bahçesi, AT&T
Binasý.

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

Mimarlar Odasý Ýstanbul
Büyükkent Þubesi Öðrenci
Yarýþmasý Açtý:

"SERGÝLEME SÝSTEMÝ
TASARIMI"

Yarýþmanýn amacý, gerek eðitim, gerekse mesleki
örgütlenme amaçlý kurumlarýn, sergileme
ihtiyaçlarýný özel bir tasarým ürünüyle karþýlamak,
çaðdaþ tasarýmý desteklemek, yeni fikirleri
özendirmek ve öðrenciler arasýnda, kavramsal
yaklaþýmdan çözüme uzanan tasarým düþüncesinin
yaygýnlaþmasýna katký saðlamaktýr.

Konusu, bir "sergileme sistemi" tasarýmýdýr.
"Sergileme sistemi"nin, farklý mekânlarda (fuar
alanlarý, eðitim kurumlarý, sergi holleri vb. gibi)
çeþitli etkinliklerde kullanýlmak üzere; çaðdaþ bir
yaklaþýmla tasarlanmasý beklenmektedir.

T.C. üniversitelerinin mimarlýk, iç mimarlýk ve
endüstri ürünleri tasarýmý bölümlerinde, lisans
düzeyinde öðrenim gören tüm öðrenciler yarýþmaya
katýlabilirler. Katýlýmcýlar, yarýþma þartnamesini, 10
milyon TL (10 YTL) ödeyerek, Mimarlar Odasý'nýn
þube veya birimlerinden temin ederek yarýþmaya
kayýt yaptýrabilirler

Sorular için son gün: 15 Þubat 2005 Salý
Projelerin teslim tarihi: 21 Mart 2005 Pazartesi
Sonuçlarýn ilaný ve sergi açýlýþý: 05 Nisan 2005 Salý

18 Nisan 2005 Pazartesi

Boran Ekinci (Mimar)
Deniz Ýncedayý (Mimar)
Hüseyin Kahvecioðlu (Mimar)
Süleyman Mazlum (Mimar)
Akýn Nalça (Grafik Tasarýmcý)
Ahmet Tercan (Mimar)
Þebnem Timur (Endüstri Ürünleri Tasarýmcýsý)
Yedek Jüri üyeleri:
Ayþen Ciravoðlu (Mimar)
Rüksan Tuna (Mimar)

1. Ödül: 5.000 YTL
2. Ödül: 3.000 YTL
3. Ödül: 2.000 YTL
3 adet Mansiyon: Her birine 1.000 YTL

Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi
Yýldýz Sarayý Dýþ Karakol Binasý, Barbaros Bulvarý
34349 Beþiktaþ-Ýstanbul
Tel: (0212) 227 69 10 ve 11 Faks: (0212) 236 85 28
E-Posta:

Katýlým Koþullarý

Takvim

Ödül töreni:

Asýl Jüri üyeleri:

Ödüller

Baþvuru:

mimarist@mimarist.org

UIA 2005 ÖÐRENCÝ YARIÞMASI

“AÞIRI”
KAYIT BAÞVURULARI 7 ÞUBAT 2005
TARÝHÝNE KADAR UZATILDI!

Yarýþma Hakkýnda Sorulara Yanýtlar:

-

.

-

.

-
.

-

.

-

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eðitim
görmekte olan mimarlýk öðrencileri yarýþmaya
katýlabilirler

Mimarlýktan baþka disiplinlerden, farklý okullardan
ve farklý ülkelerden öðrenciler ekip oluþturabilirler,
fakat ekip baþý mutlaka mimarlýk öðrencisi olmalýdýr

Kayýt ücreti proje baþýna alýnmaktadýr, ekipteki kiþi
sayýsýna baðlý deðildir

Kayýt formu ekip baþý adýna doldurulmalý, banka
dekontunda ayný kiþinin ismi bulunmalýdýr, ekibin
diðer üyelerinin isimleri proje tesliinde belirtilecektir

Kayýt ücreti aþaðýdaki
yatýrýlacaktýr. Bankaya bunun döviz hesabý
olduðunu hatýrlatmayý unutmayýn.

ve

banka hesabýna
($)

Banka : ÝÞ BANKASI
Þubesi : Meþrutiyet Þubesi
Þube kodu : 4213
Hesap sahibi : TMMOB Mimarlar Odasý
($) Hesap Numarasý : 301030 714067
SWIFT kodu : ISBKTRIS

www.uia2005istanbul.org
www.mimarlarodasi.org.tr
info@mimarlarodasi.org.tr

ALMAN KÜLTÜR’DE SEMPOZYUM

Mimarlar Odasý Ankara Þubesi
Ýþbirliði ile Türk-Alman
Sempozyumu

Mimarlýk+ Ekoloji

4 ÞUBAT 2005, Saat: 14:00

Konuþmacýlar

"Türkiye'de Ekolojik Planlama ve Tasarým
Örnekleri"

"Türkiye'de Geleceðe Yönelik Ekolojik Mimari
Çalýþmalar”

"Anadolu Güneþ Projeleri"

4 ÞUBAT 2005, Saat: 18:30

Alman Menþeli "Mimarlýk+Ekoloji"

Sergi Açýlýþý ve Tanýtým

H. Ali Ulusoy

Prof. Thomas Herzog, Münih

Prof.Dr. Semih Eryýldýz,

Demet Irklý-Eryýldýz,

Prof. Dr. Çetin Göksu,

(Simültane çeviri)

"

,

04 - 26.02.2005

Pzt - Cts: 13.00-18.00

Lefke Üniversitesi

Gazi Üniversitesi, Ankara

O.D.T.Ü. Ankara
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Zaha Hadid

3 Þubatta Ýstanbul'da

Dünyaca ünlü Mimar Zaha Hadid, 3 Þubat 2005
Perþembe günü saat 18.00'de ÝTÜ Maçka
Kampüsü'nda konferans vermek üzere Ýstanbul'a
geliyor.

30 Kasým 2004 5 Þubat 2005 tarihleri arasýnda
Garanti Galeri'de (GG) açýlan “Son Projeler” adlý
sergi nedeniyle düzenlenen konferansta Zaha Hadid,
mimari perspektifini ve son projelerini tasarýmcýlar ve
tasarým öðrencileriyle paylaþacak. Eþzamanlý çeviri
saðlanacak olan konferans herkese açýk.

Mortgage Geliyor

Mortgage (uzun vadeli konut kredisi) sistemiyle ilgili
taslak metin Bakanlar Kurulu'na sevk yolunda.
Devlet Bakaný Abdüllatif Þener, sistemin 2005
yýlýnda devreye girebilecek bir mekanizma olarak
planlandýðýný açýkladý.

Kelime manasý ipotek anlamýna gelen "mortgage", bir
çeþit gayrimenkul finansman sistemini ifade etmek
için kullanýlýyor. Yöntemler, genel olarak konut sahibi
olmak isteyenlere finans kuruluþlarýnca, konut
üzerinden tesis edilecek ipotek karþýlýðýnda 15 - 20
yýl gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanýlmasýna
dayanýyor.

Bu sistem iki yüz yýlý aþkýn bir süredir dünyanýn çeþitli
ülkelerinde kýsmi farklýlýklar da olsa uygulanýyor.
Sistem, konut edinmeyi kolaylaþtýrdýðý gibi, yapý
kalitesinin yükselmesine, þehir planlamacýlýðýn etkin
bir noktaya gelmesine, mülkiyetin ve alýþveriþlerin
kayýt altýna alýnmasýna da büyük bir katký saðlýyor.
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Kýzýlay kampanyasýnda, GSM operatörleri Avea,
Turkcell, Telsim’in 2868 numaralý SMS hattýna boþ
mesaj göndererek 5 YTL baðýþ yapýlabiliyor.
Akbank, Alternatifbank, Denizbank, Finansbank,
Garanti Bankasý, Ýþbankasý, ve Vakýfbank’ýn tüm
þubelerinden 2868 numaralý hesaba Kýzýlay için baðýþ
yapýlabiliyor.

Baþbakanlýðýn baðýþ hesaplarý ise þöyle:

:
: 555 555 555

: 555 555 555-5002
: 555 555 555-5003

:
: 05000005

: 5300003
: 2P 000023

Ziraat Bankasý Aþaðýayrancý Þubesi
TL
USD
Avro

Halk Bankasý Bakanlýklar Þubesi
TL
USD
Avro



Emre Senan
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