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MÝMARLAR BALOSU GAZETESÝ
Sayý 25
18 Þubat 2005
1948 yýlýndan baþlayarak her balo için balo gazetesini
bizzat yapan Nizamettin Doðu ve Ýsmet Barutçu’nun
anýsýna sevgiyle...
29 yýl aradan sonra ilk kez geçen yýl 24. sayýyý eski
gazetelerin izinden giderek, onlarý örnek alarak
hazýrlamýþtýk. Bu defa 2005 yýlýna ait, kendi dönemini
yansýtan bir içerik ve görsellik arayýþýnda olduk. Ýlerki
yýllarda hem balonun, hem de gazetenin içeriðini bu
yönde geliþtirmek dileðindeyiz.
Yazýlarý ve karikatürleriyle destek olan Kemal
Kavas’a, Salih Memecan’a, Behiç Ak’a, Gürhan
Tümer’e, Ayþegül Çelik’e, Ahmet Sönmez’e Mustafa
Önge’ye; fikirleriyle katkýda bulunan Ýnci Ertekin’e,
Sibel Ural’a, Melih Uçar’a çok teþekkür ederiz.

Balo Düzenleme Komitesi
Tevfik Gürsu, Bülent Hatipoðlu, Osman Sargýn, Ýnci
Ertekin, Sibel Ural, Kemal Kavas, Hatice Üsküdar
Özer, Aslý Özbay, Þekibe Aslan, Yeþim Uysal, Melike
Sümertaþ, Rabia Çavdar, Melih Uçar, Gülnur Güvenç

Gazete’yi hazýrlayan ve tasarlayan
Gülnur Özdaðlar Güvenç

2005 BALO PÝYANGOSU
HEDÝYELERÝ
Side PEGASOS OTEL’den iki kiþilik tam
pansiyon 1 hafta tatil
Tekirova RÝXOS OTEL’den iki kiþilik tam
pansiyon 1 hafta tatil
Salih Köksalan’dan tablo
Murat Mantini'den tablo
Salih Memecan’dan imzalý iki karikatür
Ali Artun'dan Ýletisim Yayýnlarý
- SANATHAYAT- kitap serisi
Nice House'dan resim çerçevesi
10 Adet Dernek yayýnlarý kitap seti
Dost Kitabevinden kitap
Uludað Restoran’da iki kiþilik akþam yemeði
Pasabahçe ürünleri

MÝMARLAR DERNEÐÝ 1927
18 ÞUBAT 2005’TE
KURULUÞUNUN 78. YILINI
KUTLUYOR
18 Þubat 1927' de, Cumhuriyet'in 4. yýlýnda, Türk Mimarlar
Cemiyeti olarak kurulan derneðimiz, daha sonra 1939'da Türk
Yüksek Mimarlar Birliði, 1965'de Türk Mimarlar Derneði ve
1973'de de Mimarlar Derneði isimlerini alarak bugüne
gelmiþtir.
Ancak son yýllarda derneðimizi Mimarlar Derneði 1927 olarak
anmak, kuruluþumuzun bu çok özgün sürecini vurgulamasý
açýsýndan bizlere gurur vermektedir.
Derneðimiz, tarihsel süreci içinde Cumhuriyet devrimleri
doðrultusunda, mimarlarýn haklarý ve mimarlýk mesleðinin
tanýtýlmasý konularýnda çok önemli iþlevler üslenmiþ, TMMOB
Kanunu'nun yasalaþmasý, UIA'nýn kuruluþu aþamalarýnda çok
büyük katkýlar saðlamýþ; yabancý teknik elemanlarýn denetimsiz
iþ almalarýnýn önlenmesi, projelerin yarýþmalar ile adil bir þekilde
daðýtýlmasý, yapý iþlerinin diplomalý teknik elemanlar tarafýndan
yapýlmasý gibi konularda çok ciddi mücadeleler vermiþtir.
Mimarlar Derneði 1927 bugün, mimarlýk kültürü ve sorunlarý
kapsamýnda her hafta düzenli etkinlik gerçekleþtirmekte;
ülkemizin mimarlýk ortamýnda özellikle TMMOB Mimarlar Odasý
Ankara Þubesi ile ortak programlarda fiilen ya da katký koyarak
yer almakta; diðer taraftan akademik kuruluþlar ve diðer sivil
toplum örgütleri ile olumlu iliþkiler içinde mesleðimizin kültürel
boyutunu zenginleþtiren ve öðrenci çalýþmalarýný destekleyen
sponsorluklar ve etkinlikler gerçekleþtirmektedir.
MÝMARLIK BALOSU
Türk Yüksek Mimarlar Birliði tarafýndan 1948-1975 yýllarý
arasýnda gerçekleþtirilen “Güzel Sanatlar Birliði Balosu” ve “3
Mart Yemeði” etkinlikleri, 'mimarlarý bir sosyal olay etrafýnda
birleþtirmeyi' amaçlýyordu. Balo yaklaþýmý batýlýlaþmayý temsil
ediyordu.
Mimarlar Derneði'nin geleneksel balosu 28 yýl sonra ilk kez
2003 yýlý Ekim ayýnda Mimarlýk Haftasý içinde yer aldý.
Derneðimiz, Mimarlar Odasý Ankara Þubesi'nin organize ettiði
kutlamalarda aktif katký koydu ve ortaklaþa verilen karar ile de
balo, etkinlikler bütününün önemli bir parçasý haline geldi.
Mimarlar Derneði 1927 olarak Mimarlar Odasý Ankara
Þubesi’nin iþbirliði ile, bundan sonra Mimarlýk Balosu'nun yeni bir
içerikle, bu yýldan baþlamak üzere her yýlýn 18 Þubat günü
gerçekleþmesini planlýyoruz. Bundaki amacýmýz mimarlýk
camiamýzda köklü geçmiþi ile yer almakta olan örgütümüzün
bilinirliliðini biraz daha artýrmak ve böylece sivil toplum kuruluþlarý
cephesini güçlendirmektir.
Tevfik Gürsu
Mimarlar Derneði 1927 Yönetim Kurulu Baþkaný

Veeee sürpriz hediyeler.........

w

balodan aþýrdýklarým
Ayþegül Çelik
Cuma akþamý iki arkadaþýmla haber için kullanacaðýmýz
fotoðraflara bakýyorduk. Fotoðraflarda, þehrin göbeðine
inþa edilmiþ bariyerlerden envai çeþit zýplayýþla caddeye
atlayan insanlar... Arkadaþým küçük bir kitap çýkardý
çantasýndan, “bunu gördün mü?” diyerek. Kent
kullanýmýndan bahseden bir kitap. Görmemiþtim tabii, aldým
göz gezdirdim, arka kapaktaki fotoðrafta geçen Cuma ayný
mekanda bulunduðumuz biri: Cengiz Bektaþ. Demek
Mimarlýk Balosu'nun üstünden bir hafta geçmiþ... diye
düþündüm. Cengiz Bektaþ, aklýmda kalan isimlerden sadece
biri. Bilmiyordum, meðer Balo gecesinden hatýra pek çok
yüz getirmiþim eve.
Mimarlýk Balosu (eskiden Güzel Sanatlar Balosu'ymuþ adý,
Nejat Ersin'in konuþmasýndan öðrendim...) Ankara Palas'ta
yapýldý. Burasý, herkese farklý þeyler fýsýldayan, konuþkan
mekanlardan biri.
Giriþte, iki ayrý projenin sergilendiði panolarla karþýlaþtýk.
Projeler çok ilginç. Birinde, kentin orasýnda burasýnda boy
gösteren, ilgili ilgisiz bir çok malzemeyle yapýlmýþ bacalarý göz
hapsine almýþ Levent Þentürk. Bu çalýþma daha da
büyüyecek belli. Kitaplaþmýþ, sergileþmiþ halini merakla
bekleyeceðim.
Fuayedeki diðer panolarda, Ankara'nýn pek eski, pek güzel,
pek iyi fotoðraflanmýþ binalarý... Doðrusu bu binalarýn
tümüyle ayný þehirde yaþadýðýmýzý bilmiyordum. Bazýlarýný
hatýrlýyorum ama, kenti gözü kapalý ve eksik kullanan herkes
gibi, önünden hiç geçmediklerim de var, geçtiðim halde bir
türlü görmediklerim de. Bu da sürdürülmekte olan bir
baþka proje. Hepsine ilgiyle bazýlarýna þaþarak- baktýk,
tarihçelerini okuduk ve nüfus cüzdanlarýný inceledik. Hemen
söyleyeyim; binalara ait nüfus cüzdanlarý sahte! Mimar
arkadaþlarýmýz bir belirleme, belirginleþtirme kaygýsýyla
yapmýþ bu iþi. Bu binalarý görmezden gelmeyin, kentin
kargaþasýnda kayboluyorlar ama bunlar özel binalardýr
demek istiyorlar. Herþeyden önce çok vefalý, mesleðine
sahip çýkan bir iþ bu... Bu küçük sergiyi izlediyseniz, þaþýrmýþ
“vay canýna o yýllarda binalara nüfus cüzdaný mý
veriliyormuþ!” diye düþünmüþ ve bu münasebetsiz
düþüncenizi soru haline getirmemiþ olabilirsiniz. Ayný
münasebetsizliðe üstüste düþmenin alemi yok. Ben çoktan
sordum, mimar arkadaþlarým benim yerime utanýp sýkýlarak
yanýtladýlar; binalara nüfus cüzdaný verilmezmiþ, bu onlarýn
icad edip, yürüttüðü bir projenin sadece bir bölümüymüþ
(1923-33)... Yine de keþke olsaydý diyor insan. Bu bina
kimin, ne zaman yapýlmýþ, ismi ne konulmuþ... Asýk suratlý
tapu kayýtlarýnýn yanýnda, çok insancýl ve sevecen belgeler
olmaz mýydý bunlar?
Genellikle meslek balolarý, kokteylleri çok da eðlenceli
geçmez. Hele de benim gibi o meslekten olmayýp da,
arkadaþlarýnýza eþlik için gelmiþseniz bolca nutuk dinler ve
kasýlan insan görürsünüz. Fakat bu balo öyle deðildi. Bir
meslek grubuna dahil olmanýn ve bunu bilmenin ucu
yakalandý mý, sanýrým düþler de, sevinçler de ortak hale
geliyor. (Bir de sanýrým bu mimarlar birbirlerini özlemiþler.
Aralarýnda þehir dýþýndan bu balo için özel olarak kalkýp
gelmiþ olanlar vardý.) Ben de sanki çok iyi tanýdýðým insanlarla
birlikteymiþim gibi, çok güzel, eðlenceli bir gece geçirdim.
Nejat Bey'in, Sevinç Bey'in danslarýný izleyip, Cumhuriyetin
anýlarýný, bu günün umutlarýný dinledim ve balonunun
büyüsünün tuttuðunu düþündüm. Bundan bir hafta önce
bir gazete için, Mimarlýk Günü'nü tanýtan bir yazý yazmýþtým.
Orada, dünya gözüyle birkaç mimar görmekten
bahsederken, bu kadar doðru bir þey yaptýðýmýn farkýnda
deðildim. Meðer herkesin yüzünü, evime getirmek üzere
iþliyormuþum aklýmda. O gece bir sürü yüz ve aný derlemiþim
kendime. Ýyi de yapmýþým...
Beklemiyordum, balonun baloya benzediði bir gece yaþadým.
Beklemiyordum, binalarýn nüfus cüzdanlarý olamayacaðý
gerçeðiyle sarsýldým, beklemiyordum gecenin sonundaki
çekiliþte, büyük ödülü kazandým! Beklemiyordum, bir sürü
þey oldu, ben o balodan eve kalabalýk ve güzel döndüm.
Herkesin eline saðlýk.

Ahmet Sönmez,
MO ve MD27 eski baþkanlarýndan “mimar”

Benim kuþaðým “BALO” terimine pek yabancý deðil. (Nasýl
mý..?) Madem sordunuz hemen cevap vereyim: Benim
kuþaðýmýn artýk “kýdemli/rahmetli” statüdeki analarý,
babalarý, amcalarý, teyzeleri... bizim çocukluk
dönemlerimizde (1940'lar filan... hatta bizler henüz
dünyaya þeyettirmemiþken) BALO ortamlarýnda buluþur
ve kaynaþýrlarmýþ... Cumhuriyet BALOsu, Basýn
BALOsu, Yardýmsevenler BALOsu, Mimarlar BALOsu
gibi isimler taþýyan, geçmiþte kalmýþ nice BALOnun grup
fotograflarýný ve kafasýna külah takmýþ, papyon kravatlý,
uzun tuvaletli, zarif pabuçlu büyüklerimizin güleryüzlü
resimlerini, tozlu aile albümlerimizden elbette hepimiz
hatýrlýyoruz.
***
Benim kuþaðým üniversite çaðýna geldiðinde (1963'ler
filan) bizler de “BALO” terimine yeni anlamlar
kazandýrabilmenin kývancýný yaþadýk... ODTU Mimarlýk
Fakültesi “Birinci Geleneksel (!) Mimarlýk Balosu
düzenlendiðinde benim kuþaðým oradaydý... Ayný yýllarda
DGSA da Ýstanbul'da kostümlü BALO geleneðini
sürdürüyordu... (Bu “kuþak” lafýndan da sýkýldým artýk
sanki pantolon kemeri gibi anlaþýlýyor...) Sonralarý, (196768 filan...) Ankara'nýn çeþitli yerlerine “ARCH BALL”
yazan afiþlerimizi yapýþtýrýrken, iyi Ýngilizce bildiði anlaþýlan
bir vatandaþýmýzýn benim yanýma kadar gelip “...Kemerli
Top mu satýyorsunuz...?” diye sorduðunu hatýrlýyorum.
Vaktim olmadýðý için oradan hemen uzaklaþmýþtým... Ne
de olsa BALO mekanýnýn “damdan koruma” ayrýntýlarýný
çözmek, donanýmlarýný hazýrlamak ve baloya katýlacak
Necip Öðrenci Milleti'ni ve diðer masum katýlýmcýlarý
korumak gibi sorumluluklarým vardý... (Yani ÇOK önemli
iþlerim vardý.. )
***
BALO ve eðlence kavramlarý, sonraki yýllarda bilinen
nedenlerle ikinci, üçüncü, beþinci önem sýrasýnda kaldý.
Necip Mimar Milleti, bir taraftan ekmek kavgasýný
sürdürürken, diðer taraftan da “demokrasi” mücadelesi
veriyordu... Mimarlar Derneði 1927 isimli derneðimiz 12
Eylül dönemini çok aðýr þartlarda karþýladý. Mimarlar
Odasý geçici bir süre için kapatýldý.
***
SONRA geldi Mimarlar Derneði'nin “küllerinden yeniden
doðduðu” yýllar.... Selanik Caddesi 44 numaradaki küçük
mekandan, Gaziosmanpaþa Kuleli Sokak'taki (ayýptýr
söylemesi) 4 katlý dernek merkezine þeyettirdiðimiz
yýllar... 9 katlý apartmanýn “kottan kazanýlan” bodrum
mekanlarýnda derneðimiz SIFIR bütçeyle bir mucize
yaratmýþtý. Giriþteki asma katý ve merdiveni ellerimizle
inþa etmiþtik. Sergi salonumuz vardý... (Son sergimiz “Deli
Ýbo” olarak bildiðimiz sevgili/rahmetli mimar Ýbrahim
Niyazioðlu'nun desen sergisiydi.) Ara katta BAR
mekanýmýz vardý... (Ucuz olsun diye aldýðýmýz 2.sýnýf rabýta
tahtalarýný bar tezgahýnýn üzerine çapraz döþerken,
sevgili/rahmetli mimar Özgür Akarsu'ya ait titreþimli
zýmpara makinasýný kullanmýþtýk.) En alt katta orkestra
gürültü patýrtý yaparken apartman ahalisi rahatsýz
olmasýn diye pencereleri plastik köpüðü ve çuvalla, tavaný
ise “akustik” özelliklerinden dolayý yumurta taþýmakta
kullanýlan (...adýný beceremedim..) malzemeyle kaplamýþtýk.
***
Bu mekan, “BALO” ve eðlence kavramlarýna çok ciddi
katkýlarda bulundu. Necip Mimar Milleti ve yakýn çevresi,
Mimarlar Derneði 1927 kýsaca MD27 mekanýný
Ankara'da gidilebilecek bir “Jazz Club” gibi deðerlendirdi...
Soðuk kýþ günlerinde Necip Mimar Milleti'nin bazý
organlarý bu mekanda dondu. Hararetli mesleki
tartýþmalar bu mekanda yürütüldü... BAR, her zaman
çok hareketliydi... Ama en önemlisi, Necip Mimar Milleti,
12 Eylül sonrasýnda, birarada eðlenmeyi ve gülümsemeyi

bu mekanda yeniden hatýrladý.... Kuleli Sokak'taki MD27
mekanýnda gündelik ekmek kavgasýnýn ve mesleki
mücadelenin yorgunluðu atýldý, BALO ve kutlama
etkinlikleri bu mekanda yaþandý.
***
“Fazla lafýn lüzumundan alakadar mevzubahis teþkil
etmez...!”
(Yani palavrayý sonlandýralým, yazýyý bitirelim...)
2005 Mimarlýk BALO gazetesinde yayýmlanmak üzere
yazdýðým bu yazýyý, MD27 Kuleli Sokak mekanýnda
hatýrladýðým bir YILBAÞI BALOSU ile bitiriyorum... (ve
davul-zurna eþliðinde Rock'n Roll yaparak huzurlarýnýzdan
ayrýlýyorum...)
MD27'nin 60.YIL kutlamalarý filan yapýldýðýna göre galiba
18 yýl kadar önceydi... Dedik ki yýlbaþý balosunu burada
yapalým...! Bu arada bazý küçük problemlerimiz oldu. Aralýk
ayý geldiðinde, -canýmdan çok sevdiðim deðerli- Ankara
Büyükþehir Belediyesi, her ne hikmetse yýllarca durdu,
bekledi ve Kuleli Sokak'tan MD27 giriþ kotuna doðru inen
merdivenli yaya yolunu inþa etmeye karar verdi. (Kuleli
Sokak'tan, “Papazýn Baðý” olarak bilinen vadiye inen yaya
yolu...) Yýlbaþý BALO hazýrlýklarý devam ederken, belediye
de hafriyat ve dolgu hazýrlýklarýný sürdürüyordu.... 31 Aralýk
akþamý, YILBAÞI BALOSU için MD27'ye gelen kravatlý,
takým elbiseli, uzun tuvaletli ve zarif pabuçlu Necip Mimar
Milleti, taksiden indiðinde karþýsýnda iri kýyým bir çamur daðý
buldu. MD27'nin alt kotlardaki giriþine uzanan yaya yolu
bütünüyle kapanmýþtý. Komando eðitimi almýþ bir askeri
birliðin yaklaþýk yarým saatte aþabileceði bu çamur daðý
karþýsýnda BALO elbiseleri içinde eðlenmeye gelen mimar
gruplarý kesinlikle ümitsizliðe düþmedi ve “yaratýcý mimar
zeka”larýný kullanarak duruma acil çözüm üretti:(....
Bendeniz, o tarihlerde “odacý” kadrosunda görevli dernek
baþkaný, nöbetçi davulcu ve mecburi evsahibi olarak
durumu þöyle hatýrlýyorum: ) Apartmanýn Kuleli Sokak
kotundaki ana giriþ kapýsýndan kafileler halinde girildi,
apartmanýn iç merdiveninden 4 kat aþaðýya inildikten
sonra kapýcý kardeþimizin hayretten açýlmýþ gözleri
önünde bodrum kattaki kapýcý dairesinden ve kalorifer
dairesindeki kömür yýðýnlarýnýn arasýndan tek-sýra halinde
geçildi, MD27'nin giriþ kapýsý hizasýndaki orta boy
pencereden teker teker bahçeye atlandý ve sonuç olarak
BALO mekanýna ulaþýldý.
SON SÖZ....
Necip Mimar Milleti, eðlenmeyi bilir. Engeller karþýsýnda
yaratýcý zekasýný kullanýr.
Hepinize güleryüzlü günler, “hayýrlý” BALOlar dilerim....

1953 yýlý Balo Gazetesi’nden

Gürhan Tümer
Benim öðrenciliðim sýrasýnda, yani
çok eski zamanlarda, 1960'larda,
yani bundan þöyle böyle 40 yýl önce,
bizim Ý.T.Ü. bir “saplar” üniversitesiydi.
55-60 kiþilik sýnýflarýmýzdaki kýz
öðrencilerin sayýsý, bir elin
parmaklarýnýn sayýsýný geçmezdi. Biz
Mimarlýk Fakültesi olarak, yine de
iyiydik; ötekilerin, Ýnþaat Fakültesi'nin,
Makine Fakültesi'nin durumu daha
da içler acýsýydý.
Ýstanbul Üniversitesi'nin kimi
fakültelerine, kimi bölümlerine
imrenirdik, çünkü oralarda, örneðin
Antropoloji'de, Filoloji'de, daha çok kýz
öðrenci vardý ya da, “komþunun
tavuðu komþuya kaz görünür”
hesabý, biz öyle sanýrdýk.
Bir de, Güzel Sanatlar Akademisi'ne
aðzýmýzýn suyu akardý, çünkü orada
okuyan mimarlýk öðrencileri, bizler
gibi, Taþkýþla'nýn geniþ koridorlarýnda,
tenis topuyla futbol oynayan
inþaatçýlarla deðil, bohem
sanatçýlarla, ressamlarla,
heykeltýraþlarla iç içeydiler.
Böyle bir ortamýn, balo için biçilmiþ
kaftan olmadýðý gün gibi ortada. Bu

nedenle, öðrencisi olmakla gurur
duyduðum Ýstanbul Teknik
Üniversitesi, balolarýyla ünlü bir
üniversite deðildi. Birileri bir yerlerde,
benim haberim olmadan, gizli gizli
dans etmiþlerse, onu bilemem; ama
o yýllarýn belleðimdeki “imajý” böyle.
Haa, haksýzlýk etmeyeyim, kimlerin
akýllarýysa artýk, bir cumartesi günü,
Taþkýþla'da, içinde Mimar Sinan'ýn bir
büstü bulunduðu için, “Sinan Holü”
diye anýlan mekânda bir parti
verilmiþti. Peki verilmiþti de ne
olmuþtu? Hiçbir þey olmamýþtý. Kýzlar
bir köþede, oðlanlar bir köþede,
haremlik-selâmlýk durumunda
oturmuþ, Ýstanbul'un göbeðinde,
taþra manzaralarý sergilemiþtik.
Delikanlýlýk ateþimizi, kýz liselerinin o
yýllarda sýk sýk düzenledikleri
cumartesi çaylarýna giderek
söndürmeye, en azýndan
hafifletmeye çalýþýyorduk. Ama bu
giriþimlerimizde de çok baþarýlý
olduðumuzu söyleyemem.
Daha iyisi ise, o zamanlar pek ünlü
olan Akademi Balosu'ydu. O balo,
efsaneydi, efsanevi Dionysos

Þenlikleri'ni çaðrýþtýrýrdý. O gece, içki
su gibi akardý, sarhoþ olan ya da
sarhoþ taklidi yapan öðrenciler,
yerlerde sürünürlerdi.
Akademi balolarýna, birkaç
arkadaþýmla birlikte ben de giderdim.
Ama bizler baþ rolde deðildik hiçbir
zaman; bizler hep figüraný oynardýk.
60'lý yýllarýn hangisiydi bilemiyorum,
sözünü edegeldiðim balo, bizim
Taþkýþla'nýn iki adým ötesinde, þimdi
yerinde yeller esen, þimdi yerinde
beþ yýldýzlý bir otelin yükseldiði, o ünlü
mü ünlü Taksim Belediye
Gazinosu'nda düzenlenmiþti. Elimizde
bilet filân olmadýðýndan, kapýdan
geçememiþtik de, gecenin ilerleyen
saatlerinde, herkes sarhoþ olduktan
sonra, bacadan girmiþtik. Yukarýda
anlattýklarým, o balodan aklýmda
kalanlar.
Özetle, bizler balosuz büyüdük, bizler
balo özürlüyüz.
Onun için de, diyoruz ki, diyorum ki:
“Þen ola Mimarlar Kongresi, pardon,
Mimarlar Balosu, þen ola”.

BALO DEDÝKODULARI
GEÇEN BALO'nun “En”leri
Balonun en çok konuþaný: Tevfik Gürsu
(Açýlýþ konuþmasý, piyango konuþmasý, kapanýþ konuþmasý ve
diðer konuþmalar...)

Balonun en çok el þýkýþaný: Þekibe Aslan
(Hem gelenleri karþýladý hem gidenleri yolcu etti, rivayete göre
Süleyman Demirel'in rekorunu kýrmýþ.)

Balonun en azimli kavalyesi: Aykut Ülkütekin
(Ýstatistiklere göre balodaki 168 kadýnýn 78'iyle dans etti)

Balonun en muhalifi: Sercihan Maðden
(Baloda bile yönetime gelince neler yapacaðýný anlatýyordu.)

Balonun en þanslýsý: Cengiz Bektaþ
(17 piyango ödülünün 7’sini kazandý. Diðer davetlilerin “þike var”
isyaný güçlükle bastýrýldý.)

Balonun en çok “dönen” kiþisi: Mükremin Barut
(Kelimelerle anlatmak mümkün deðil, döner kapý hiç böyle
dönmemiþtir. Bakýnýz 2003 Balo filmi.)

Balonun en metroseksüeli: Yener Karatepe
(Siyah saça platin rengi sakal ile yaptýðý þekil unutulmaz.)

Balonun en iyi danscýlarý: Gülseren Öker ve eþi
(O ceket çýkartma figürü dans okullarýnýn repertuarýna alýnmýþ,
klasik olmuþ. Balo filmini mutlaka seyredin. )
Ayrýca, Sevinç Kaynak ile Nejat Ersin’in zarif danslarý, Selda
Bancý’nýn protokole bilet satma giriþimi, Rabia Ç. Çavdar’ýn her
vesilede pespembe olmasý, Gülnur Güvenç’in kýrmýzý
ayakkabýlarý, Aslý Özbay ile Nahide Tan’ýn tatlý rekabeti, Melih
Uçar’ýn balodan kaçmasý yýllarca konuþulacak...
Salih Memecan’dan karikatürler; orijinalleri piyangoda size de çýkabilir!

BALO HAZIRLIK KOMÝTESÝNDEN NOTLAR

LAF ARAMIZDA
Soru: Biri neden mimar olmaya karar verir?
Cevap: karizmasýnýn müteahhit olmaya yetmeyeceðini anladýðý
zaman.
Soru: Mimar hangi doðum kontrol yöntemini kullanýr?
Cevap: Kendi kiþiliðini.
Soru: Mimarýn dýþa dönük kiþiliði olduðunu nasýl anlarsýnýz?
Cevap: Sizinle konuþurken kendi ayakkabýlarý yerine sizinkilere
bakýyorsa dýþadönüktür.
Soru: Bir mimarý delirtmenin en kolay yolu nedir?
Cevap: Mimarý bir sandalyeye baðlayýp, önünde yol haritasýný
yanlýþ katlayýn.

Mimarlar Derneði’nin Mimarlar Odasý ile birlikte bir balo yapma
önerisi ile baþladý herþey. Balonun konseptinin ne olmasý
gerektiði konusunda uzun tartýþmalar yapýldý. Balo kavramýnýn
etimolojik kökeni üzerinde uzlaþýlamasa da, insanlarýn birarada
eðlenmeleri ile alakalý bir etkinlik olduðu konusunda anlaþýldý.
Mimarlarýn biraraya gelmesinin gerekli olmadýðý düþünen bir
mimar kýnanarak komiteden çýkartýldý. Balo modeli üzerinden bir
mimarlýk teorisi, mimarlýk örgütlenmesi ve bir eðitim reformu
öngören bir grup mimar ise sürece yabancýlaþtýklarý savýyla
toplantýyý terkettiler. “Meslekçi muhalefet” olarak adlandýrýlan
grubu temsil eden bir üye, masaüstü süslerinin mesleki pratiði
yansýtmasý gerektiði konusunda hemen bastýrýlan bir polemik
yaratmaya çalýþtý. Bütün tartýþmalara raðmen balo yapýlmasý
hususunda kararlý olan komite yýlmadan çalýþmalarý sürdürdü.
Davetiyelerin hazýrlanmasýný üstlenen ekip, kýrmýzý ve siyah zarf
seçimi üzerinden derin mesleki kaygýlarýný dile getirseler de,
baloda siyah giymeyi planlýyan grubun ezici üstünlüðü ile,
üzerinde yazýlanlar okunmasa bile zarflar siyah oldu.
Müzik seçimi konusunda; sürecin kaçýnýlmaz olarak misket ve
fidayda ile sonlanacaðýný öngören üyeler tartýþmayý uzatmadýlar.
Bu konunun bilet satýþýna pozitif etkisi olabileceði önermesi,
çaðýrýlmasý düþünülen sanatçýnýn 20 milyar istemesiyle hemen
son buldu. Ýçinde alkol bulunan her türlü sývý açýk kabul ve taktir
gördü ama bardaklarýn tasarlanmasý gerektiðinin, ama çok da
tasarlanmýþ gibi görünmemesi gerektiðinin altý çizildi.
Paþabahçe’nin en ucuz bardaðýný tercih eden minimalist grubu
“düþük profilli alt kültür” olmakla suçlayanlarýn tezi, yapýlan fiyat
karþýlaþtýrmalarý sonucunda reddedildi.
Gelecek yýl yapýlacak baloda; piyangonun sadece hazýrlýk komitesi
üyelerine açýk olmasý, çok yorulan komite üyelerinin bir sonraki
baloya ellerini kollarýný sallayarak gelmelerinin teminat altýna

tanrýnýn mesleði
Bir mimar, bir elektrik mühendisi ve bir makine
mühendisi, insan vücudunu tasarlayan
tanrýnýn hangi meslekten olabileceðini
tartýþýrlar. Elektrik mühendisi, tanrýnýn
mutlaka bir elektrik mühendisi olmasý
gerektiðini söyler; bunu anlamak için elektrik
impulslarýyla çalýþan sinir sistemine bakmak
kafidir. Makine mühendisi, kalbin pompalama
sistemini ve damarlarýn çalýþma prensiplerini
örnekleyerek tanrýnýn makine mühendisi
olduðundan emin olduðunu söyler. Mimarýn
açýklamasýný duyduktan sonra hep beraber
tanrýnýn mimar olduðuna ikna olurlar: Bir
mimardan baþka kim kanalizasyon sistemini
eðlence merkezinin içinde çözer?

mimar olabilirsiniz, eðer;

MÝNÝMALÝZM: Behiç Ak

Ýyi bir tasarým gördüðünüzde
içinizden yine de onu deðiþtirmek
geliyorsa;
Karýnýza doðum gününda CDROM sürücüsü hediye
ediyorsanýz;
Çektiðiniz tatil fotoðraflarýnda
binalar ailenizden daha çok yer
kaplýyorsa;
Çizmenin 5 dakika süreceði bir
durum üzerine saatlerce
konuþabiliyorsanýz;
Bilgisayar satýþ elemanlarý,
sorduðunuz sorularýn yarýsýný
cevaplayamýyorsa;
Kýz arkadaþýnýza yemek
ýsmarlamak ya da bilgisayarýnýza
Ram ilave etmek arasýnda seçim
yapmanýz günler sürüyorsa;
Çocuðunuzun ilkokul ödevini
yaparken Autocad kullanýyorsanýz;
Sohbet esnasýnda dönüp dolaþýp
konuyu yeni ihale kanununa
getiriyorsanýz;
Siz konuþurken çevrenizdeki
insanlarýn esnemesini uykusuz
olmalarýna yoruyorsanýz;
Son çýkan bilimkurgu filmini ileriye
doðru hýzla sararak izleyip sadece
ilginç mekanlar gördüðünüzde play
tuþuna basýyorsanýz;
Çubuk makarnanýn yemek dýþýnda
kullaným alanlarý olduðunu
düþünüyorsanýz;
Temel besininiz kahve ve
sigaraysa;
Bu yazýyý kesip kapýnýza asmayý
düþünüyorsanýz;
Bu göstergelerden 5ine evet
dediyseniz...

1957 yýlýnýn Balo Gazetesi’nden

Eðer arabanýzý bir mimar tasarlamýþ olsaydý;
Sokakta buna benzer yüzlerce araba olduðu halde,
tasarýmý yapmasý yýllar sürerdi.
Mimarýn sunduðu 3 boyutlu bilgisayar modelinden
iyi bir tasarým olduðu yanýlgýsýna kapýlýrdýnýz.
Tasarým bittiðinde arabanýz diðer arabalardan farklý
görünmesine karþýn tamamen ayný motora ve
donanýma sahip olurdu .
Belediye müsadesi almak çok zor olurdu.
Ýmalat öngörülenden %100 daha pahalýya
malolurdu.
Araba önden þahane, yanlardan vasat ve arkadan
iðrenç görünürdü.

1972 yýlýnýn Balo Gazetesi’nden

anket
Mimar, peysaj mimarý, plancý ya da nesiniz?
Cümleyi tamamlayan en iyi cevabý seçin:

1 Aðaç .......

Balo Gazetesi Gururla Sunar!

a Binanýn hatalarýný kapatýr
b Çevrenin en vazgeçilmez elemanýdýr.
c Havayý temiz ve taze tutar
d Güzel bir yapý malzemesidir
e Sýkýntý verir
f Iyi görüntü yaratýr

Daha önce pek çok saygýn yayýn organýnda yer almýþ
dev tartýþma muhabirimiz Sýtký Sýyrýldý Mimaroðlu
tarafýndan kitap haline getirildi!

2 Iþýk .......

“Mimarlýk ortamý
onu þekillendirenler için
ne ifade ediyor?”

a Ruh için elzemdir
b Hayat için elzemdir.
c Paylaþýlmalýdýr.
d Elektromanyetik radyasyon çeþitidir.
e Iþ yapmak için þarttýr.
f Lükstür.

3 Çirkin bina .......
a Oranlarý kötü olan binadýr.
b Çevre düzeni yapýlmamýþ binadýr.
c Çevresiyle uyumlu olmayan binadýr.
d Bakýmsýz binadýr.
e Yenilenmesi gereken binadýr.
f Modasý geçmiþ binadýr.

4 Boþ arsa .......
a Üzerine bina yapýlacak yerdir.
b Park yapmak için iyi bir fýrsattýr.
c Potansiyel suç iþleme alanýdýr.
d Irticali otoparktýr.
e Kolay çalýþma demektir.
f Alan kaybýdýr.

5 Küçük bir adada 100 katlý bir bina .......
a Etkileyici olur.
b Çevreyi mahfeder.
c Ölçek kaçkýný olur.
d saðlam bir temel yapmak zor olur
e Lojistik kabustur
f aptallýktýr

6 Bir evdeki en önemli oda .......

Bu defa sadece Balo Gazetesi okurlarý için… Sadece ve sadece
29 kupona!
Torunlarýnýza size yakýþýr bir miras býrakýn.
Ýþte kritikler!
“Fýrlama muhabir Sýtký, mimarlýk alanýnýn gündemini kavramsal
bir bütünlük olmasýnýn sorgulanmasý baðlamýnda irdelerken
mesleðin epistemolojik hoþafýný adeta bir kaþýkla içercesine
positivist bir tartýþma ortamýnýn kalburuna bastýrýyor,ve o
arada aradan sýyrýlýyor. Maksadýný aþmadan, okuyucuyu
kasmadan, kibarca öpen bir çalýþma!” (New York Times)
“Yazaðýn konuya hakimiyeti, salatalýk ile yoðuðdun sýcak bið yaz
günündeki uyumunu hatýðlatýyoð. Eseði oluþtuðan heð bölüm
paðmak paðmak yoðurulaðak hazýðlanmýþ. Heð mimaðýn
kitaplýðýnda olmalý..” (Ümit Usta)
“Okudum acaip beðendim,ve hatta oha falan ooldum yani..”
(Füzide Vuran, manken)
“Sormaya çekindiðiniz her türlü özel sorununuz için güvenilir,
bilimsel bir kaynak..”
(Haydar Sümen)
“Sýcak kumlardan serin sulara dalmak gibi biþi..”
(Kokakola)
Unutmayýn, yanlýþ duymadýnýz, sadece 29 kupona!
Bu gece mutlaka bir Balo Gazetesi alýn.

a Salondur.
b Bahçedir.
c Mutfaktýr.
d Bodrumdur.
e Banyodur.
f Yatak odasý, daha doðrusu yatak odasý sayýsýdýr.

Eðer seçimleriniz çoðunlukla
a ise, mimarsýnýz. Tasarýmlarýnýz görsel olarak çarpýcý olabilir, ama hepsi budur.
b Ýse, peysaj mimarýsýnýz. Tasarýmlarýnýz toplum tarafýndan pek sevilir ve mimarlar dýþýnda herkes tarafýndan iyi karþýlanýrsýnýz.
c Ýse þehir plancýsýsýnýz. Bir alanýn boþluk içinde bulunmadýðýný ve çevresine uymasý gerektiðini bilirsiniz ama ne yazýk ki bu konuda
yapacak pek birþeyiniz yoktur.
d ise inþaat mühendisisiniz. Tasarýmlarýnýz iyi çalýþýr ve bir problemi çözmenin en akýllý yoludur. Ne yazýk ki her seferinde herþeyi
karýþtýran ve herkesin bir kutuda yaþamasýný doðru bulmayan bir mimar çýkar.
e ise müteahhitsiniz. Neyin inþa edildiði deðil nasýl inþa edildiðiyle ilgilenirsiniz. Veya ikisiyle de pek ilgilenmezsiniz.
f ise, giriþimcisiniz. Nüfusun %99'unun hemfikir olacaðý projeler yaparsýnýz, fakat kalan %1 her zaman sorun çýkarýr.

o gece baloda
Geçen sene olduðu gibi mimarlýðýn
jet sosyetesinden simalar da bizi
yalnýz býrakmadýlar. Haber uðruna
kimi zaman terslenme riskini göze
alan ekibimiz bakýn sizler için ne
tür hoþluklar yakaladý:

Bernard TSCHUMI:
Artýk markalaþan pozunu her
ortamda sergileyemeye devam eden
sayýn Þumi prensip olarak
magazincilerle konuþmadýðýný
hatýrlatsa da bize bir güzellik
yaparak Türkiye izlenimlerini anlattý.
Yoðun ýsrarlar üzerine kýrmayarak
geçen geliþinde öðrendiði “bu ne
sevgi ah” parçasýný seslendirmek

Charles JENCKS:
Balo'yu nereden haber aldýðý
sorusunu “duyarým ben” gibi
kaçamak cevaplarla geçiþtirmeye
çalýþan Cenks'in durgunluðu dikkat
çekti. Yeni bir manifesto derlemesi
üzerinde çalýþan Cenks'in kafasýnýn
meþgul olduðu ve mimarlýk
alemindeki teorik kýsýrlýktan dertli
olduðu duyumunu aldýk. “Sýkma tatlý
canýný be Çarls, olur olur gider” diyor,

Arata ISOZAKI:
Etrafa sürekli olarak gülücükler
göndermeyi ihmal etmeyen Isozaki
Türkiye'ye bayýldýðýný kesinlikle
tekrar tatil için geleceðini söyledi.
Tüm halay ýsrarlarýný nazikçe
reddeden Arata Bey “geçti artýk
bizden, bakýn bu kadar genç var
ortamda” dediyse de asýl sebebin
dün “nefis” kokusuna

Peter EISENMAN:
Balomuzun müdavimlerinden olmaya
aday bay Ayzýnman gene her
konuda öncüydü. Raký ve halay
konusunda yeteneklerini
sergileyerek yabancý
meslektaþlarýna örnek oldu. Jan
Nuvel'le yaþadýðý küçük gerginliðin
havasýný çabuk daðýtan Pitýr Bey
neþe saçarak önümüzdeki sezon

Jean NOUVEL:
Gece boyunca yalnýz takýlarak etrafa
delici bakýþlar fýrlatmayý tercih eden
Nuvel'in elinden þarap kadehi hiç
eksik olmadý. Pitýr Ayzýnman'ýn aslan
sütünü de denemesi konusundaki
ýsrarlarýný “kültürel etkileþime evet
fakat rakýya hayýr!” þeklinde biraz
da sertçe cevaplayan Nuvel'in
çakýrkeyif hali ve gittikçe
donuklaþan bakýþlarý bakýnýz
objektiflere nasýl yansýdý.

