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Ege Mimarl›k dergisi,
1991 y›l›nda yay›n
hayat›na baﬂlad›.
Derginin ilk say›s›nda
ﬁube Yönetim
Kurulu’nun imzas›yla
yay›nlanan “Baﬂlarken”
yaz›s›, Ege Mimarl›k’›n
baﬂlang›c›ndaki
düﬂünceleri hat›rlat›yor
ve derginin geliﬂimini
de¤erlendirirken ço¤u
bugün de geçerli olan
ana fikirleri vurguluyor.

EGE M‹MARLIK bülten, dosya, s. makale, olay, forum, yap› tan
sayfas›, sanat, kültür bölümlerinden oluﬂacakt›r.
Bülten bölümünde; ﬂubenin, temsilciliklerin etkinliklerinin hab
lar›na,
Dosya bölümünde; bir konu ele al›narak tüm yönleri ile irdeley
S. makale bölümünde; de¤iﬂik konularda üyelerimizin görüﬂleri
Olay bölümünde; bölgemizdeki güncel ve en önemli bir olay
hakk›nda bilgilendirme ve de¤erlendirmelere,
Forum bölümünde; üyelerimizin bir konu üzerinde de¤iﬂik görü
Yap› tan›t›m› bölümünde; bölgemizdeki üyelerimizin yap›tlar›
s›na,
Ö¤renci sayfas› bölümünde; D.E. Üniversitesi Mimarl›k Bölüm
nin çal›ﬂmalar›na,
Sanat ve kültür bölümünde ise meslektaﬂlar›n sanatlar›n›n ve
dallar›yla, kendilerinin tan›t›lmas›, bölgemizde yap›lan sanat ve
liklerine yer verilecektir.
“EGE M‹MARLIK” Bölgemizde Odam›z›n yürüttü¤ü politikal
üyelerine ve topluma aktar›lmas›; tüm halk›m›z› etkileyen ima
park yönetmeli¤i, gökdelenler, do¤al ve tarihi çevrenin ya¤mala
nularda üyelerimize ve topluma ulaﬂman›n bir arac› olacakt›r.
“EGE M‹MARLIK” hiç kuﬂku yok ki merkez yay›n organ› “M‹M
sinin bir parças›d›r. Bu ba¤lamda Odam›z›n merkezi politikala
t›ld›¤› ve o politikalar do¤rultusunda bütüne iliﬂkin demokrasi v
cadelesinin de yer alaca¤› bir platform olacakt›r.
‹lk say›s›n›n Ocak 91 ay›nda ç›kar›lmas› planlanm›ﬂ ve bu plana
‹stanbul'da bir bas›mevi ile derginin reklam karﬂ›l›¤› bas›lmas›
anlaﬂma imzalanma aﬂamas›na gelmiﬂken, o günlerde patlak v
Savaﬂ›” nedeniyle firma reklam gelirlerindeki azalmay› öne süre
dan vazgeçmiﬂtir. Ülke ekonomisinin de olumsuz yönde etkilen
since yeni bir bas›mevi aranm›ﬂ, sonunda derginin ‹zmir'de bas›
verilmiﬂ ve derginin finans›n› sa¤lamak üzere reklamlar›n tara
lanmas›na baﬂlanm›ﬂt›r. Yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z nede
iki ayl›k bir gecikme ile sizlerle birlikteyiz.
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu olarak, büyük bir
l›ﬂarak dergiyi yay›na haz›rlayan yay›n kurulunun tüm üyelerini
ginin etkinli¤inin artmas› için katk› koyacak tüm meslektaﬂlar›m
teﬂekkür ediyoruz.
Sayg›lar›m›zla,
TMMOB
Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi
Yönetim Kurulu

‹lk Damla Mürekkep
Tevfik TOZKOPARAN, Mimar
"Sürgülü hesap cetveli gibi so¤uk, trafi¤in
hüküm sürdü¤ü modern kentte belki varoﬂlar ve pitoresk görünümlü rahatlat›c›
meydanlar kaybolmuﬂ kasaba hayat› geçmiﬂinin an›lar›n› yeniden canland›rabilir.
Uzamsal yönden dramatik olan bu an›lar, zevksizlikten ve faydac›l›ktan ar›nm›ﬂ
daha iyi bir gelecek yaratmak için gerekli esini verebilir bize."
Carl Schorke

1. Y›llar öncesinde, soluk bir akﬂam üzeri uzunca bir masan›n etraf›nda toplaﬂan
bir avuç insan, kentli olabilme, kente
karﬂ› bir kaç söz söyleme hakk›n› elde
edebilme, kuﬂaklar aras› sürdürülebilir ve
sand›k kurtlar›na yem olmayacak papirüs
sonras› bask› yetene¤ine haiz bir belge
peﬂinde koﬂmay› kararlaﬂt›r›rlar.
2. Kimisi tarih merakl›s›d›r, kimisi teori,
kimisi pratik, kimisi de aritmetik. Var
olan ile var olabileceklerin kardeﬂlik tan›mlamas›n› yaparlar. Serüven baﬂlatacaklard›r, harflerden kelimelere, kelimelerden cümlelere, cümlelerden sayfalara,
sayfalardan metinlere. Toplasan veya
toplamasan bir avuç belki bir avuçtan da
fazla kentli, belleklerindeki bilgileri derleyip toplarlar. Bir amaç u¤runa hepsi
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birbirinden hevesli hepsi birbirinden istekli. Kiﬂisel ç›karlardan ar›nm›ﬂ, uzak
da¤›n arkas›ndaki toplumsal uzlaﬂmaya
varabilmek için bir serüven birlikteli¤ine
ç›kmay› arzularlar.
3. Kente gelince; erdemin ve etik de¤erlerin yönüne esmezmiﬂ rüzgarlar. Deniz
de meltemine küsmüﬂ, meltem de
kentliyi üzmüﬂ. Masan›n etraf›ndakiler
bilmez olmuﬂ denizlerin kentlilere küskün duruﬂun nedenini. Zaman ak›p gitmekteymiﬂ. Günler aylar›, aylar y›llar›,
y›llar kentleri kovalam›ﬂ. Tarih bugünlere
küskün bugünler de tarihten hep üzgün
olmuﬂ. Dereler akmaz, çiçekler açmaz
olmuﬂ. Evler ve apartmanlar birlik olup
kenti y›kmaya baﬂlam›ﬂ.
4. Y›llar›n yorgunlu¤u vurmuﬂ tüm sokaklara, sokaklardan binalara, binalardan kara gölgeli teraslara. Kentin her mahallesine, deresine, çay›r›na, çimenine,
taﬂ›na topra¤›na hüznün yuma¤›na...
5. Günlerden o gün t›pk› di¤er hüzünlü
günlerden bir gün. Gün ›ﬂ›¤› a¤ar›rken,
soluk bir masan›n etraf›nda bir avuç insan
bekleﬂirken aniden bir damla mürekkep
düﬂer ka¤›da ve sonras› ka¤›ttan bir kay›k
olur aç›l›r farkl› ﬂehrin limanlar›na...

Damla
Zaman, dolmakalem
mürekkep damlas›nd
Islak, ald›¤› ›ﬂ›kla ca
gitti¤i kurumas›ndan
Etkisine gelince, kap
kesin alan›n etraf›nd
sonra ka¤›d›n dokus
Yayd›¤› bir hâle beli
bellek herﬂeyi biraz
biraz büyütür.
Enis Batur

6. ﬁimdilerde; da¤a
peteklerimiz bellek a
ken, kalemler ile ka¤
tarih sahnesindeki
ça¤daﬂ perdesinde. B
nüﬂünce arﬂivlerdek
ka¤›ttan kay›k bir ye
engin denizlere.
7. Soluk bir akﬂam›
uzaklardan bir gemi
belirdi¤inde, akl›ma
de bir masan›n etraf›
insan ve onlar›n düﬂ
sulardaki (›ﬂ›k) fener

Ege Mimarl›k'›n içinde bulundu¤u ortam›
tan›mlamak gerekiyor.
‹zmir'in güncel mimarl›¤› üzerine yap›lan tart›ﬂma ve de¤erlendirmelerde, ‹stanbul-Ankara ekseninin ötesinde bir söz
söylemek zor, neredeyse olanaks›zd›r.
Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olma
hali, ‹zmirli için aﬂamad›¤› iki kent oldu¤unun vurgusudur asl›nda; sermayenin
besledi¤i ‹stanbul ve bürokrasinin iﬂledi¤i Ankara. ‹stanbullu mimar›n iﬂvereni
“paral›”d›r, Ankaral› mimar ise iﬂini devletten al›r. Oysa ‹zmirli mimar “taﬂra” mimar›d›r ve bunun olumlu yanlar›ndan
olabildi¤ince yararlanmaya çal›ﬂ›r.
Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olman›n, her alanda türlü avantajlara sahip
bir durum olaca¤› düﬂünülse de, profesyonel yaﬂam içinde bunun o kadar da
önemli olmad›¤›n› görülür. Aksine bu
üçüncülük, ‹zmirli için kaçan f›rsatlar›n,
bulunamayan “iﬂveren”in ve yap›lamayan “iﬂ”in sorumlusudur. ‹zmir d›ﬂ›ndakilerin de benzer sorunlarla karﬂ›laﬂt›¤›,
‹stanbul ve Ankara'n›n bambaﬂka dertlerinin oldu¤u gerçe¤i ise her nas›lsa gözard› edilir. Asl›nda “bir büyük bahane”dir ‹zmir'de olmak.
Bu öyle bir bahanedir ki, iﬂinizi daha iyi
yapman›z› bile gereksiz k›lar. Bir “iﬂ”in
‹zmir ölçe¤inde iyi olmas› yeterlidir, daha fazlas› aranmaz. Bunun aﬂ›ld›¤› durumlarda bile, yap›lan “iﬂ”in ortaya ç›kar›lmas› için özel bir çaba gösterilmesi gerekir. Di¤erleriyle boy ölçüﬂülecek ulusal
yar›ﬂma ortamlar›na bile girmekten kaç›n›l›r. Öte yandan “Genç Türk Mimarlar›”
“‹stanbul Beﬂlisi”, “9+1” gibi kurmaca
gruplaﬂmalarda yer alan bütün isimlerin
‹stanbul-Ankara ekseninde oluﬂu, ‹zmir
mimarl›k ortam›n›n bu “mimarl›k”lar›
“öteki” olarak tan›mlamas› için yeterlidir.
Bu ortam içinde Ege Mimarl›k'›n yapm›ﬂ
oldu¤u en önemli iﬂ, “öteki” olarak kurgulanm›ﬂ olan›n bir parças› haline gele-

ne yer verilen isimlerin özellikle ‹zmir d›ﬂ›ndan seçilmesi, henüz gündeme getirilmemiﬂ bir konunun ele al›nmas›nda sahip olunan profesyonel tutumun bir göstergesidir. Yerel sorunlar›n gündeme geldi¤i durumlarda ise, benzer biçimde konunun daha geniﬂ bir çerçeveye oturtulmas›na çal›ﬂ›l›r.
Di¤er yandan dergi Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubesi taraf›ndan yay›mlanmakla birlikte, bir oda dergisinde olabilece¤i düﬂünülen özelliklerin pek az›na sahiptir.
ﬁubeden üyelere iletilecek her türlü duyuru ve etkinlik haberlerinin, halihaz›rda
bültenler arac›l›¤›yla detayl› bir ﬂekilde
aktar›l›yor oluﬂu, dergi içinde bu konular›n daha yüzeysel iﬂlenmesini ve bu ﬂekilde derginin içerik yo¤unlu¤unun korunmas›n› sa¤lar.
Meslek odalar› taraf›ndan yay›mlanan
dergilerde görülen bir baﬂka tipik özellik,
yönetimde olagelen de¤iﬂikliklere paralel
olarak dergide de köklü bir tak›m de¤iﬂikliklerin yap›lmas›d›r. Bu de¤iﬂiklikler
biçimsel -kapak ve sayfa düzeni, boyut,
grafik- olabilece¤i gibi, içeri¤e iliﬂkin de
-konular›n ele al›n›ﬂ›, da¤›l›m›- olabilir.
Dolay›s›yla yönetim de¤iﬂiklikleri sonras›nda derginin de¤iﬂenlerinden ve de¤iﬂmezlerinden bahsetmek neredeyse kaç›n›lmazd›r. Oysa Ege Mimarl›k, 13 y›ll›k
geçmiﬂinde yaﬂad›¤› tüm yönetim ve yay›n kurulu de¤iﬂikliklerinden, kendine
özgü duruﬂunu ve yerelden ulusala do¤ru yön verdi¤i çizgisini koruyarak -dahas› her de¤iﬂiklik ile birlikte bunu geliﬂtirerek- ç›kmay› baﬂarm›ﬂt›r. Bugün derginin
bas›m ve da¤›t›m›n›n ‹stanbul'da yap›l›yor olmas› bile bu konuda gösterilen çaban›n ne denli ciddi oldu¤unun bir göstergesidir.
Elinizde tuttu¤unuz bu dergi ‹zmirli olan,
ama hedeflerini ortaya koyarken ‹zmirli
oldu¤unu çok baﬂar›l› bir biçimde unutabilmiﬂ bir yay›n. O nedenle, Ege Mimarl›k'› önemsemeliyiz.

Sedat ACAR, Yap› Endü

Mimarlar Odas› ‹zmir ﬁubes
marl›k Dergisi’nin YEM tara
lanmas› konusunda ilk görü
y›l›nda gerçekleﬂtirdi¤imiz Y
ar›’nda baﬂlam›ﬂt›. Karﬂ›m›
olarak Hasan Topal ve N
vard›.
Yay›n sözleﬂmesi 1997 y›
ay›nda yap›ld› ve Ekim, Kas
y›s› olan 24’üncü say› YE
bas›lan ilk say› oldu. Gerek
se teknik konularla ilgili ol
b›m›z Nilüfer Ç›narl› idi.
1997’den 2004’e geldik. B
27 say› yay›nlad›k ve hala
Nilüfer Ç›narl›.
Türkiye gibi k›s›r yay›n ortam
süreksizli¤in hakim oldu¤u
sektörel, üstelik de bölgese
50. say›s›na ulaﬂmas›nda e
tör, kuﬂkusuz Mimarlar Od
besi’nin gösterdi¤i istikrarl›
y›ﬂ›d›r.
Genel Merkez’in yay›n org
Dergisi de YEM organizasyo
da¤›t›l›yor. Mimarl›k Derg
ile ilgili en önemli sorunla
genel kuruldan sonra yay›n
derginin sorumlular›n›n d
muﬂtur.
‹zmir’de ise 1996 y›l›ndan b
tim kurulu de¤iﬂse de, derg
lar› de¤iﬂmiyor.
Öte yandan, Ege Mimal›k d
sel bir yay›n olsa da ulusal
görmüﬂ bir dergidir.
Gerek kentleﬂme, kent k
çevre, mimarl›k e¤itimi ve k
l› içeri¤iyle gerekse de 3.50
di¤er mimarl›k dergileri için
yere sahiptir.
Türkiye’de sektörel dergiler i
hiç de küçümsenemeyecek

Bu say› ve hemen her say› için geçerli
oldu¤unu düﬂündü¤üm önemli bir nokta var: yay›n koordinatörü ya da editörü
diyebilece¤imiz bir iradenin eksikli¤i.
Yaz› iﬂleri müdürü veya yay›n sekreterinin varl›¤›na ra¤men bu konum boﬂ görünüyor.

r›yor. Ve bu örneklerden ö¤renilecek çok
ﬂey var.

Nilüfer Ç›narl›’n›n ola¤anüstü enerjisi ve
iyi niyeti bu noktadaki eksikli¤i gidermiyor, tam tersine ortaya ç›kar›yor.

“Ege Mimarl›k Dergisi 50.
say›s›na ulaﬂm›ﬂ bile; ‘nice
say›lara’ dile¤iyle tebrik
ederim...”

‹yi konular bulunuyor. ‹yi isimler yaz›yor
ama derginin her say›da en önemli olan
ve s›ras›yla önemli olan konular› birbirine kar›ﬂ›yor. Görsel malzemenin kullan›m› okunaks›z, envanter çal›ﬂmas› gibi.
Çizimler ve foto¤raflar›n biraradal›¤› biraz “çocukça”.
Bir örnek: “Yer, Ba¤lam: ‹zmir Temal›
Mimari Stüdyo Çal›ﬂmalar›ndaki Aray›ﬂlar” çal›ﬂmas›nda yer’e dair en önemli
malzeme harita, hava foto¤raf›, çevre
foto¤raflar› olmas› gerekirken ya yok ya
da okunamayacak kadar küçük. Metnin
içinde "Kemeralt›’n›n özgün mekansal
örüntüsü" gibi cümleler var ama görüntü yok.
Di¤er, örnek: "Mimari Tasar›m Sürecinin
Problematikleri" makalesinde 1. ve 2.
Örnek projelerin foto¤raflar› kenar süsü
gibi. Oysa her iki projede de iyi ﬂeyler
görülebilirmiﬂ gibi bir hisse kap›l›yor insan. Son örnek: “Stüdyo Hocal›¤›n›n 14
Alt›n Kural›”, ﬂaka gibi. Belki de bu yüzden çizimler “fazla sevimli”.
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Sonuç: Ege Mimarl›k iyi ki var. Daha iyi
olman›n potansiyel enerjisini de taﬂ›yor.
Biraz ittirerek kinetik enerjiye dönüﬂtürülebilir. t

nel görüntüsüne hey
r› arad›ktan; nihayet
ﬂad›ktan sonra, raf
yerleﬂtirmek güzel b

Belirli zaman aral›kl
art›k y›ll›k ciltlere dö
ma yararl› oldu¤u
da çok güzeldir.

50. Say›da bu duygu
den tüm arkadaﬂlar›
m› içtenlikle kutluyo

Asl› ÖZBAY, Mimar
Mimarlar Odas›’n›n ‹zmir ﬁubesi, oda ile
iliﬂkilendi¤im günlerden bu yana kendimi hep yak›n hissetti¤im; reel meslek
gündemlerini öncelikli tutan politikalar›,
deneyimli ve güleryüzlü kadrolar› ve giderek kent düzeyinde de etkin olan yaklaﬂ›mlar›yla baﬂar›l› buldu¤um yerlerden
biridir. Mimarl›k burada sevilen, kollanan, gündem edilmeye çal›ﬂ›lan bir aland›r. Oda genelinde bir türlü sa¤lanamayan “istikrarl› yönetim” anlay›ﬂ›n›n hüküm sürdü¤ü ‹zmir’de bu performans›n,
kan›mca tutarl› ve baﬂar›l› sonuçlar›ndan
biri Ege Mimarl›k’t›r. 14 y›ld›r, öncelikle
düzenli olarak ç›kmay› hedef edinmiﬂ,
yerel kalmaya özenli içeri¤iyle önemli
bir belgelik oluﬂturmuﬂ, bölgedeki nitelikli yap›lar›-projeleri tan›tmaktan çekinmemiﬂ, a¤›rl›kla yerel akademik potansiyeli dergiye yönlendirmeyi baﬂarm›ﬂ ve

Ege Mimarl›k E
Ulaﬂm›ﬂ...
Üstün ALSAÇ,

Do

Bir süredir K›br›s’d
çal›ﬂt›¤›m için bura
raslant›, yaz tatillerin
süre için ‹stanbul’da
lefon çald›. Açt›¤›m
Ege Mimarl›k derg
dergide benim 1992
neme yar›ﬂmas›nda
kazanan “Kamburu
baﬂl›kl› yaz›ma yer v
rini, buna izin verip
verirsem onda de¤iﬂ
istemeyece¤imi sord

Bu tür inceliklere al›
hem ﬂaﬂ›rd›m, hem
beﬂ y›l kadar sonra b

dergileriyle birlikte Ege Mimarl›k’a da
gönderdim. ‹çlerinden yaln›z oradaki arkadaﬂlar›m yaz›m› ald›klar›n› ve onu yay›nlamay› düﬂündüklerini bildirdiler. Bu
da al›ﬂ›k olmad›¤›m›z uygarca bir davran›ﬂt›. Dergiler hem ilgi görmediklerinden
yak›n›rlar hem de nezaketen bile olsa
kendilerine gönderilen yaz›lar için teﬂekkür etmeyi, onlar› yay›nlanmaya de¤er
bulup bulmad›klar›n› söylemeyi gözard›
ederler. Ben de bunun üzerine öteki dergilere yaz›m› geri çekti¤imi bildirdim, yaz›m Ege Mimarl›k’da yay›nland›.
Bütün bunlar arac›l›¤›yla bu ince ve uygarca davran›ﬂlar›n arkas›nda say›n Nilüfer Ç›narl›’n›n oldu¤unu ö¤rendim. Ondan sonra da elim de¤dikçe Ege Mimarl›k’a çeﬂitli konular› ele alan yaz›lar göndermeyi sürdürdüm, oradaki arkadaﬂlar›m da yay›nlamaya de¤er bulduklar›na
derginin sayfalar›nda yer verdiler. Karﬂ›l›kl› bu iliﬂkinin bugün de sürdü¤ünü belirtmenin benim için gerçekten onur verici bir mutluluk oldu¤unu söyleyebilirim.
Do¤al olarak bu iliﬂki benim Ege Mimarl›k’› sürekli bir biçimde izlememe de yol
açt›. Önceleri a¤›rl›kl› olarak yerel konular›n önde gelece¤i yolundaki izlenimin
yanl›ﬂ oldu¤unu, onlara oldu¤u kadar evrensel konulara da yer verdi¤ini, bu ikisi
aras›nda belli bir denge sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›n› gördüm. Bilimsel-akademik çal›ﬂmalar›n yan› s›ra uygulamalar› da göz ard› etmiyordu. Mimarl›¤›n de¤iﬂik, daha
e¤lenceli yanlar›n› ele alan yaz›lara, hatta mimarl›k d›ﬂ› konulara bile yer verdi¤ini, böylece gerçekten s›cak, okumas› keyifli bir u¤raﬂ dergisi olma yolunda yürüdü¤ünü gözledim.
Arada s›rada da olsa akl›na gelen bir konuyu yaz› biçimine getirmeye çal›ﬂan biri için bundan daha güzel bir ortam olabilir mi?

mine ba¤l›. Ege Mimarl›k bir iﬂe düﬂünce
ve gönül kondu¤u zaman hangi noktalara
gelinebilece¤inin en güzel örneklerinden
birini oluﬂturuyor bana göre.
Tüm içtenli¤imle ona eme¤i geçen herkesi kutlayarak onun mimarl›k ortam›na
katk›lar›n›n sürmesini diliyorum. Nice
ellinci say›larda gene birlikte olal›m. t

Ege Mimarl›k 50 için...
Ahmet EYÜCE, Prof. Dr.
Yeni bir dergi ç›karman›n ne kadar zor
oldu¤u biliniyor. Ç›kmakta olan dergiyi
yaﬂatmak ve uzun soluklu hale getirmek
ise daha da zor. Mimarl›k dergileri oldukça düﬂük tirajlar› ile hayli savaﬂ›m
vermek ya da baﬂka alanlara yönelmek
zorunda kalabiliyor.
Ege Mimarl›k dergisi k›sa ömürlü olma
sorununu san›r›m aﬂt›. ﬁimdiki hedef çok
uzun soluklu hatta kal›c› olmak olmal›.
Derginin, ç›kt›¤› ilk say›dan bu yana, en
önemli özelli¤i hiçbir dönemde içerik fakirli¤i çekmemesidir. Her say› özenle seçilmiﬂ dosya konusu ve dopdolu bir içerikle yay›nlanm›ﬂt›r.
Dergiler için olumlu bir nitelik olan okunduktan sonra bir kenara at›lamama ya da
mutlaka saklanma, eksik say›lar›n tamamlanmas› özelli¤i Ege Mimarl›k için geçerlidir. Bir di¤er konu ise derginin di¤er ﬂube dergilerine öncü olmas›, peﬂis›ra di¤er
ﬂubelerin de dergileriyle yay›n yaﬂam›na
baﬂlamalar›d›r.
‹lk elli say› tamamland›, yay›n kurulu ve
tüm eme¤i geçenlerin ellerine sa¤l›k.
Bundan sonraki elli say› için derginin format› bir yenilemeye tabi tutulabilir, yeni
bir sayfa tasar›m ve di¤er grafik olanaklar›n devreye sokulmas› ile Ege Mimarl›k
daha da zenginleﬂtirilebilir.
Tüm eme¤i geçenlere sonsuz sayg›lar.

m›ﬂ oldu¤u kararla;
• Meslekle ilgili ülke soru
dan izlemek,
• Mesleki geliﬂmeleri üye
mak,
• Günceli yakalamak,
• Toplumsal muhalefeti be
• Bölge bütünündeki geliﬂ
mak gibi ilkelerle yay›nlanm
lan ve Bülten - Forum - O
Ö¤rencilerden - Yap› Tan
Sanat - Okurlardan bölüm
ﬂan Ege Mimarl›k'›n ilk Yay
yer almak, bir “ilk”in kar
mak, bir düﬂünceyi gerçekl
mek fikri ve eylemi ben
önemli bir ﬂeydi ve böyle b
içinde olmaktan çok mutlu
Bir örgütlenme için yay›n o
tak bir dil, bir iletiﬂim arac›
ﬂüncelerini, eserlerini, eleﬂt
ça yay›nlayabilece¤i, örgütü
yasal zorunluluktan do¤an
yerine; kendisini ait hissed
disini ifade edebilece¤i, bu
de önemsendi¤i, kat›ld›kça
ce¤i gönüllü bir birlikteli¤e
bir araç oldu¤u düﬂüncesin
t›l›m› sa¤layamayan bir ﬂub
de kendisine daha eleﬂtirel
s› ve örgütüyle iliﬂkisini iy
mesi gerekti¤ini düﬂünüyor
Dile¤im, daha çok okunan,
rekli yenileyen, yenilikleri o
nan ve onlar›n kat›l›m›n›
sadece yay›n kurulunun de
mimar›n ürünü bir yay›n. t

