Konular›ndaki geliﬂmeleri seri halde geniﬂ bir platforma ileten
ve ça¤›m›zda nitelikleri itibar›yla pek çok seçenek sunan ulusal mimarl›k dergileri, geçmiﬂten bugüne içerik ve biçim aç›s›ndan büyük de¤iﬂimler geçirmiﬂtir. Mimarl›k dergilerinin de¤iﬂim süreci “yay›n” ile “meslek alan›” aras›nda "ortam› etkilemek / ortamdan etkilenmek” anlam›nda tariflenebilecek karﬂ›l›kl› ve sürekli bir iliﬂkiye iﬂaret etmektedir. Bu kapsamda mimarl›k dergileri dönemlerinin yay›nc›l›k alan›ndaki yaklaﬂ›mlar›n›n ötesinde, içinde yer ald›klar› mimarl›k ortam›n›n e¤ilimlerini yans›tan belgeler durumundad›r. Ancak bir mimarl›k dergisinin kimli¤inin oluﬂmas›nda yay›n ya da mimarl›k ortamlar›n›n genelinden kaynaklanan veriler kadar, dergilerin kapsaml›
tart›ﬂmalarla belirlenen öznel yaklaﬂ›mlar› da önemli bir faktör
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bir derginin “vizyon” olarak da
adland›r›labilecek öznel yaklaﬂ›m›, meslek ortam› içerisinde
belirli bir duruﬂu ifade etti¤i gibi, onu mevcut süreli yay›nlar
içerisinde özelleﬂtirebilecek karakteristikleri de içermektedir.
Böyle bir çerçeveden ulusal mimarl›k dergilerine bak›ld›¤›nda,
geçmiﬂin ve günümüzün dergileri aras›nda farklar gözlendi¤i
gibi, meslek odas› dergileri ile ötekiler aras›nda ya da merkezde ç›kar›lan dergiler ile bölgesel dergiler aras›nda da baz› farklar gözlenmektedir. Bu makale, Arkitekt, Mimarl›k, Yap›, Arredamento Mimarl›k, XXI, Ege Mimarl›k dergileri arac›l›¤›yla sözü edilen farkl›laﬂmay› ortaya koymay› ve Ege Mimarl›k dergisinin vizyonunu, içerik ve biçim arac›l›¤›yla kendisini d›ﬂa vuran bir olgu olarak, irdelemeyi amaçlamaktad›r.

Geçmiﬂin ve Günümüzün Farkl›l›¤›:
Arkitekt Dergisi Örne¤i
Yukar›da sunulan çerçeve içerisinde öncelikle geçmiﬂin süreli
yay›nlar› ile günümüzdekiler aras›ndaki fark› gösteren bir örnek olarak Arkitekt dergisi üzerinde durulacakt›r. Z. Sayar’›n
1931’de A. Mortaﬂ ve A.Z. Kozano¤lu ile “Mimar” ad›yla yay›nlamaya baﬂlad›¤› ve k›sa bir süre sonra “Arkitekt” ad›n› alan
dergi, ülkemizde çok uzun y›llar mimarl›k camias›n›n sesi olma iﬂlevini sürdürmüﬂtür. Derginin baz› say›lar›n› örnek olarak
incelemek, ça¤daﬂ süreli yay›nlarla fark›n› ortaya koyabilmek
aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Mimar dergisinin birinci say›s›nda,
yay›n›n ç›k›ﬂ amac›, al›ﬂ›k oldu¤umuz biçimde editörün baﬂyaz›s› içerisinde de¤il, Aliﬂanzade Sedat Hakk›’n›n “‹stanbul ve
ﬁehircilik” yaz›s›n›n kapsam›nda belirtilmektedir. Bu yaz›, ‹stanbul’un “nüfus azalmas›, kentin ekonomik gücünü kaybet22

mesi, yang›nlar nedeniyle ortaya ç›kan ha
r›n korunmas›” gibi sorunlar›ndan söz et
imar›n› olumlu-olumsuz boyutlar›yla tart›ﬂ
ç›k›ﬂ amac›n› aﬂa¤›daki cümlelerle aç›klam
ﬂanzade Sedat Hakk›, 1931, s.1-4.):

“‹stanbul ahalisi ﬂehircilik hususunda eski
rik edemiyor. Mevcut eski evlere karﬂ› ecn
evlerini anlamadan taklit etti. ‹stanbul aha
vir edecek kimdir? Türk’ün mimarideki en
lerini yeniden aﬂ›layacak kimdir?

Mimar. En mukaddes vazifesi budur ve va
dur. ‹nﬂa etmek ve iyi inﬂa etmek. Ve inﬂa
mesuliyetini unutmamak. Zira her inﬂaat n
sa olsun ﬂehrin inﬂaat›n›n teﬂekkülünde bi
p› sahibine de iyice anlatmak laz›md›r.

Memleketin gayr› bedii suretle imar edil
mimarimizin yükselmesi için mücadele e
l›ﬂmak isteyen mimar ve inﬂaat mühendis
ne ve memlekete karﬂ› tan›tmak ve mes
mimar ile yap› sahiplerinin yekdi¤erine k
pit etmek, memlekette mimara ve sanata
met ve itimat uyand›rmak gaye ve vazife
ç›kar›yoruz.

Bu hususta bir hizmet görebilirsek bahtiya

Bu nüsham›z belki arkadaﬂlar›m›z› tatm
mecmuam›z› gittikçe tekemmül etmeye ça

Mimar dergisinin vizyonunu ortaya koyan
li husus dikkat çekmektedir. Birinci husu
mimarl›¤a ve kente iliﬂkin çeﬂitli hedefler
karﬂ› borcunu ödemek, ulusa mimari zevk
kette mimara ve sanata karﬂ› daha çok hü
d›rmak gibi uluscu amaçlar üstlenmiﬂ olma
z› okundu¤unda, bu derginin daha ziyad
ç›kar›ld›¤› gibi bir izlenimin do¤mas›d›r.
larda da, mimarl›k eyleminin merkezi sa
kentinin dergi kapsam›nda özel bir yer tut

1931/1 say›l› Mimar dergisinde, yay›n›n
aç›kland›¤› ‹stanbul konulu yaz›n›n ard
Arif’in bir projesi “Bekir Bey’in Evi” baﬂl›¤›

resleri, mimarl›k kanunu, ﬂirketlerin ve derginin kendi reklamlar›, Türk Güzel Sanatlar Birli¤i Mimari ﬁubesi üyelerinin isim
ve adresleri verilmektedir (Mimar, 1931, s.1-34). Siyah-beyaz
olan dergide çal›ﬂmalar de¤iﬂik bir düzende kompoze edilmiﬂtir. Örne¤in ayn› sayfan›n alt ve üst bölümlerinde birbiriyle içerik aç›s›ndan iliﬂkili olmayan yaz›lar yer alabilmiﬂtir. Kuramsal
makalelerle bina tan›t›m yaz›lar› fazlas›yla içiçe geçmiﬂtir. Müellifi belirtilmeyen veya baﬂl›¤› verilmeyen bir iki çal›ﬂma vard›r. Derginin baﬂka say›lar›nda, baz› yaz›lar›n bir iki sayfas›n›n
ön k›s›mlarda, geri kalan›n›n arkalarda verildi¤i görülmektedir.
Say›lar y›ll›k bir cildin parçalar› olarak düﬂünülmüﬂ ve buna göre numaraland›r›lm›ﬂt›r. Örne¤in ayn› y›l içerisindeki birinci say› 34. sayfa ile bitiyorsa, ikinci say› 35. sayfa ile baﬂlamaktad›r.
Mimar dergisinin 1931/6. say›s›nda A.I.A. Türkiye muhabiri ve
Asar› Atika Müzesi mimar› oldu¤u belirtilen Macit Rüﬂtü’nün
“Memleketimizin meslek ink›lab›n› bizi tan›mayan dünya alemine tan›tacak çok güzel bir f›rsat›n do¤du¤unu meslek arkadaﬂlar›ma bildirmekle memnunum” cümleleriyle baﬂlayan ilginç bir yaz›s› ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu makale “Revue Internationale d’Architecture (R.I.A)” adl› uluslararas› bir mimarl›k dergisinin ç›kar›lmas›n›n amaçland›¤›n› meslek camias›na heyecanla duyurmaktad›r. Yaz›dan, 1930 y›l›nda Peﬂte’de yap›lan
12. Uluslararas› Mimarlar Kongresi’nde al›nan bir kararla, bu
derginin 1933’de Amerika’da yap›lacak olan kongreye kadar
her alt› ayda bir ve dört dilde yay›nlanmas›n›n planland›¤›, Türkiye ve ‹stanbul muharriri olarak da Macit Rüﬂtü’nün atand›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r (Macit Rüﬂtü, 1931, s.200-201). “Mimar” dergisinin ilk say›s›n›n birinci yaz›s›nda varl›¤› saptanan uluscu tavr›n burada da varl›¤›n› sürdürdü¤ü gözlenmektedir. 1931/8 say›l› “Mimar” dergisinin “R.I.A.” baﬂl›kl› imzas›z yaz›s›nda ise,
söz konusu uluslararas› yay›n›n ç›kt›¤› belirtilmekte, R.I.A.’da
yer alan çeﬂitli yabanc› uluslara ait binalar ve onlara iliﬂkin
aç›klamalardan örnekler verilmekte, Türk mimarlar›n›n yay›na
ilgi gösterip göstermedikleri ise belirtilmemektedir (R.I.A.,
1931, s.268-270).
Mimar dergisinin birinci y›l›n›n sonunda, 1931/11-12. say›s›nda, Mimar Abidin’in “Meslektaﬂlar›ma” baﬂl›¤›yla yazd›¤›, yay›n› ç›karanlar›n bir y›ll›k çabalar›n› de¤erlendiren bir makale yer
almaktad›r. Bu yaz›da, ülkemizdeki mimarl›k ortam›n›n yeterli
canl›l›kta olmad›¤›ndan, genel mesleki hareketlere karﬂ› ilgi
gösterilmedi¤inden ﬂikayet edilmekte, ilim ve sanat alanlar› aç›s›ndan yay›nlar›n önemi belirtilmekte, Bat› uygarl›¤›n›n sahibi
oldu¤u güçlü literatüre özenilmekte, derginin sonraki y›lda daha iyi bir eser haline gelece¤i vadedilmekte ve yaz› yine ülkü-

A. Mortaﬂ taraf›ndan birlikte, bir süre de Z.Sayar t
n›z olarak 1980 y›l› sonuna kadar ç›kar›lm›ﬂt›r. M
tekt dergileri alanlar›nda daha ziyade, ülkemizde
da inﬂa edilmiﬂ yap›lar› tan›tmak, teknoloji ve mal
r›nda bilgiler vermek, imar konusundaki sorunla
mimarl›k haberlerini duyurmak, mimarl›k örgütle
adreslerini bildirmek gibi konulara e¤ilmiﬂtir. D
uluscu anlay›ﬂ›n› ve ‹stanbul’un kültürel ortam›n›n
l›kla yans›tan bu dergiler, ülkemizin belirli bir d
marl›¤› için çok de¤erli bir kayna¤› teﬂkil etmekte
Arkitekt, mimarl›k konular›n›n genelini kapsay›c
s›ndan, özellikle meslek örgütü dergileri olmak ü
gelen dergileri de etkilemiﬂtir.

Meslek Örgütü Dergileri ile Serbest
Dergilerinin Farkl›l›¤› : Mimarl›k, Yap
Arredamento Mimarl›k, XXI Dergileri

Yüzy›l›n ortas›ndan sonra mimarl›k dergileri geliﬂ
miﬂ ve bu alanda farkl› çizgiler ortaya ç›km›ﬂt›r. Ö
lek örgütü dergileri ile ötekiler aras›nda bir tav›r fa
nusudur. Serbest dergiler vizyonlar›n› daha özgür
bilirlerken, meslek örgütü dergilerinin tüm mima
kucaklaman›n sorumlulu¤unu duydu¤u görülmek
örgütü dergilerinin bu tercihi, süreç içinde çeﬂit
da neden olmuﬂtur.

Mimarlar Odas›’n›n ç›kard›¤› Mimarl›k dergisi,
mimarl›k ortam›n›n en önemli yay›nlar›ndan birin
tedir. 1963 y›l›nda yay›nlanmaya baﬂlanan dergi,
nemlerinin d›ﬂ›nda, mimarl›k camias›n›n tümün
hedefleyen klasik bir çizgi izlemiﬂtir. Ancak derg
bu yaklaﬂ›m›n radikal biçimde de¤iﬂtirilmeye çal›ﬂ
ler de yaﬂanm›ﬂt›r.

Mimarl›k dergisinin birinci say›s›nda H.Güngör
yan “Ç›karken” baﬂl›kl› yaz›da, derginin amaçlar
ta, biraz geç de olsa mimarl›k camias›n›n sesini d
valar›n› izleyecek bir dergiye kavuﬂtu¤u, yay›n›n g
riler do¤rultusunda geliﬂtirilece¤i ve üyelere para
¤›t›laca¤› bildirilmektedir. Üyelerin dergiyi yaz›lar
lerinin beklendi¤i ve yay›n›n devaml›l›¤›n›n önem
hat›rlat›lmaktad›r (Güngör, 1963, s.1). Mimarl›k de
haberler, yap› tan›t›mlar›, mimar portreleri, yar›ﬂm
iliﬂkin de¤erlendirmeler vb. konularda bilgilendir

tirilir. Ancak Gürsu dergiyi, içeri¤inin geniﬂ bir üye kesiminin ilgisini çekecek zenginlikte olmamas›, dilinin ise normal alg›lama düzeyinin üzerinde olmas› dolay›s›yla eleﬂtirmektedir. Eleﬂtirilen bir baﬂka konu da çeﬂitli problemler dolay›s›yla 1980 y›l›nda ancak bir say›n›n ç›kar›labilmiﬂ olmas›d›r (Gürsu, 1981,
s.1). Derginin bu dönemde boyutunun küçüldü¤ü, içeri¤inde
koruma konular›na ve kentsel sorunlara önemli bir yer verildi¤i gözlenmektedir. 1987 y›l›nda dergi eski boyut ve biçimine
geri dönmüﬂtür. Z. Akay, T. Baﬂbu¤, O. Ekinci, A. Güzer, M. Karaaslan, ﬁ. Kocagöz, S. Mazlum, H. Özbay, E. Özmert, U. Somal›’n›n oluﬂturdu¤u yay›n kurulu 1987’nin ilk dergisinde “‹stanbul Özel Say›s›”n› haz›rlam›ﬂt›r. 1987/1 say›l› dergide, yeni
yay›n döneminde, Ankara’da kentsel ve mimari ölçekte gündeme gelen proje ve uygulamalar, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›
uygulamalar›, ‹zmir’deki proje ve uygulamalar, Türkiye’de mimarl›k gibi konular›n gündeme getirilece¤i de duyurulmaktad›r
(Mimarl›ktan ,1987, s.12). Tüm bu süreçte Mimarl›k dergisinin
meslek alan›n› ilgilendiren tüm konulara dengeli biçimde yer
vermeye çal›ﬂt›¤›, ancak gündemdeki konulara zaman zaman
biraz daha a¤›rl›k verilen klasik bir yay›n politikas› izledi¤i söylenebilir.
Mimarl›k dergisinin al›ﬂ›lagelen yay›n politikas›, 1990’lar›n sonuna yaklaﬂ›l›rken, 35. Dönem Oda Yönetim Kurulu taraf›ndan
görevlendirilen ve S. Atalay, A. Erkmen, K. Güvenç, Ç. Türko¤lu, M. Ulu¤’un oluﬂturduklar› yay›n kurulunun devreye girmesiyle radikal bir de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. De¤iﬂim hem biçimsel,
hem de içeriksel kapsamdayd›. Örne¤in derginin 1996/271. say›s› “Bachelard, Rauter ve Mekan›n Poetikas›; Üç Yar›ﬂma, Üç
Röportaj, Üç Eleﬂtiri; Zarflar ve Kovuklar- Frederick Jameson;
Yitik Boyut- Paul Virilio; Kentle Vücut Vücuda- Richard Sennet;
6 A¤ustos 1945 saat 8:15 Teknokrasinin Kanl› Global Devrimi
Hiroﬂima; Ça¤daﬂ Mimarl›kta Bireyselcilik- I.de S.Morales;
Kentlerin Dönüﬂümü- Ömer Laçiner, Program Manifesto- 35.
Dönem Çal›ﬂma ‹lkeleri; Mimarl›k’tan ‹zlenimler” gibi yaz›lar›
içeriyordu (Mimarl›k, 1996, s. 1-47 ). Dergi kolajlar ve grafiklerin a¤›rl›kl› olarak yer ald›¤›, görüntülerle yaz›lar›n içiçe geçti¤i, sloganlar›n vurguland›¤› bir tasar›m çerçevesinde kurgulanm›ﬂt›. Hem metinlerin, hem de görüntülerin yaln›zca okunmas›
ve yorumlanmas› de¤il, öncelikle çözümlenmesi gerekmekteydi. 35. Dönem Oda Yönetim Kurulu’nun çal›ﬂma ilkelerinin
aç›kland›¤› yaz›da ise, dergideki dönüﬂümün altyap›s› ortaya
konulmaktad›r. Yaz›, 1996 y›l› itibar›yla, Mimarlar Odas›’n›
a¤›rl›kla örgüt bürokrasinin rutinini sürdürmekle iﬂlevlenmek,
40 y›ll›k kendi birikimini ve birçok benzer örgütte oldu¤u gibi
içinde bulundu¤u co¤rafyan›n toplumsal birikimini tüketmek,
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anlaﬂ›lamad›¤›n›, iletiﬂimi güçleﬂtirdi¤ini, y
minin reel sorunlar›yla u¤raﬂanlar› d›ﬂlad›
çal›ﬂmalar›na, görüﬂlerine, gerçekleﬂtirilen
ra ve akademik çal›ﬂmalara de¤er ver
TMMOB Mimarlar Odas› Baﬂkanl›¤›’ndan
lunu görevlendirmesini talep etmiﬂtir ( Mi
Sayfada Yay›nlanan ve Giderek Bir ‹mza Ka
türülen Tepkiye Dair Mimarlar Odas› Yön
¤erlendirmesi, 1997, s.52). Tart›ﬂmalar kar
tirilmesi ile sürdürülmüﬂtür. Mimarl›k derg
ise, çok fazla eleﬂtiri alan 35. Dönem Yay›n
ti¤i duyurulmaktad›r. “Giderayak Bir Analiz
ﬂ› Bir Mimarl›k Ortam› ‹stiyor?” baﬂl›kl› y
dille kaleme al›nm›ﬂ olup, mimarl›k camias
¤un eleﬂtiriler yöneltmektedir. Tavr›n› "Art
ma formunun içindeyiz." cümlesiyle dah
yaz›, Yay›n Kurulu’nun mimarl›k kavram›
m›na iliﬂkin görüﬂlerini de aç›klamaktad›r.
“tasar›m” gibi formötesi yap›sall›¤›n gerç
maddi dünyan›n kiﬂinin yapma eylemi üz
du¤unu, tasar›m-d›ﬂ› bir mimarl›k ortam›
sektörcüsü ço¤unlu¤un ortam› köreltti¤ini
leri engelledi¤ini belirterek “Neden avanga
ülkenin?” diye sormaktad›rlar (Giderayak B
sar›m-d›ﬂ› Bir Mimarl›k Ortam› ‹stiyor?, 199
derginin bu döneminin avangard bir giriﬂi
nün ve avangard mimar›n yetiﬂmesinde mi
lirli bir rolü oldu¤una inan›ld›¤›n›n ipuçla
kündür.

Mimarl›k dergisinin tart›ﬂmal› geçen bu d
O. Ekinci 281. say›y› k›sa bir sürede haz›r
itibaren ise, A. Balamir, S. Batur, N. Ç›nar
Polat, A. Rüzgar, A. ﬁentek, G. Tümer, B.
oluﬂan yeni bir yay›n kurulu görevlendirilm
Say›n›n baﬂyaz›s›nda “Yine bu verimlerle a
bilecek Mimarl›k’a her say›da biraz daha
umut ediyoruz.” derken, vurgulad›¤› “he
derginin s›n›rl› bir kesimin anlay›ﬂ› ile biçi
nemine gönderme yapmaktad›r. Ayn› zam
ceki yay›n kurulunda çal›ﬂanlar›n katk›lar
belirtmeyi ihmal etmemiﬂtir. Bu arada derg
zinin ‹stanbul’a taﬂ›nd›¤› da ö¤renilmekted
Böylece Mimarl›k dergisi, yeniden yurtiçi
leri, mimarl›k haberleri, sergi, yar›ﬂma, vb
lendirmeler, mimar portreleri, koruma, ü

yine tüm mimar profilini kapsay›c› bir tutumu seçerken, bir k›s›m dergilerin ise belirli alanlara odakland›klar› ve okuyucu
profillerinde belirgin bir netlik oluﬂtu¤u gözlenmektedir. Bu
kapsamda örneklem olarak seçilen dergilerden Yap›’n›n Mimarl›k dergisine benzer biçimde mimarl›¤›n geneline yönelen bir
tavr› seçti¤i, Arredamento Mimarl›k ve XXI dergilerinin ise daha farkl› bir kimlik oluﬂturma çabas› içinde bulunduklar› saptanabilir.
1973 y›l›nda yay›n hayat›na baﬂlayan ve Yap›-Endüstri Merkezi
taraf›ndan ç›kar›lan “Yap›” dergisi, kare boyutu, haberlerle baﬂlay›p, makalelerle süren klasik biçimi ve düzeyli yaz›lar› ile
uzun soluklu bir dergi olmuﬂtur. Derginin ilk say›s›nda yay›nlanan “Ç›karken” baﬂl›kl› yaz›da, Cumhuriyet’in ellinci y›l›n›n tamamlanmak üzere oldu¤u o günlerde, her alanda son elli y›l›n
muhasebesinin ve eleﬂtirisinin yap›ld›¤› bildirilerek, elli y›lda
ülkemizde büyük de¤iﬂiklikler yaﬂand›¤›na, üretim hacminde,
üretim iliﬂkilerinde, bilim, teknik, sanat alanlar›nda önemli geliﬂmelerin gerçekleﬂti¤ine, ortamda çeﬂitli yetersizlikler bulunmakla birlikte, kazan›lan baﬂar›lar›n yar›n için umut kayna¤›
oluﬂturdu¤una iﬂaret edilmekte; Yap› dergisinin temelinde de
bu umut ve güvenin oldu¤u ifade edilmektedir. “Yap›” sözcü¤ünün çok geniﬂ bir kapsamda kullan›ld›¤› belirtilen yaz›da,
derginin tüm yap›sal sorunlar› incelemek amac›nda oldu¤u,
a¤›rl›k merkezi inﬂaat, teknik ve endüstri olmak üzere, çeﬂitli
sorunlar›n iktisadi konulardan sanat konular›na aç›lan bir yelpazede, bir bütünlük içinde ve elden geldi¤ince eksiksiz olarak
ele al›naca¤› dile getirilmektedir (Ç›karken, 1973, s.25). Tarz›
Mimarl›k dergisinden farkl› olsa bile, Yap› dergisinde de mimarl›¤›n konular›n› dengeli biçimde vermek yönünde bir e¤ilim
gözlenmektedir. Dergide, ana temay› oluﬂturan mimarl›k; güzel
sanatlar, endüstriyel tasar›m vb. konularla desteklenmektedir.
Son dönemde yay›n ortam›nda giderek artan aray›ﬂlardan Yap›
dergisi de etkilenmiﬂ ve yaklaﬂ›mlar› büyük oranda ayn› kalmakla birlikte, 2003 y›l› ile birlikte al›ﬂ›lagelen kare biçimli derginin yerini yeni bir boyut ve düzenleme alm›ﬂt›r.
Arredamento Mimarl›k dergisi ise meslek odas› dergisinden net
biçimde ayr›lan bir çizgi içerisindedir. ‹lk say›s› ﬁubat 1989’da
ç›kan “Arredamento Dekorasyon” dergisi, 1998’de yay›n kadrosunu da de¤iﬂtirerek “Arredamento Mimarl›k” dergisi haline
dönüﬂmüﬂtür. Bu de¤iﬂimle birlikte, yay›n koordinatörlü¤ünü
U. Tanyeli’nin üstlendi¤i derginin yeni dönemini aç›klayan baﬂyaz›da “tasar›m kültürü dergisi olmay› sürdürmek, popülizmden uzak kalmak, konular›na uzaktan, so¤ukkanl› ve entellektüel bir dinginlikle bakmak” gibi vizyonlardan söz edilmektedir

dak, üstlenmiﬂtir. XXI dergisinin ilk say›s›n›n baﬂya
y›ﬂlar” ad›n› taﬂ›mas› kadar, dergi çevresinin “Mi
Aray›ﬂlar” adl› sergisi ve sergi kitapç›¤› da, ça¤a u
tavr›n araﬂt›r›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Baﬂyaz›,
s›yla, mimarl›¤›n di¤er kültür alanlar› ve özellikle
lerle diyalo¤unu geliﬂtirebilece¤ini; derginin üst ve
tür aras›na s›k›ﬂmadan peyzaj, kentsel tasar›m, gör
güzel sanatlar konular›nda varolan ortak tasar›m d
lebilmesi, alg›lanabilmesi ve kullan›lmas›na arac›
tasarland›¤›n› belirtir. Mimarl›k kültürü ortam›n›n
paylaﬂ›labilecek bir zenginlik düzeyine ç›kar›l›p
mas› baﬂl›ca amaçlardan biridir (Pamir, 2000, s
alan›na iliﬂkin makaleler, dergide çeﬂitli sanatç›la
nulardaki yaz›lar› ve bilgisayar olanaklar›yla zen
görsel belgelerle birarada sunulmuﬂ, ayr›ca intern
sitesi ile “Mimarl›k ve Yaﬂam” adl› bir televizyon
dergi paralelinde yay›n yaparak çal›ﬂmay› deste
dergisi yay›na bir süre ara verdikten sonra, yine b
larla varl›¤›n› sürdürmeye devam etmiﬂtir.

Dergi yay›nc›l›¤›ndaki farkl› aray›ﬂlar›n 1990’l› y›ll
y›llara uzanan süreçte artt›¤› ve mimarl›k dergiler
da içerik aç›s›ndan kendilerini özgün k›lacak kur
dikleri gözlenmektedir. Bu ortam meslek odas› de
kilemiﬂ, ancak Mimarl›k dergisi mimarl›¤›n far
dengeli bir da¤›l›mla vermeye çal›ﬂt›¤› yay›n pol
yarak, ortamdaki tavr›n› net bir biçimde ortaya k
netlik ayn› zamanda meslek odas› dergileri ile di
daki ayr›ﬂmay› da belirgin hale getirmektedir.

Merkez ve Bölge Dergilerinin Farkl›l›
Ege Mimarl›k Dergisi Örne¤i

1991 y›l›nda yay›n hayat›na baﬂlayan ve 50. say›s›
marlar Odas› ‹zmir ﬁubesi’nin dergisi Ege Mimarl›k
reli bölgesel dergi olarak, dikkate de¤er bir geliﬂi
termiﬂtir. Bu süreç merkez ve bölge dergilerinin f
ortaya koydu¤u kadar, baﬂka alanlarda oldu¤u g
n›nda da, bölge ölçe¤inde merkez kaynakl› din
yönlü yaﬂanan etkileﬂimi de yans›tmaktad›r. Böyl
den bak›ld›¤›nda Ege Mimarl›k dergisinin geliﬂim
nel bir kimlik oluﬂturmakla, mevcut olanlardan e
nele eklemlenmek ﬂeklinde bir ikilemi yaﬂad›¤› sö

Ege Mimarl›k dergisinin vizyonunu ve geliﬂim sür
ﬂu olgular›n belirledi¤i söylenebilir.

Odam›z›n yürüttü¤ü politikalar›n Odam›z üyelerine ve topluma
aktar›lmas›, tüm halk›m›z› etkileyen imar yasas›, otopark yönetmeli¤i, gökdelenler, do¤al ve tarihi çevrenin ya¤malanmas› vb.
konularda üyelerimize ve topluma ulaﬂman›n bir arac› olacakt›r.” ifadesi, derginin bu sorumlulu¤u ciddiyetle üstlendi¤ini ortaya koymaktad›r. Sorumluk sadece ﬂube ile ilgili de¤il, merkezle de ilgilidir. Baﬂyaz›da aç›k bir ﬂekilde, derginin odan›n merkezi politikalar›n›n da anlat›ld›¤› ve o politikalar do¤rultusunda
bütüne iliﬂkin demokrasi ve mesleki mücadelenin yer alaca¤›
bir platform olaca¤› ifade edilmektedir (Baﬂlarken, 1991,s.4).
Ege Mimarl›k dergisinin geliﬂim süreci, yerel ve merkez kaynakl› dinamiklerin etkileﬂimini yans›t›r. Meslek alan›nda genelde
‹stanbul merkezli çok say›da derginin yer ald›¤› bir dönemde yay›n hayat›na baﬂlayan Ege Mimarl›k, kendisine özel bir çizgi belirlemeye çal›ﬂ›rken, kaç›n›lmaz biçimde mimarl›k ortam›nda
varolanlardan etkilenmiﬂtir. Bu noktada oda dergisi olmaktan
kaynaklanan geneli kapsama, objektivite gibi ihtiyaçlara, bölgenin sesini duyurma kayg›s›n›n da kat›ld›¤› söylenebilir. Dergi yay›n hayat›na baﬂlad›¤›nda vizyonu tariflenirken “bölgesel” kimli¤i aç›k olarak vurgulanm›ﬂt›r. 1991/1 say›l› dergide yer alan
baﬂyaz›da bu nitelik aç›k biçimde belirlenmektedir ( Baﬂlarken,
1991, s.4): “Ege Mimarl›k bölgesel bir dergi olarak yay›n hayat›na baﬂlamaktad›r. Amac›m›z ﬂubemize ba¤l› Marmaris, Bodrum,
Ayd›n, Denizli, Manisa, Uﬂak, Mu¤la, Akhisar, Fethiye, Kuﬂadas›, Ödemiﬂ, Nazilli, Turgutlu, Salihli, Milas, Bergama, Menemen
birimlerimizde yaﬂanan kentsel, çevresel, sosyal, kültürel sorunlar›n mesleki aç›dan tart›ﬂ›lmaya aç›lmas›, önerilerin ortaya konuldu¤u bir platform yarat›lmas›, dünyadaki mesleki ve meslekle ilgili teknolojik geliﬂmelerin üyelerimize aktar›lmas›, meslektaﬂlar aras›nda iletiﬂimin sa¤lanmas›d›r.”
Ege Mimarl›k dergisinin, mevcut dergilerle etkileﬂimi farkl› yo¤unluk ve biçimlerde gerçekleﬂmiﬂtir. Mimarl›k dergisi, Ege
Mimarl›k dergisinin biçimlenmesinde bask›n bir örneklemi teﬂkil etmiﬂtir. Öyle ki, Ege Mimarl›k dergisinin vizyonunun aç›kland›¤› baﬂyaz›da “Ege Mimarl›k hiç kuﬂku yok ki merkez yay›n organ› Mimarl›k dergisinin bir parças›d›r” ifadesi kullan›lmaktad›r (Baﬂlarken, 1991, s.4). Ege Mimarl›k da t›pk› Mimarl›k dergisinin genel geçerli vizyonunda da iﬂaret edildi¤i gibi
“hepimiz”in dergisi olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Buradaki “hepimiz” bölge dergisi olmaktan kaynaklanan bir zorunlulukla asl›nda Bat› Anadolu mimarlar›na odaklan›yordu. Ancak süreç
içinde “bölgesel kimlik” dergide vurgulu bir unsur olarak varl›¤›n› sürdürememiﬂ, ortamdaki mimarl›k dergilerinden de etkilenerek genele kayma e¤ilimi göstermiﬂtir.
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Yap›, Arredamento Mimarl›k, XXI gibi derg
r›yla da bir etkileﬂim ortam› yaratm›ﬂlard›r
bul, Denizli, Ankara gibi ﬂubelerde yeni od
liﬂmiﬂ bültenler ortaya ç›kmakla birlikte bu
için bir örneklem oluﬂturduklar› söylenem
marl›k dergisi olan Ege Mimarl›k’›n örne
deneyimli dergileri oluﬂturmuﬂtur.

Ege Mimarl›k dergisinin farkl› say›lar›, b
derginin yaﬂad›¤› dönüﬂümün de ifadesidir
s› “‹zmir’de Baz› Uygulamalar Üzerine Ele
nut Kooperatifleri, Kent Kooperatifçili¤i ve
uf Beyru ‹le, D.E.Ü. Mühendislik Mimarl›
Bölümü, ‹zmir Hatay Semtinde Teras Evler
l› yaz›lar› ve tarihsel süreçte Konak Meyda
teren kapak resmiyle “oda dergisi” ve “bö
ni ortaya koymaktad›r (Ege Mimarl›k, 199
dergide dosya uygulamas› olmamakla b
makalelerin ayn› say› içinde toplanmas›n
çekmektedir. Ege Mimarl›k, 1997 y›l› ile b
Merkezi taraf›ndan ‹stanbul’da bas›lmaya b
l›nda Ege Mimarl›k dergisinin s›rtl› biçim
dergi d›ﬂ kabu¤u ve kapak tasar›m› ile birli
ni ça¤r›ﬂt›ran bir görünüme bürünmüﬂtür.
geçilen bu dönemde kapak tasar›mlar› ve s
ilgili aray›ﬂlar da dikkat çekmektedir. Bu ta
uzanan dönemde kuram temelli dosyalar
derginin bölgesel kimli¤i de nispeten g
Derginin biçim ve içerik aç›s›ndan yaﬂad
YEM ile kurulan iliﬂkinin derginin merkez
mas› kadar, nitelikli merkez dergilerinin ge
larla, gerekse grafik tasar›mlar›yla örnek
önemli bir faktördür. Merkez dergilerinde
taya ç›kt›¤›, meslek örgütü yay›nc›l›¤›n›n t
dergilerinin yay›nlanmaya baﬂlad›¤› bir or
dergisi de aray›ﬂlar›n› sürdürmüﬂtür.

‹ﬂte tam da bu noktada, Ege Mimarl›k derg
de yeni bir vizyon tart›ﬂmas›na girmek duru
tart›ﬂman›n alt›nda yatan soru asl›nda ﬂud
dergilerinin farkl›l›¤› acaba nedir? Bir baﬂ
kendi alan›ndaki bir boﬂlu¤u doldurdu¤un
sel dergiler hangi boﬂlu¤u doldurmaktad›rla
rer merkez dergisi midir, yoksa kendi özgü
Önümüzdeki dönemde Ege Mimarl›k bu s
tarz›n› daha net bir biçimde belirlemek du

Ege Mimarl›k dergisi bu say›lanlar›n içinde “hepimiz” sözcü¤üne yak›n dururken, s›n›rl› bir alana seslenmesi nedeniyle “bölgesel” sözcü¤ü de, kimli¤ini belirleyen anahtarlar aras›nda yer
almaktad›r.
Ulusal mimarl›k dergilerinin öznel yaklaﬂ›mlar›ndaki farkl›l›klar›n bir bölümü dönemlerin de¤iﬂen sosyo-politik ve kültürel ortamlar›yla ilgiliyken; meslek örgütü yay›n› olma ya da olmama,
merkez ya da bölge dergisi olma gibi durumlar, eﬂ zaman içinde ortaya ç›kan farkl›l›klar›n belirleyicisidir. Üst düzey politikalarla iliﬂkilendirilmiﬂ “sorumluluk” kavram›n›n ulus devlet döneminde daha vurgulu biçimde karﬂ›m›za ç›kmas›, dönemin
mimarl›k yay›nc›l›¤›n› da etkilemiﬂtir. Geçmiﬂ ile günümüz aras›nda mimar›n ve mimarl›k dergisinin sorumluluklar› konusunda farklar bulunmakla birlikte; "sorumluluk" sözcü¤ünün meslek örgütü dergileri için öteki dergilere nazaran daha kapsaml›
ve etkin bir kavram› tan›mlad›¤› aç›kt›r. Serbest dergiler “yarat›-

yaklaﬂ›mlar›n de¤er kazanmakta oldu¤u görülmek
samda Ege Mimarl›k dergisi için de bölgeselli¤in
özgün bir ç›k›ﬂ noktas›n› oluﬂturabilir.

Ulusal mimarl›k dergilerinin karakteristikleri kad
etkileﬂerek yaﬂanan geliﬂme süreçleri de ilginç ve
maktad›r. Bu kapsamda yay›n hayat›na geç baﬂl
marl›k dergisi, alan›ndaki yay›nc›l›¤›n Erken Cum
minden bugüne yans›yan deneyimlerini paylaﬂma
neklerden etkilenmesi, meslek odas› ve serbest ya
ile etkileﬂmesi vb. aç›lardan dikkate de¤er bir geli
ﬂam›ﬂt›r. 50. Say›s›na ulaﬂan bu dergi, öznel yak
turma yönündeki aray›ﬂ evresini tamamlam›ﬂ gibi
dir. Ege Mimarl›k dergisinin bundan sonraki evr
özgün kimli¤ini daha vurgulu bir biçimde ortaya
süreci içerecektir. t
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