fikirler oluﬂturmak, sesli düﬂünerek belki de yeni bir duruﬂ belirlemekti. Aﬂa¤›da bu topla
sizlere sunuyoruz.

1991’den Bugüne Ege Mimarl›k
Gürhan Tümer: Bir restorandayd›m san›r›m, o zamanki ﬂube
baﬂkan›m›z Ali Dönmez yan›ma geldi. “Bir dergi ç›karmay› düﬂünüyoruz. Aram›zda sizin de olman›z› istiyoruz” dedi. Keﬂke
bu toplant›ya kat›labilseydi.
Sevgi Molva: Mimarlar Odas›’na baﬂka bir nedenle gelmiﬂ, Ali
Dönmez’le sohbet ediyordum. Nereden aç›ld› hat›rlam›yorum;
"Mimar oldu¤um için mutluyum, ama bas›n yay›na ilgim hep
oldu. Bir yay›n, dergi mesela, ç›karabilsek ne iyi olur" dedim.
Ali Dönmez de bana, "Çok ilginç böyle bir düﬂünce olgunlaﬂt›.
Birkaç hafta için de sana da haber verelim, toplanal›m. Hep birlikte bu iﬂi kotar›r›z" dedi. 13 y›l geçmiﬂ 50. say›ya geldik. Güzel an›lar, güzel insanlar, güzel bir dergi. Kendimi de bu anlamda geliﬂtirdi¤ime inan›yorum. Bizlere de yarar› oldu. ‹lk yay›n
kurulundan Gürhan Bey ve ben kalm›ﬂ›z. Di¤er arkadaﬂlar›m›z›n da bugün burada olmalar›ndan (birkaç kiﬂi yok galiba) dolay› mutluyum.
Ziyaeddin Bilgin: Ben dergiyle 2.-3. say›lar›ndan itibaren ilgilenmeye baﬂlad›m. Çok yazan birisi de¤ilim ama konuﬂan birisiyim. Yazmaya haz›r bir ﬂeylerim vard›. Uygulamac› olarak mimarl›k ürünlerinin yay›nlanmas› önemliydi benim için. Bizim
dergimiz biraz kitabi oldu. Yine de Mimarl›k dergisinden daha
içerikli oldu¤unu kabul ediyorum. Bütün arkadaﬂlar› takdir ediyorum.
ﬁenel Ergin: Nas›l baﬂlad›¤›n› hat›rlamaya çal›ﬂ›yorum. Mimarl›k Bölümü ile ﬁehir Planlama Bölümü’nün ortaklaﬂa haz›rlad›klar› ders programlar› vard›. Ali Dönmez ö¤rencimdi. 0Bir gün
gelip dergiden bahsetti. Hoﬂuma gitmiﬂti. Her say›y› ç›kar›ncaya kadar yapt›¤›m›z tart›ﬂmalar› hat›rl›yorum. ‹lk say› biraz naif
ç›km›ﬂt›, sonra daha a¤›rlaﬂt›. Dosya konular›n› çok titizlikle seçerdik. Tabi ki eleﬂtiriler vard›. Say›lar ç›kt›kça çok mutlu olurduk. Bunlar› hat›rl›yorum.
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Gürhan Tümer: Ben de bir güvensizlik dön
t›rl›yorum. Dergiyi doldurabilecek miyiz?
cek miyiz? Kayg›lanm›ﬂt›m. Ama öyle olm

Ülker Seymen: Ben Nilüfer Han›m’›n konu
ﬂünüyorum. Yay›n çal›ﬂmas› arkadaﬂ›m›z›n
d›. Çok koﬂturdu ve çok u¤raﬂt›.

Nilüfer Ç›narl›: Herkesi burada görmek ço
biliyorum benden önce ilk say› ç›k›ncaya
çok emekli çal›ﬂmalar yap›ld›. Odan›n der
yoktu. Ortada bir ﬂey de yoktu. Bir tek,
dergisi ç›k›yordu. Bu ﬂartlarda cefakar insa
bölgesel bir dergi ç›karmaya çal›ﬂ›yorlar. B
y› matbaada idi. Çok özverili çal›ﬂ›ld›. Taﬂ
ne meydan verilmedi. Türkiye çap›nda da¤
listemiz var. Üyelerimize gönderiyoruz. Ö
sal dergilerde bizden al›nt›lar görüyoruz.
sekreteri, sonra da komite içinde oldum. D
¤iﬂen içerik de dinamizmi gösteriyor. Bu t
da da o var. Daha fazla gündemi yakalaya
bilirizin yan›t›n› arayaca¤›z.

Gürhan Tümer: Tabii ki geçmiﬂe yönelik e
lece¤e yönelik öneriler olabilece¤i gibi. Do
larken, pek çok konu¤umuz olurdu. Felsefe
di. Böyle söyleﬂileri dergiye yans›t›rd›k.

Ülker Baykan Seymen: Dergi çal›ﬂmalar›na
nin kimli¤i üzerine çok konuﬂmuﬂtuk. Mer
yor ama bu dergi di¤er bölgelerdeki, bölge
kültürel birikimleri nas›l yans›tabilir? Türk
de gerekli diye düﬂünüldü ve bu ilk oldu.

Gürhan Tümer: Türkiye’nin ilk bölgesel mi
do¤ru olur herhalde.

Ziyaeddin Bilgin: Ben merkeziyetçi bir sisteme karﬂ›y›m. D›ﬂardan bir ﬂeyler söylenmesi çok güzel. Dergi ç›k›nca, bir özgürlük havas› esti. "Biz de yapt›k" dedik. 20 bin mimar varsa, 2
bini burada. Bizim dergi önayak oldu. Sonra pek çok dergi ç›kt›. Baz›lar› yürütemedi. Nilüfer Han›m odam›za maddi yük olmaktan ç›karmak için, ‹stanbul’da böyle iﬂleri yay›mlayanlarla
görüﬂtü. Finansman; reklamlarla sa¤lanarak hallediliyor. Belki
de yürütemezdik baﬂka türlü. Türkiye’de Mimarlar Odalar›
böyle iﬂler yap›yorlar. Bursa bir kongre ﬂehri oldu mesela. Antalya’da, Adana’da bir ﬂeyler yap›l›yor. Düzce’de bir dergi ç›km›ﬂ. Kayseri ç›karacakm›ﬂ. ‹stanbul’da da ç›k›yor ama, ‹zmir’inki daha iyi.
Ülker Baykan Seymen: Demokrasi anlay›ﬂ› olarak ben de öyle
düﬂünüyorum. Egemimarl›k Dergisi’nin Yönetim Kurulu’nun de¤il, Yay›n Komisyonu’nun çevresinde oluﬂmas› için protokol haz›rlam›ﬂt›k. Karﬂ›l›kl›
ele al›nd›. Elimizde
bir protokol var.
Böylece çok ﬂey netleﬂti. Merkez Mimarl›kla iliﬂkimiz de.
Odam›z her toplant›da yan›m›zdayd›.
Gürhan Tümer: Çifte özerklik söz konusu idi. Oda dergisiydik,
ama özerktik. Merkez’de, dergiler ço¤al›nca denetim alt›na
al›nmas› konuﬂuldu. Sonra bunlar›n birer zenginlik oldu¤u düﬂünüldü.
Fatma Gündo¤an: ‹lk baﬂlarda bölgelerden daha çok kat›l›m
vard›. Son say›larda bölgeden ve ö¤rencilerden kat›l›m azalm›ﬂ
durumda. ‹zmir içinden üniversitelerden kat›l›m çok.
Sevgi Molva: Hakl›s›n›z. Ayr›ca yine geçmiﬂten hat›rl›yorum:
Ülker Han›m’›n duygusal yaz›lar›n› hevesle beklerdim. Bir resim veya bir sözle s›cakl›k yarat›rd› hep. ﬁimdi daha ciddi mi,
daha kat› m›, desem acaba?
Ülker Baykan Seymen: O yaz›lar benim için de çok özeldi. Sizin de özellikle sanat sayfalar›na hala devam eden katk›n›z
bence dergi için çok önemli.. Müthiﬂ bir arﬂiv var elde Herkese çok teﬂekkürler.
Gürhan Tümer: Baz› tezlerde dergimizden al›nt›lar görüyorum.
Sempozyumlarda referans gösteriliyor, çok güzel bir ﬂey bu. Mimarl›k eleﬂtirilerine pek yer veremedik. Handikaplar› olan bir
alan çünkü.

netim kurulundan da. Onlar neler derlerdi acaba?
bir ﬂekilde geliﬂti¤ini görünce.

Umur Somal›: Ben Yönetim Kurulu’nda de¤ildim
de tereddüt vard›. Birincisi maliyet konusu. Yap›
kezi ile bir anlaﬂma yoktu. Kendi olanaklar›m›zla
bilirdik? ‹ki: “Bu dergiye harcanacak emek yerine
gisine destek olabiliriz” diye düﬂünüldü. Ali Dön
s›ndan yana tav›r koydu. Bizleri bir araya toplad›.

Nilüfer Ç›narl›: Baﬂlang›çta çok amatör ç›kt› de
tasar›m›n› biz yapard›k, reklam peﬂinde de bizler
YEM gibi zorlayan bir kurum da yoktu zamanlam
Yine de çok güzel dolu dolu say›lar ç›karm›ﬂ›z. ﬁ
kerimiz var, masa üstü yay›nc›l›k bölümü kurduk
yay›n sekreterli¤ini yürütüyor. Yem, y›lda 4 say› b
ye kadar Tükelmat basm›ﬂt›.

Sevgi Molva: Gelecek için ﬂunu söyleyebilirim. D
yap›lara daha çok a¤›rl›k vererek -ﬂimdi yap› grub
çal›ﬂ›yor- bölgeden, temsilciliklerden daha fazla v
yap› tan›t›m› isteyerek, daha iyi olabilir diyoru
"Baﬂlarken" yaz›s›nda yazd›¤›m›z yaz›n›n 2. para
getirelim. Daha iyi bir yere gelebilecek dergimiz,

Ziyaeddin Bilgin: 13 sene önce ço¤u kiﬂiyi yen
Türkiye mimarl›k yaz›n hayat›nda pek çok kiﬂiyi g
ri, tarihi, felsefi düﬂünceleri konusunda çok kiﬂi k

Sevgi Molva: Gürhan Hocam›z olmasa idi, olm
çok ﬂey borçluyuz. Sakin, yap›c›, her söze de¤er

Gürhan Tümer: Yay›n Kurulu’nda ﬂimdi ö¤renci o
ama eskiden ö¤rencimiz olan çok. ﬁu s›ralar dergi
türüyor. Do¤al bu belki de.

Fatma Gündo¤an: Baﬂta daha çok yar› özerk bir
Yönetim çal›ﬂmalar›na yer veriliyor, etkinliklerden
du. Bunlar dergide yer al›yordu. Serbest mimarla
Yaﬂ ortalamas› yüksekti. ﬁimdi Fakülteye kayd›. Y
düﬂtü. D›ﬂardan söz söyleyecek uygulamac› dah
olur.

Özen Eyüce: : Yazar›n da sorumlulu¤u var. Konunun ilgi çekici olup, okutmas› gerekli. Yaz› biçimine kar›ﬂ›lam›yor tabii ki.

kaynaklanm›yor, çünkü. ‹stendi, ama olma

Levent Gedizlio¤lu: Bu her yay›n kurulunda konuﬂulur, tart›ﬂ›l›r. Benim bu kadar y›l edindi¤im ﬂey ﬂu: Yaz›s› anlaﬂ›lan kiﬂi, o
konuyu iyi bilen kiﬂi oluyor. Bunu net söylüyorum. Baz› tan›nm›ﬂ isimlerin ilk yaz›lar› ile son yaz›lar› aras›ndaki farka bak›n.
Konular›nda derinleﬂtikçe, anlaﬂ›l›rl›klar› art›yor.

Tevfik Tozkoparan: Levent Bey’e kat›l›yoru
likte uzmanlaﬂmaya do¤ru gidiliyor. Hem
onu hem de bunu yapay›m dedi¤in zama
lemler oluﬂuyor. Bu elektronik ça¤da, insa
ya ulaﬂmas› illa dergi yoluyla de¤il, istedi¤
liyorsunuz, ulaﬂmas›n› bildikten sonra. Bir

Emel Kay›n: Acaba biz onlar› okumaya m› al›ﬂ›yoruz?

Gürhan Tümer: Sevgi ve Levent’e kat›l›yorum. Gerçekten sorun
olan yaz›lar oluyor.
Tevfik Tozkoparan: Yaz› de¤il ki sadece, bazen bina da okunamaz. Kavramsal mimarl›k yapanlar›n binalar› zor okunuyor. ‹yikötü denemez. Eleﬂtiri yazamamam›z›n nedeni de biraz bu. Binay› okumak zor bazen.
Levent Gedizlio¤lu: Yay›n Kurullar›n› en çok bu tart›ﬂmalardan
dolay› seviyorum. Yay›n Komitesinin ﬂu rahats›zl›¤› olmal›: Yaz›lar›n anlaﬂ›l›r olmas›n› nas›l sa¤layabiliriz? Yazar›n da sorumlulu¤u var ama yay›n kurulunun da var.
ﬁenel Ergin: Biz bunlar› o zamanlar da konuﬂuyorduk. 50.say›da yeniden de¤erlendirilmeli. Üyeler nas›l bak›yorlar? Bilimin
ve felsefenin diliyle yaz›l›nca anlaﬂ›lmak zor olabilir. Bir denge
olmal›. Bir Oda dergisinde, insanlar mesleklerinden bir ﬂeyler
görmek ister. Türkçeyi iyi kullanabilmek de önemli tabii ki.

Ziyaeddin Bilgin: Daha önceki say›larda, d
d›k. Bir bina, bir ak›m, bir gündem... Dav
ra’dan filan. S›cak, okunabilen söyleﬂilerd
de¤iﬂik ﬂeyler ç›kabiliyordu.

Galip Ergeneci: Tevfik Bey’e kat›l›yorum.
m›ﬂt›. Yurt d›ﬂ›ndan bir arkadaﬂ›m; “Bunun
mu?” diye sordu. Yani, küçük bina da büy
“tasar›m” konusudur. Onu alg›lamak laz›m

Ülker Baykan Seymen: Üyeler d›ﬂ›nda kaç
t›l›yor, veya sat›l›yor?

Levent Gedizlio¤lu: “ﬁu yaz›y› anlaﬂ›l›r k›l” demek zor. ‹nsanlar
söyleyecek sözleri varsa konuﬂur. Yoksa laf kalabal›¤› olur. Baz› insanlar›n anlaﬂ›lmas›; benim geliﬂmemden de¤il, onlar›n bilgilerini art›rmas›ndan kaynaklan›yor. Anlaﬂ›l›r olman›n kesin
kural› yok. Birikimle ilgili.

Nilüfer Ç›narl›: Ege Mimarl›k, toplam 350
tüphanelere, temsilciliklerimize, üniversi
muz geniﬂ bir protokol var- da¤›t›yoruz, a
Ö¤renciler ve profesyonellerin al›m› için b
bevlerinde sat›l›yor.

Ülker Baykan Seymen: D›ﬂar›daki insana ne kadar ulaﬂ›l›yor, bilemiyoruz. Gerçekten, mimarl›k mesle¤ini sürdüren genç arkadaﬂlar›m›za yönelik özel bir bölüm oluﬂturamad›k. Belki sonraki dergilere girebilir. Yine gelecek dergiler için güncel ve kentsel arkeoloji, her say›da olmasa da, arada bir Çeﬂme’de, Urla’da, Uﬂak’ta mimarl›k üzerinde gerçekten çok etkili olabilecek
de¤erler var. Çok katk›s› olacakt›r.

Ziyaeddin Bilgin: UIA’n›n mimarl›k bülten
ye’den Ege Mimarl›k var. Ço¤u dergiyi de a
rur verici.

Ziyaeddin Bilgin: Ben 1991’e kadar proje çizdim. Daha sonra
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¤im. Metrekare olarak küçük projeler, az s
olarak bas›l›yor. Di¤erleri ise, büyük. Asl›n
Dengeli bas›lmal›d›r. Her dergi bir yere d
dergisi, kavram dergisi vs. 50 say› sonra,
riz.

Gürhan Tümer: Arkadaﬂlar, bu nostaljik to
Hepinize teﬂekkürler. t

P.S: 18/03/2004 tarihli toplant›; özetlenerek yukar›ya al
suz konuﬂulmas›ndan, bazen de isim belirtilmemesinde
sa, affola.

