Ö¤renci Sayfalar› Yeniden...
Ege Mimarl›k Dergisi, 50. say›s› ile birlikte yeni bir anlay›ﬂla elinize ulaﬂ›yor… Bu ba¤lamda, mimarl›k ö¤rencilerinin de Ege Mimarl›k dergisi ile ilgili
düﬂünceleri, hem bu yeni anlay›ﬂ›n ﬂekillenmesinde, hem de 51. say›yla birlikte derginin içinde yer almaya baﬂlayacak olan “Ö¤renci Sayfalar›”n›n içeri¤inin belirlenmesinde önem taﬂ›yordu. Biz de bu do¤rultuda, Dokuz Eylül
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerine
“Ege Mimarl›k” dergisi hakk›nda bir anket yapt›k. Anketin amac›, ‹zmir’de
e¤itim gören mimarl›k ö¤rencilerinin dergiyi nas›l de¤erlendirdiklerini, dergi
hakk›nda ne kadar bilgi sahibi olduklar›n› anlamak, genel anlamda görüﬂ ve
önerilerini almakt›.
Anketin format›, anahtar kelimeler içeren paragraflardaki boﬂluklar›n ö¤renciler taraf›ndan doldurularak/tamamlanarak bir metin haline dönüﬂtürülmesi
ﬂeklindeydi. ‹çeri¤i ise mimarl›k ö¤rencilerinin takip ettikleri mimarl›k dergilerini ve bunlar›n içinde Ege Mimarl›k’›n yerinin ne oldu¤unu, derginin hangi s›kl›kta ve ne ﬂekilde temin edildi¤ini, ö¤rencilerin dergiden hangi amaçlarla faydaland›klar›n›, hangi bölümlerin ilgi çekti¤ini/çekmedi¤ini, yer almas›n› istedikleri bölümlerle ilgili alternatif önerilerini, derginin grafik tasar›m›
ve kimli¤ini nas›l gördüklerini ve beklentilerini, ‹zmir ve çevresi ile ilgili konularda yeterlik düzeyini nas›l bulduklar›n› ö¤renmeye yönelikti. Bunlara ek
olarak, bizim önerdi¤imiz bir ö¤renci sayfas›na tepkilerini ve buna ne ﬂekilde
katk›da bulunabileceklerini yazmalar›n› istedik. Elimizdeki 60 anket formuna
göre; ö¤renciler yerli dergiler içinde öncelik s›ras›yla Yap›, Tasar›m, Arredamento Mimarl›k, XXI, Mimarl›k ve Ege Mimarl›k dergilerini takip ediyorlar.
Yabanc› dergilerden ise Architectural Review, L’arca ve Japan Architect dergileri ilgilerini çekiyor. Genellikle okul kütüphanelerinden ya da Mimarlar
Odas›’ndan temin ettikleri Ege Mimarl›k dergisini düzenli olmayan periyotlarla takip ediyorlar. Ö¤renciler Ege Mimarl›k dergisinden genelde yap› tan›t›mlar› ve yar›ﬂma projelerine yer verilen bölümlerdeki projeleri incelemek, mimarl›k kuram› ile ilgili fikir sahibi olmak, ödev konular› hakk›nda araﬂt›rma
yapmak, ‹zmir-Ege gündemi hakk›nda bilgi edinmek ya da ‹zmir ile ilgili konularda araﬂt›rma yapmak amaçlar›yla faydalan›yorlar. Derginin en çok ilgi
çeken bölümleri proje tan›t›m›, ‹zmir’le ilgili yaz›lar ve haberler, dosya konular›, serbest makaleler, yar›ﬂma sayfalar›, ö¤renci projeleri ve atölye çal›ﬂmalar› olarak s›ralan›yor. Uzun makaleler, haber ve bültenler ise ilgi gösterilmeyen bölümler.
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ö¤rencilerin di¤er talepleri aras›nda.
Derginin grafik tasar›m› için ço¤u olumlu görüﬂ beslerken, bir k›sm› klasik ve ciddi, kimliksiz ancak geliﬂtirilebilir oldu¤una dair fikir belirtmiﬂ. Derginin mevcut kimli¤ine iliﬂkin
görüﬂlerini birkaç farkl› ﬂekilde ifade etmiﬂler. Bir grup derginin akademik yaz› a¤›rl›kl› oldu¤unu, çizim-görsel dokümanlarla desteklenen projelere a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini düﬂünüyor. Bir grup ise derginin yerel karakterinin a¤›r bast›¤›n›, bir mimarl›k dergisi olarak
daha evrensel ve ça¤daﬂ bir kimli¤inin olmas› gerekti¤ini öne sürüyor. Bir baﬂka grup ise
derginin tasar›msal yönünün ve mimari karakterinin zay›f kald›¤› fikrinde. Buna paralel
olarak da az önce belirtti¤imiz gibi farkl› tasar›m dallar›na ait sayfalar ve ulusal-evrensel
mimarl›k gündemine yer veren bölümler talep ediyorlar. Yani derginin biraz daha canl›
ve medyatik olmas› iste¤indeler. ‹zmir ile ilgili yapt›klar› araﬂt›rmalarda Ege Mimarl›k gerçekten de temel baﬂvuru kaynaklar›. Sadece birkaç› bu yönünün de biraz geliﬂtirilmesini
gerekli görüyor.
Onlardan genel görüﬂlerini ald›ktan sonra bizim önerdi¤imiz bir ö¤renci sayfas›na nas›l
bakt›klar›n› sorduk. Gelen tepkilerin tümü olumlu, hepsi de bunun gereklili¤ine inan›yor.
Böyle bir bölümün ö¤renciler aç›s›ndan derginin daha dikkat çekici ve renkli olmas›n›
sa¤layabilece¤ini, ö¤rencilerin mesleklerine sahip ç›kmalar› yönünde yararl› olabilece¤ini, baﬂar›ya teﬂvik edici ve e¤itici olaca¤›n›, derginin ö¤renciler taraf›ndan daha çok
okunmas›n› ve benimsenmesini sa¤layaca¤›n› ve bu sayfalardan ihtiyaçlar›n›, fikirlerini
duyurarak iletiﬂim kurabileceklerini düﬂünüyorlar. Bu sayfalara projeleri, yaz›lar›, karikatürleri, çizimleri ve di¤er ürünleriyle katk›da bulunmak istiyorlar. Biz de yay›n kurulu olarak 51. say›dan itibaren her say›da iki sayfam›z› ö¤rencilere ay›rma karar› alm›ﬂ bulunuyoruz. t

Ö¤rencilerin Ege
Kullan›m Amaçla

Farkl› üniversitelerden ö¤rencilerin bir platformda buluﬂtu¤u
Ulusal Mimarl›k Ö¤rencileri Buluﬂmas› - Buluﬂma 8 bu y›l 7-12
ﬁubat tarihleri aras›nda Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirildi. Türkiye’nin ve
KKTC’nin farkl› üniversitelerinin mimarl›k fakültelerinden yaklaﬂ›k 150 mimar aday›n›n kat›ld›¤› buluﬂman›n temas› “yeni” idi.
Baﬂta ucunu tutamayaca¤›n›z, her yere çekilir bir kavram olarak gelse de “yeni”; buluﬂmalar›n süreklili¤i aç›s›ndan ve Türkiye’nin içinde bulundu¤u mimari gündem aç›s›ndan çok do¤ru düﬂünülmüﬂ bir temayd›. Geçti¤imiz yaz Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirilen Buluﬂma 7.5’un temas› çok tart›ﬂ›lm›ﬂ ve içinde bulundu¤umuz sorunu aç›¤a vurmuﬂtu. Kimlik”siz” temas›yla kimliksizlik ad› alt›nda kimlik tart›ﬂ›lm›ﬂt›.
Türkiye’deki sistem bozuklu¤u, her konuda oldu¤u gibi, do¤al
olarak -hayat›n bir parças› oldu¤u için- mimarl›¤› da etkilemekte ve asl›nda zengin tarihimizle do¤an zengin kimli¤imiz
adeta kimliksizli¤imize dönüﬂmektedir. ‹ﬂte bu noktada tart›ﬂ›lan kimlik bulma çabas›, Buluﬂma 8, "yeni" temas›yla bize içinde bulundu¤umuz "potansiyel"i , "yeni"yi yani sanc›y› yaﬂatt›.
Bora Baﬂok, Saner Belli, Ç›ng› Salman ve Ali Haydar Pekdemir
olarak Buluﬂma 8’de kurdu¤umuz atölyenin odak noktas›yd›
bu sanc›: YEN‹. ‹çinde bulundu¤umuz "potansiyel" zaman,
Türkiye mimarl›¤›n›n belki de dönüm noktas› say›laca¤› yeniyi
aray›ﬂ sanc›s› de¤il; kaybedilen baﬂka bir ﬂeylerin de sanc›s›
ayn› zamanda. Bir YEN‹LG‹N‹N…
Yenilgiyle sona eren günümüz mimarl›¤›n›n, çarp›k yerleﬂmenin, gecekondulaﬂman›n, düzensiz otoyollar›n, ifadesiz cephelerin, yani bir "son"un, dolay›s›yla bir "ilk"in sanc› an›; "son"un
yenilgisiyle, bir "ilk"in "yeni ilgi"nin do¤uﬂu. Evet bu "yeni ilgi"nin do¤uﬂu, sanc›l› ve elbette ki zamanla olacakt›r.
‹ﬂte mimarl›¤›m›z›n yeniyi arad›¤› bu dönem içinde "yeni" temas›yla "yenilgi","yeni" ve "yeni ilgi"yi tart›ﬂt›k atölyemizde.
‹lk gün "yenilgi"yi tart›ﬂt›k, konuﬂtuk. Mimarl›¤›m›zdaki yenilginin, bu sanc›n›n nedenini ve neden yeniyi arad›¤›m›z› tart›ﬂt›k.
‹kinci gün "yeniyi nerede aramal›y›z?"› tart›ﬂt›k. Sanc›l› potansiyel yeniyi konuﬂtuk. Sanc›n›n nedenini araﬂt›rd›k ve "yeni ilgi"nin fark›na vard›k. Arad›¤›m›z ﬂeyin "yeni ilgi" oldu¤unu ve
bir ilki istedi¤imizi fark ettik ve heyecanland›k, iﬂe koyulduk.
Herkes ald› eline ka¤›d›, kalemi. Çizmeye baﬂlad›. Kavramlar,
soyut ifadeler kalemlerle can buldu, boﬂ beyaz ka¤›tlar üzerinde… kalemler ifade etti yavaﬂ yavaﬂ havada uçuﬂan kelimeleri; bazen uzaklara dal›nd›, bazen gözler k›s›ld›…ve…

‹kinci günün sonunda haz›rd› herkesin kompozisy
ciler, çizgilerinin dili oldular teker teker… birbirl
lar ve daha çok heyecanland›lar.
Art›k atölyenin ikinci bölümün geçmeye haz›rd›k
¤›m›z duvar› gridlere böldük ve isimlendirdik (A1
F6…) Gridlerin sahipleri çekiliﬂle belirlendi. Bir gr
boyutlar›ndayd› ve iki gazbetondan oluﬂuyordu (2
Haz›rlanan kompozisyonlar 50*60’l›k boyutlara ö
di ve çizgilerle uyarland›. S›ra çizgilere, yani 2 bo
katmaktayd›.
Falçateler, keskiler, çekiçler, testereler can verm
cans›z ölü gazbetonlara. Sesler artt›kça, tozlar uç
çok heyecanlan›yor ve daha zevkle çal›ﬂ›yorduk.
‹kinci gün ve üçüncü gün sabahlara kadar süren ç
nucunda herkes çal›ﬂmas›n› son rötuﬂlar› da koya
d›. Herkes çok yorgundu ve art›k uyuyup sabaha
iﬂi"ni yapmak gerekiyordu.
Sabah ilk iﬂ, harçlar› kar›p duvar›m›z› yavaﬂ yava
oldu. Duvar yükseldikçe yüzler gülüyordu. Ve
gazbeton da kondu…
Duvar›m›z haz›rd›. "bizim duvar›m›z". "birlikte" y
duvarda, "yeni" vard›… "yenilgi ve yeni ilgi, kim
"sanat" vard›… "emek" vard›… "birliktelik" vard›
d›k…
Gölge oyunlar›yla süsledi¤imiz duvar›m›z› "biz"
evet bizim "eserimizdi" , bizim "kimli¤imizdi".
Zafer bizimdi... t

