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Yerel ve Basılı Bir Süreli Yayının
100. Sayısı
BİNAT, 90’LARDAN GÜNÜMÜZE MİMARLIK YAYINCILIĞININ DİJİTALLEŞME
İLE ETKİLEŞİM İÇİNDE GEÇİRDİĞİ DÖNÜŞÜMÜ ELE ALIP, BUGÜN DEĞİŞİM
SÜRECİNDEKİ EGE MİMARLIK’IN YOLUNA NASIL DEVAM EDECEĞİ İLE İLGİLİ
GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞIYOR

Banu Binat

B

ir derginin 100. sayısı hiç
kuşkusuz alkışlanacak bir
başarı. Koşullar ne olursa
olsun bir yayının sürekliliğini
sağlamak arkasında ciddi bir ekip
çalışması, dayanışma ve nitelikli içerik
üretimi gerektiriyor. Ege Mimarlık
Dergisi’nde yerel bir dergi olarak
Egeli mimarlar ve Ege Bölgesi’ndeki
projelerin ön planda olduğunu,
yerele özel okumaların yapıldığını,
öte yandan da buradaki üretimlerin
globalle karşılaştırıldığını ya da yan
yana getirildiğini görüyoruz. Bu da
derginin kuruluş amacı doğrultusunda
tutarlı bir yol katedilmiş olduğunu
gösterir. Ancak öyle bir dönemdeyiz
ki; bir yayının sürekliliği için, değişime,
dönüşüme, iletişimde yeniliklere, krizlere
göre dinamik bir yapıya sahip olması
gerekiyor. Okuyucuların da beklentileri,
bilgiye ulaşma şekilleri, okumaya
ayırdıkları vakit, kullandıkları mecralar,
iş yapış şekilleri değişiyor. Bu da bize
EGE Mimarlık Dergisi’nin de istikrarını
sürdürmesi için dönemin koşullarına
uyarak daha dinamik bir yapıya
geçmesinin vakti geldiğini hatırlatıyor,
100. sayı bunun için çok güzel bir milat.
Mimarlık yayıncılığını 1988-2000
arasında bir okur olarak yakından
takip ederken, basılı süreli yayınların
son parlak dönemini yaşadığımızı
bilmiyordum. 2000’den sonra da
hep işin yayın mutfağında oldum,
tüm süreci krizleriyle, sürprizleriyle
yaşadım. 90’lardan günümüze mimarlık
yayıncılığının dijitalleşme ile karşılıklı bir
değerlendirmesini yaparak Ege Mimarlık
101’den itibaren yoluna nasıl devam
etmeli konusundaki görüşlerimi daha
net ortaya koyabileceğimi düşünüyorum.
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1990 - 2000
Bu dönemde (aslında 90 öncesini
de kapsıyor) basılı yayınlar mimarlık
ortamının en önemli kaynağı oldu.
Krizler nedeniyle dergilerin reklam
alabilmesinde yaşanan zorluklar,
dergilerin yayın hayatını tehlikeye
sokmuştur. Ama bir mimarın hatta
bir öğrencinin günceli yakalaması,
dünyada olan biteni, yenilikleri takip
etmesi için tek seçenek olan dergileri
izlemesi, çok önemliydi. 90’lar
abonelik sayılarının da belki de en
yüksek olduğu dönemlerdi.

2000 - 2010
İnternet hayatımıza yavaş yavaş
girerken, neredeyse tüm mimarlık
ofislerinin zaten dijitalleşmiş olması
sayesinde mimarlık ortamında
açılan ilk portal (arkitera.com) ile
internet yayıncılığı bir anda tüm
mimarlar tarafından kabul gördü.
Mesleki bilgilere, ihtiyaçlara anında
ulaşabilmek, portalin yerel bir yayın
olmayıp tüm Türkiye’yi kapsaması,
mimarlara cazip gelmişti. Yıllar içinde
dijital yayınlar artmaya başladı,
kurumlar iletişimlerini web sitesine ve
e-bültenlere taşımaya başladı, her biri
başlı başına bir yayına dönüşüyordu.
Bu yeni iletişim şekli mimarlık
ortamındaki görülmeyen sınırların
ortadan kalkmasına da sebep
olmuştu, dijital dünyada başlayan
hareket, sosyalleşmeye, fiziksel
ortamda buluşmaların da artmasına
zemin oluşturdu. Bir süre sonra
her kurumun, her mimarlık ofisinin
kendi web sitesi oluştukça, aslında
hepsi birer mecra haline geliyordu.
Ortama bloglar girdikçe, bireyler tek
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tek yayıncıya dönüşmeye başladı.
Forumlar ve chat ortamlarıyla
başlayan hızlı iletişim de aslında
sosyal medyanın temellerini atmaya
başladı.
Dijital alandaki bu gelişmeler
inanılmaz bir bilgi alışverişini
getirmişti, bir anda herkes kendini
“‘basılı yayın’mı, ‘dijital yayın’mı?”
karşılaştırması yaparken buldu. Yeni
kuşağın dijitalle meslek hayatına
başlaması da basılı yayınların çağ
dışı gibi görmelerine sebep olmaya
başlamıştı. Yenilikçi gözüken herkes
internet yayıncılığını savunup, basılı
yayın bitti söylemini çok fazla kullanır
olmuştu. İnternet yayıncılığı geçmişi
olmayan ve basılı yayını da reddeden
bir tür olarak çıktı. Özellikle ilk
yıllarda ekrandan okumaya alışkın
olmadığımız için her şey daha kısa
ve basit bir dille yazılıyordu. Yani bu
iki yayıncılık birbirinden çok farklıydı.
Biri kısa bilgi notları, hızlı görsel
şov, diğeri ise içine yorum, düşünce,
derinlik katılmış geleneksel yayıncılık.
Kurumların hatta portallerin
üyelerine ya da bülten üyeliğine
başvuranlara yönelik kurduğu
mailing sistemleri, bir süre sonra
portallerin kendisinin bile önüne
geçmeye başladı. Yavaş yavaş
kullanıcı alışkanlıkları ortaya
çıkmaya başlamıştı; mail yollama
saatleri, günleri, web sitelerinin
güncellenme zamanları… Hepsi
kullanıcıların yoğunlaştığı zamanlara
göre ayarlanıyordu. Dolayısıyla
herkes kendi ilgisine göre
seçilmiş kaynaklardan bilgi akışını
şekillendiriyordu. Bilgiye ulaşma ve
günceli yakalama hızının getirdiği
artılar herkesi basılı yayından biraz
uzaklaştırmaya başlamıştı.

2010 - günümüze…
Bu dönemde hayatımıza mobil
iletişim girdi. Akıllı telefonlar ve
tabletlerle gelen mobil uygulamalar
internet teknolojisinden daha büyük
bir devrim yaptı. Dijital dönüşümle
başlayan ve mobille birlikte toplumun
büyük bir kısmını kapsayan bu yeni
mecraların başarısının en büyük
sırrı “kişiselleştirme”ydi. Herkes
kendine özel bir şekilde kendi
tercihlerine göre yayınları izliyordu,
insan psikolojisini çok etkileyen,
temel güdüler olan mülkiyet, aidiyet

90’lardan günümüze mimarlık yayıncılığında hedef kitlenin ilgi grafiği

gibi sahiplenme içgüdülerini
taçlandıran bu durum, dijitalin
kolayca kabulünü, yeri geldiğinde
de tercih edilmesini sağladı. Herkes
artık sosyal medya üzerinden tüm
yayınları kendi tercihlerine göre
filtreliyerek mobilden izler duruma
geldi. Dijital dünyanın kuralları 2-3
yılda bir silinip baştan yazılmaya
başlandı, hatta değişimin bu hızı
hayatımızda gittikçe normalleşmeye
başladı. Bu yayınların hukuki

ya da mobil çözümlerle yeni yayın
türleri oluşturup, izleyicileri ile
farklı interaktif buluşmalar yaparak
hayatlarını sürdürüyorlar. Değişime
ayak uyduranlar devam ediyor,
uyduramayanlar ise çoktan unutuldu
bile.
Herkesin bir yayıncı gibi
davrandığı bu dönemde yaşadığımız
bilgi bombardımanı, yanlış bilgi ile
doğru bilginin yanyana durması
yani bilgi çöplüğü olma durumu

HERKESİN BİR YAYINCI GİBİ DAVRANDIĞI
“
BU DÖNEMDE YAŞADIĞIMIZ BİLGİ
BOMBARDIMANI, YANLIŞ BİLGİ İLE DOĞRU
BİLGİNİN YANYANA DURMASI YANİ BİLGİ
ÇÖPLÜĞÜ OLMA DURUMU ASLINDA
ÜZERİNDE BİR EDİTÖRÜN ÇALIŞTIĞI,
ARAŞTIRDIĞI, SUNDUĞU BİR İÇERİĞİN
KIYMETİNİ DAHA DA ARTIRDI

”

altyapısı ise hızla oturtulmaya
çalışıyor ama değişim o kadar
dinamik ki, hukuk buna yetişmekte
zorlanıyor.
Basılı yayınları gölgede
bıraktığını düşündüğümüz
2000’lerin yıldızları portallerin
izlenme oranları da bu dönemde
düşmeye başladı. Portallerin bir
kısmı ya sosyal medya desteği

aslında üzerinde bir editörün
çalıştığı, araştırdığı, sunduğu bir
içeriğin kıymetini daha da artırdı.
Şimdi tüm ortamlarda en önemlisi
“nitelikli içerik”, “tema” gibi
söylemleri sıklıkla duymaya başladık.
Özellikle de doğru/yanlış, gerekli/
gereksiz bilginin yanyana olma
halinin getirdiği bıkkınlık bireyleri
nitelikli editoryal içeriğin önemini
EGE M‹MARLIK AĞUSTOS 2018
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tekrar hatırlattı. 90’lardan sonra
dergilerin tekrar gündeme geldiğini ve
itibarlarının iade edildiğini görüyoruz;
nitelikli yayınları izleme yönünde
tercihini kullanan bilinçli bireylerin
sayısı gittikçe artıyor. Özellikle konu
mimarlık yayını olduğunda; her
mimarın kendi işini yayınlama, görüş
ve eleştiri alma, geri beslemeye ihtiyacı
vardır, başka mimarların ne yaptığı
konusunda da ilgisi kendini geliştirmek
ya da kıyaslamak için önemlidir; ilgi

merkezde olanlar değil Türkiye’nin her
yerindeki projelerden, gelişmelerden
haberdar olmak, izlemek istiyoruz. Bellli
bir bölgeye odaklanmak bence içerikte
özel olmaya başlamanın en güzel yolu.
Yerel bir derginin ben bunu avantaj
olarak kullanabileceğini düşünüyorum.
21.yy itibariyle iletişim kuramları
arasında çok konuşulan McLuhan teorisi
“Global Köy” kavramı 1960’lı yıllarda ön
plana çıkmıştı. Bu kavram, kitle iletişim
araçlarının kullanımının toplum tarafından

BELLİ BİR BÖLGEYE ODAKLANMAK BENCE
“
İÇERİKTE ÖZEL OLMAYA BAŞLAMANIN EN
GÜZEL YOLU. YEREL BİR DERGİNİN BUNU
AVANTAJ OLARAK KULLANABİLECEĞİNİ
DÜŞÜNÜYORUM

”

alanına giren projeleri izlemek ister,
esinlenmek, beslenmek ister. Mimarların
artık farklı disiplinlerle de ara kesitler
oluşturduğunu, birlikte üretim yaptığını
görüyoruz; fikir alışverişi yapmak
disiplinler arası işlerde yer edinmek,
farklı çevreleri izlerken, nitelikli yayınlar
ve bu yayınların okurlarıyla buluştukları
farklı etkinlerle geliştirilen iletişim
şekilleri bu yayınlara olan ilgiyi sürekli
kılabiliyor.

Yerellik Durumu
Yerel bir dergi olan Ege Mimarlık, benim
bir İstanbullu olarak uzun süre ilgiyle
takip ettiğim bir yayın oldu. Sadece

kapsanacağını ve hızla yayılarak, dünyayı
küresel bir köye dönüştüreceğini
anlatıyordu. O gün üretilen bu teori,
o günden bugüne geçerliliğini hala
koruyor. Aslında yeni iletişim şekilleri
gittikçe sınırları kaldırıyor ve paylaşımı
artırıyor. Globalleşme ve bilginin bu
derece bir anda herkese ulaşabilmesi
aslında büyük bir beklentiye de cevap
veriyor. Yerel bir yayında olsanız,
globalleşmek zorundasınız, etkileşime
girmek, paylaşmak, almak-vermek
zorundasınız.
Ege Mimarlık Dergisi’nin yerel
kimliğini, bölgenin mimari üretimdeki
zenginliğini globelde tartışmaya
açarak büyük bir avantaj kazanacağına
inanıyorum; bölgedeki mimarlık, Egeli
olup, Ege dışında üretilenler ve dışarıdan
gelip Ege’de proje hayata geçirenler ve
tüm bunların global bir bakış açısıyla
değerlendirilmesi.

100’den sonrası

SAĞDA

Editörün
yayıncılık
alanında
çalışmış
olduğu
kurumlardan
bir seçki
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Bir süreli yayının hayatına ivmeyle devam
etmesi için 3 temel şey gerekiyor;
1. Düzenli finansman (reklamveren /
sponsor / ya da …)
2. Sadık bir okur kitlesi
3. Nitelikli bir görsellik, beklentileri
karşılayan bir içerik
Bunlardan biri aksarsa, yayının
profesyonel hayatını sürdürmesi de
imkansızlaşıyor.
1. Ege Mimarlık’ın ilk sayısına

baktığımızda körfez krizi nedeniyle
reklamların alınmasında yaşanan sorun,
derginin 2 ay geç çıkmasına sebep
olmuş. Yani dergi zaten bir krizde
doğmuş, bu bence iyi bir başlangıç, zira
bu krizi bir nevi aşı olarak düşünüyorum.
Hiç bir kriz artık Ege Mimarlık’ı yolundan
alıkoyamaz. Ülkemizin içinde bulunduğu
koşullar, arka arkaya gelen ekonomik,
siyasi ve uluslararası krizlerde ayakta
kalabilmek hiç de kolay değil. Dergi,
reklam konusunda şanssız başlasa da
günümüze geldiğimizde özellikle yapı
sektörü firmaları için Ege Bölgesi büyük
bir pazar ve bu bölgedeki mimarlar
artık globalleştiği için sadece Ege
Bölgesi sınırlarında iş yapmıyor. Yerel bir
dergi olarak pazarlama konusunda en
azından bazı duvarların yıkılmış olması
bu konuda sürekliliği sağlayabileceğini
gösteriyor. Burada sektörün beklentilerini
gözönüne alıp, klasik reklam anlayışını da
değiştirmek, okur ve reklamvereni farklı
arayüzlerde de buluşturmak gerekiyor.
2. Okur kitlesine gelince bu bölgedeki
mimar sayısının daha da artacağını
öngörüyorum. Ege’ye doğru özellikle
Ankara ve İstanbul’dan ciddi bir göç
var. Mimarlık okullarının artması, mezun
mimarların sayısının da hızla artması
kaçınılmaz bir durum. Bu kitleye hitap
eden yerel bir yayının okur kitlesinin
genişlemesi, onların katılımlarıyla da
zenginleşmesi ve çeşitlenmesi demek.
Bunun da dergiye büyük bir katma değer
sağlayacağı çok açık.
3. Hızın ve değişimin hayatımızın bir
parçası olduğu bu dönemde derginin
de yenilikçi bir yayın kurulu olması, belki
daha katılımcı bir modelle, Mimarlar
Odası üyelerinin daha fazla dahil olması,
Ege dışından da fikir önderlerinden
katılım alınması gibi yaklaşımlar
gerekiyor, zaten dergi yönetiminin bu
sayı ile birlikte başlatmak istediği bir
hareket bu.
Mimarlık yayıncılığında ibre tekrar
basılı yayınlardan yana, daha doğrusu
nitelikli editoryal içerikten yana duruyor.
Ege Mimarlık Dergisi bu sayı ile birlikte
dalya derken, dönemin gerekliliği
olan dijital gelişmelere, okuyucu ve
reklamveren beklentilerine uygun
dinamik bir yapılanmaya giderek,
mimarlık kültüründe yeni bir döneme
adım atacak. t
Banu Binat, Y. Mimar
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