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The METU Journal of Faculty of Architecture is now registered in the Interna
tional Serials Data System, as identified by ISSN - 0258 - 5316. 

The Journal too, cannot avoid but submit to the recent political and ideological 
transformations at global scale. The traditional and intensive relations with the 
Western World based on common language, conceptual approaches and refer
ences to identical scientific heritage will obviously prevail. However, Turkey is 
now at a new stage of cultural and scientific rapprochements with the near and 
far-eastern as well as north and north-eastern hemispheres. Substantial support 
could be given by the Journal to METU and our Faculty, in their efforts to lead 
the way. The Journal is geographically and historically situated at a uniquely ad
vantageous position to be instrumental in the promotion of mutual exchange and 
synthesis of knowledge and ideas from east and west, north and south. 

We expect a wider distribution of the Journal in the near future, and greater 
heterogeneity in the manuscripts submitted for publication. The Editorial Board 
will eagerly evaluate suggestions of our readers to this end. 

The deciphering of the tapes and redaction of the interview with A. and P. 
Smithson, published in our previous issue, was carried out by Sevinç Yavuz, 
member of the Editorial Board. Her efforts are here duly acknowledged. 

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, ISSN - 0258 - 5316 numarası ile uluslararası 
süreli yayınlar sistemine kayıtlanmış bulunuyor. 

Dünyamızdaki güncel siyasal ve düşünsel dönüşümlerin, Dergi'nin yönelişlerini 
de etkilememesi olanaksız. Dil, yaklaşım ve kavrayış ortaklıkları, aynı bilimsel 
birikimin paylaşılması gibi bağlarla Batı dünyasına dönük yoğun ilişkileri 
sürdürmek yanısıra, yakın ve uzak doğuya, kuzey ve kuzeydoğuya kültür ve bilim 
açılmaları Türkiye'nin gündemindedir artık. Üniversite ve Mimarlık Fakültesinin 
bu gelişmelere ayak uydurmasında, gereğince öncülük etmesinde, Dergi'nin de 
rolü olabileceğine inanıyoruz. Dergi, doğu-batı ve kuzey-güney kültür ve bilim 
birikimlerinin karşılıklı beslenmesine ve dünya düşünce yaşamına katkılarda 
bulunulmasına hizmet edebilecek özgün bir zaman-mekan kesitinde yer almaktadır. 

Yakın dönemde Dergi'nin dağıtımında genişlemeler, gelen yazıların çeşitlen
mesi, bu nedenlerle beklentilerimiz arasındadır. Okuyucularımızın bu yöndeki 
önerilerini Yazı Kurulu özenle değerlendirecektir. 

Bir önceki sayımızda yayınlamış olduğumuz Smithson'larla yapılan söyleşinin 
bant çözümlemeleri, Yazı Kurulu üyemiz Sevinç Yavuz tarafından yapılmıştır. 
Kendisine teşekkür ederiz. 




