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YAZI KURULU'NDAN 

Several misfortunes caused major delays in the publication of the JFA. Our 
Editorial Board became largely dysfunctional when Esmer resigned, Asatekin 
had serious health problems, Önür and Savaş assumed heavy administrative 
duties. The Editor on the other hand, had to allocate much of his time and 
energy to the national issues generated by the earthquakes of 1999. We 
specially thank to the authors who have been patient with us. Despite the 
unusual circumstances, there were no excuse for delays, and the Board had 
several attempts to reinstitute itself nominating new members as the internal 
regulation indicated. External interventions however, bluntly interrupted the 
process in several ways hitherto unprecedented, and caused further loss of 
time and scarce faith. JFA has always enjoyed the privilege of total autonomy 
in the Faculty affairs which is the source of its impartiality and high standards. 
Only very recently, rationality has once again gained ground, and the new 
members of the Editorial Board who have been actively working over a year 
were formally recognized. The Board is extended now to accomodate seven 
individuals. We are grateful to our Dean Haluk Pamir for the appreciation and 
understanding he gently extended for the resumption of our conventional 
functioning. 

The members of the previous Editorial Board have in principle contributed in 
the maturation of articles found in this issue. Names of new members are to 
appear therefore in the following issue (volume 20), to be printed 
simultaneously with volume 19. We expect to include a cumulative index in 
volume 20, and to catch up with the delayed issues soon. A change of Editor is 
also timely. At this occasion we sincerely thank to our previous members who 
dedicated their unaccountable expertise and creative labour to the JFA. 

Mimarlık Fakültesi Dergisi'nin yayınlanması, bir dizi nedenle gecikmiş 
bulunuyor. Yazı Kurulumuz, önce Esmer'in ayrılması, ardından Asatekin'in 
ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşması, önür ve Savaş'ın ağır idari yükler 
üstlenmeleriyle etkinliğinden önemli ölçüde kaybetti. Editör ise, zamanının 
büyük bölümünü 1999 depremleriyle ilgili görevlere adamak zorunda kaldı. Bu 
durumda bile MFD'ye katkılarını esirgemeyen ve tüm gecikmelere sabır 
gösteren yazarlara özellikle teşekkür etmekteyiz. Söz konusu talihsizliklere 
karşın, MFD'nin yayınlanmasında gecikmelerin kabul edilemez olduğu 
düşüncesiyle Yazı Kurulu, 'Çalışma ilkeleri' uyarınca yeni üyeler belirleme 
çabalarına girmiştir. Ne var ki bu süreç, gerekli olmayan ve daha önce örneği 
bulunmayan biçimlerde dışsal baskılarla karşılaşmış, bu durum ayrıca zaman 
ve güven kayıplarına yol açmıştır. Oysa, Mimarlık Fakültesi'nde MFD'nin her 
zaman korunmuş olan özerkliği, standartlardan ve tarafsızlıktan ödün vermez 
kimliğinin temel güvencesi olmuştur. Bir yılı aşkın bir süredir çalışmakta olan 
yeni Yazı Kurulu Üyeleri'nin çok yakın geçmişte tanınmasıyla mantık ve güven 
ortamı yeniden kurulmuştur. Yazı Kurulu artık yedi kişiden oluşmaktadır. 
Olağan çalışma düzenine kavuşmamıza yardımcı olan Sayın Dekan Haluk 
Pamir'e anlayış ve takdirleri için müteşekkiriz. 

Bu sayıdaki yazıların hazırlanmasında ilke olarak önceki yazı kurulu üyeleri 
emek verdiler. Bu nedenle yeni üyelerimizin isimleri gelecek sayıda (Cilt 20) 
görülecek, bunda bir de yenilenmiş Dizin'e yer verilecektir. Yakın sürede güncel 
sayıyı yakalama gayretinde olacak MFD'de yeni bir Editör'ün iş başı yapması 
zamanı da gelmiştir. Bu sayıda, önceki Yazı Kurulu Üyeleri'ne, MFD'ye verdikleri 
üstün katkı ve yaratıcı emekleri için teşekkür ediyoruz. 

The Editor 
Yazı Kurulu Başkam 


