YAZI KURULU’NDAN
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2019 yılında önemli bir kayıp yaşamıştır. Fakültemiz
Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yapan ve
Fakültemizin eski dekanlarından olan Prof. Dr. Yıldırım Yavuz Hocamızı kaybettik.
Yıldırım Hocamız, kuruluş yıllarında öğrenci olarak katıldığı ODTÜ’ye uzun
yıllar boyunca öğretim üyesi ve yönetici olarak hizmet etmiştir. Üniversitemize,
Fakültemize ve mimarlık ve mimarlık tarihi alanlarına çok büyük katkılar yapmış
olan Hocamızı, saygı ve minnetle anıyoruz.
Derginin bu sayısında; 19 yazar tarafından 10 yazı sunulmaktadır. Bu yazıların
3 tanesi Türkçe, kalan 7 tanesi ise İngilizce olarak hazırlanmıştır. Bu sayıda
ayrıca, “Muhafaza/Mimarlık” isimli kitabın Namık Erkal tarafından yapılan
değerlendirmesine de yer veriyoruz.
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı’nın 30. Yıldönümü etkinlikleri
kapsamında On the Same Page: 30 Years of Architectural History at METU isimli
bir sergi Mayıs 2019 tarihinde Fakültemizde gerçekleştirilmiştir. Pelin Yoncacı
Arslan, kutlama etkinlikleri ve ilgili sergiyi derleyen bir yazı ile bu sayıya katkıda
bulunmuştur.
Bütün yazarlara akademik üretime yapmış oldukları katkıları nedeniyle teşekkür
ederiz. Davetimizi kırmayıp anma yazılarını hazırlayan yazarlara da ayrıca
minnettarız.
EDITORIAL
In 2019, we are saddened to hear the loss of Professor Yıldırım Yavuz, the former
dean of the METU Faculty of Architecture. Yıldırım Hoca joined the Department
of Architecture as an undergraduate student in the early years of the Middle East
Technical University and served as a faculty member for the Department for long
years. We will always remember Professor Yıldırım Yavuz with his contributions to
the fields of architecture and architectural history as well as to our university.
In this issue, we present 10 papers authored by 19 people. 3 of the papers are in
Turkish and the rest are prepared in English. More to that, the review written by
Namık Erkal on the book titled “Muhafaza/Mimarlık” is also presented in this issue.
As part of the celebrations on the 30th Anniversary of the METU Architectural
History Graduate Program, an exhibition titled On the Same Page: 30 Years
of Architectural History at METU was opened in May 2019 in the Faculty of
Architecture. Pelin Yoncacı Arslan has kindly prepared a compilation on the
contents of the celebration activities and particularly on the Exhibition.
We are grateful to all the authors for their contributions to the body of academic
knowledge as well as to our colleagues, who kindly accepted our invitation to write
the obituary.

