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Kültür varlığını, “üretildiği dönemin sosyal, kültürel, ekonomik yaşamını yansıtan yapılar” olarak tanımla-
yan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası çerçevesinde modern dönem yapılarının tes-
cillenmesi mümkündür. Ancak, kurulların yorumuna bırakılan bu değerlendirme genel toplumsal kabul ve 
çeşitli diğer nedenlerle çoğu kez olumsuz sonuçlanmakta; yasal olarak koruma altına alınamayan yapılar 
kolayca kaybedilebilmektedir. Ayrıca, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenile-
nerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gibi yasal çerçeveler, hukuksal hiyerarşi içinde koruma yasasının önüne 
geçmekte ve bu yasalar ile tanımlanan kentsel dönüşüm sürecinde, modern mimarlık mirası kapsamına 
giren yapılar büyük oranda özgünlüklerini yitirmekte ya da yıkılmaktadır.

Kentleri büyük oranda şekillendiren ve kimliklerini tanımlayan modern mimarlık mirasının bu koşullar al-
tında korunabilmesi için, bu miras grubuna özgü değerleri belirleyen ölçütlerin konu ile ilgili uzmanlarca 
belirlenmesi ve mesleki ve toplumsal çerçevede kabul görmesi önceliklidir. Ölçütlerin hedeflenen detayda 
geliştirilmesi ise, modern mimarlık pratiğinin Türkiye’de ürettiği yapılar hakkında kapsamlı bilgi ve bel-
ge birikiminin sağlanması ve bunlara dayanarak ülkenin modern mimarlık üretiminin yorumlanması ile 
mümkündür. Bu yüzden, uluslararası DOCOMOMO (Documentation and Conservation of Modern Move-
ment-Modern Akımın Belgelenmesi ve Korunması) örgütünün Türkiye Ulusal Çalışma Grubu olarak 2002 
yılında kurulan DOCOMOMO_Türkiye, ülkenin modern mimarlık ürünlerinin kapsamlı bir envanterini 
oluşturmayı öncelikli hedef olarak görmektedir. Kuruluş sürecinde oluşturulan ülkedeki modern mimarlık 
üretimini temsil eden 15 yapılık liste bu envanterin ilk aşamasını tanımlamaktaydı. Uluslararası örgütün her 
yıl belirli temalar çerçevesinde derlediği yapı listeleri için hazırlanan çalışmalarla envanterin içeriği gelişti-
rildi. Her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin modern mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş örneklerine 
dikkat çekmeyi amaçlayan Poster Sunuşları etkinliğinde sunulan örnekler ise, DOCOMOMO_Türkiye’nin 
yapı envanterinin kapsamını genişletti1 (Görsel 1). 

DOCOMOMO_Türkiye’nin çalışmalarını yürüttüğü 2000’li yıllarda 20. yüzyılın mimarlık üretimine odak-
lanan tezler ve araştırma projeleriyle akademik çalışmaların da arttığı görülmektedir. DOCOMOMO_
Türkiye’nin sürdürdüğü belgeleme çalışmaları ile ilgili güncel akademik araştırmaları derleyen bu Dosya 
sayısı, Türkiye’nin modern mimarlık mirasını işlevsel ve coğrafi çeşitliliği içinde sunmayı amaçlıyor. 

Dosya Editörleri:  
T. Elvan Altan, Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Ebru Omay Polat, Yıldız Salman  

DOCOMOMO_Türkiye Yürütme Kurulu
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Bu derleme, modernleşen kentleri şekillendiren kamu yönetim ve hizmet yapılarından üretim ve ticaret 
yapılarına, konut ve eğlence yapılarından kentsel-kırsal mekânlara uzanan değişik işlevler üzerinden tipo-
lojik bir seçki olarak kurgulanmıştır. Bu sayıdaki makaleler, yapı tiplerini örnekler üzerinden tanıtmakta, 
güncel koşullarda bu yapıların işlevlerinin sürekliliğinin sağlanması, dönüşümü ve yeniden işlevlendirme 
sonucunda ortaya çıkan koruma sorunlarını ele almakta ve çözüm önerilerini tartışmaktadır.

Dosya’nın ikinci kısmında ise DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları etkinliğine katılan çalışmalardan 
örnekler yine yapı tipleri üzerinden yapılan bir seçimle yer almakta; makalelerle birlikte, modern mimarlık 
mirasının çeşitliliğinin ülke ölçeğindeki yaygınlığını örneklemektedir. 

İşlevselliği ön plana çıkaran, işlev üzerinden kurgulanan modernist üretimin çeşitliliği, belgeleme ve koru-
manın da odaklandığı konulardan biridir2. Benzer şekilde, gerek makaleler gerekse de seçki için temel alı-
nan işlevsel gruplandırma DOCOMOMO’nun uluslararası belgeleme için ürettiği ortak envanter fişine göre 
kurgulanmıştır. Dosya’nın bu sayısında yer alan makaleler ve seçkinin, Türkiye modern mimarlığının geniş 
kapsamı içinde değerlendirilmesine, toplumsal kabulüne ve korunmasına katkı sağlayacağını umuyoruz. 

DİPNOTLAR

1 DOCOMOMO_Türkiye 15 yılı aşkın bir sürede oluşturduğu envanter birikimini derleyerek 
Türkiye’nin modern mimarlık mirasının kapsamını belgeleyen bir “100 Yapı” seçkisi oluşturmak üzere 
çalışmaktadır. Grubun tüm çalışmaları için, bkz. <www.docomomo-tr.org>, (ET: 24.05.2019).
2  Uluslararası DOCOMOMO örgütünün ilk yayınlarından biri de bu şekilde yapı tiplerine göre çeşitliliği 
gösteren bir seçkidir. Bkz. Dennis Sharp ve Catherine Cooke (der.), The Modern Movement in Architecture: 
Selectionsfromthe DOCOMOMO Registers. 2000.

Görsel1. Poster sunuşları envanterini oluşturan yapıların yer aldığı iller (2004-2019 yılları arasında düzenlenen on beş etkinlikte sunulan 
çalışmalar üzerinden hazırlanmıştır.)
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Giriş

1930’lardan 1940’lara uzanan dönemde 
Türkiye’de mimarlık başlıca iki grup mimarın  
elinde farklı gelişmeler göstermiştir. Bu dönemde 
yabancı mimarlar, anıtsallığı temel alan neo-klasik 
ve uluslararası üslupta etkinlik gösterirken, yerli 
mimarlar ise, genellikle ya batı kaynaklarına dö-
nük uluslararası ilkeleri temel alan rasyonel-fonk-
siyoncu bir tutumla ya da Türkiye’deki yabancı 
mimarların tasarım anlayışına paralel çalışmışlar-
dır.1 Dönemin kamu yapılarında da uluslararası 
ilkelerin benimsenmesi ya da batının neo-klasik 
biçimciliğinin uygulanması yönündeki genel mi-
marlık eğilimi gözlenir.2 İstanbul’da birçok kamu 
yapısının inşa edildiği bu yıllarda kentin farklı 
semtlerinde yakın tarihlerde inşa edilen Maliye 
Bakanlığı şubeleri, dönemin kamusal yapı grubu 
içerisinde önemli bir oranı oluşturur. Bu yapılar, 
Maliye Bakanlığı emri ile İstanbul Defterdarlığı 
tarafından yaptırılmış; projelerini ise bu dönemde 
büyük boyutlu kamusal yapıların projelendirilme-
si için de görevlendirilen Nafia Müdürlüğü hazır-
lamıştır. 

Arkitekt dergileri incelenerek Hocapaşa, Kadıköy, 
Fatih, Beyazıt, Kuledibi, Mercan, Şişli, Galata, 
Üsküdar ve Beşiktaş’ta inşa edildikleri bilgisi edi-
nilen Maliye Bakanlığı şubelerinden günümüze 

Şeyda Şen, Araş. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü

MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL ŞUBELERİ

1938 yılında inşa edilen Hocapaşa,3 1939 yılında 
inşa edilen Fatih, 1946 yılında inşa edilen Kuledi-
bi, Şişli4 ve Beşiktaş5 şubeleri ulaşmıştır. Makale 
kapsamında, bunlar arasından fotoğraf çekimi için 
izin alınabilen Hocapaşa, Fatih, Şişli ve Kuledibi 
şubeleri incelenmiştir.

Bu dönemde Nafia Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan bazı kamu yapı projelerinin tipleştirilmesine 
karşın,6 incelenen Maliye Bakanlığı şubeleri için 
bir tip proje uygulamasından bahsetmek doğru de-
ğildir. Bununla beraber, Kuledibi şubesi dışındaki 
yapıların prizmatik yalın kütleleri ve süslemeden 
uzak sade cepheleriyle benzer uluslararası üslup 
özellikleri taşıdıkları da eklenmelidir. Yapılar, 
plan özellikleri açısından ise ceviz bankolar ile 
çevrili büyük açık bir hol merkezinde tasarlanmış-
tır. Ne yazık ki birçoğu tescilsiz olan bu yapılar, 
günümüzde verilen yeni işlevler ile uygunsuz mü-
dahalelere maruz kalmış ve özgün plan özellikle-
rini ve bu plan özelliklerinin üretimi olan özgün 
tefrişlerini yitirmişlerdir.

Bu makale kapsamında, Hocapaşa Maliye Şube-
si (1938), Fatih Maliye Şubesi (1939), Şişli Mali-
ye Şubesi (1946) ve Kuledibi Maliye Şubesi’nin 
(1946) mimari özellikleri uluslararası ve neo-kla-
sik üsluba verdikleri referanslar ortaya konarak de-
ğerlendirilecektir. Günümüzde, erken Cumhuriyet 
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döneminin modern mimarlık mirası olan yapıların 
kısıtlı sayısı ve bunların belgelenmesi konusunda-
ki zorluklar göz önüne alındığında, Ankara’daki 
daha büyük ölçekli kamu yapılarının üretiminin 
yanı sıra İstanbul’daki daha küçük ölçekli kamu 
yapılarının incelenmesinin, o dönemin mimarlık 
pratiği hakkında ipuçları vereceği düşünülmekte-
dir.

Hocapaşa Maliye Şubesi 

1938 yılında inşa edilmiş olan Hocapaşa Maliye 
Şubesi, İstanbul’da Maliye Bakanlığı’nın şubesi 
olarak inşa edilmiş ilk örnektir7 (Görsel 1a, 1b). 
Fatih ilçesi, Sirkeci semti, Hüdavendigar Cad-
desi üzerinde yer alan yapı, günümüzde Maliye 
Bakanlığı’na bağlı denetim birimi olarak kulla-
nılmaktadır. İstanbul Nafia Müdürlüğü tarafından 
projelendirilen yapının mimarı bilinmemektedir.

Yapı kütlesi, kuzey yönündeki yuvarlatılmış köşesi 
ile prizmatik kütleli diğer şubelerden ayrılmakta-
dır. Betonarme iskelet sistemi ile inşa edilen ya-
pının cepheleri mozaik sıva kaplıdır. Üst örtüsü 
kiremit kaplı eğimli çatıdır. Kuzey cephesinden 

Görsel 1a. Hocapaşa Maliye Şubesi’nin ilk yapıldığı yıllardaki görü-
nümü Kaynak: Arkitekt, 1938: 179.

Görsel 1b. Hocapaşa Maliye Şubesi’nin eklenen katıyla günümüz-
deki kütlesi Kaynak: Ş. Şen arşivi.

geniş basamaklı bir merdivenle ulaşılan ana girişi 
düz bir çatı ile örtülerek vurgulanmıştır. Yapının 
batı yönünde yer alan arka cephesinde servis girişi 
vardır. Günümüze kadar ulaşan her iki giriş kapısı 
da metaldir.

Özgün durumunda bodrum üzerine iki katlı olarak 
inşa edilen yapıya daha sonra bir kat eklenmiştir. 
Yapının günümüzde değiştirilen özgün plan düze-
ninde, bodrum katında sığınak, arşiv ve kalorifer 
dairesi yer almıştır. Zemin ve birinci kat planları 
birbirinin aynıdır ve memur odaları ile hollere ay-
rılmıştır. Her iki kattaki hollerde memurlar ve ver-
gi mükellefleri arasındaki ilişki ceviz bankolar ile 
ayrılmıştır. Bütün koridorlar ve holler mozaik çini 
kaplanmıştır. Memurlara tahsis edilen odalar ve 
sahalar ise meşe parkedir.8 Yapının günümüzdeki 
plan düzeninde ise özgün durumunda her iki katta 
da açık olarak kullanılan holler kapatılarak, dar bir 
koridorla ulaşılan müfettiş odalarına bölünmüştür. 
Bütün koridor ve holler karo seramik ile, müfet-
tiş odaları ise ahşap görünümlü plastik esaslı mal-
zeme ile kaplanmıştır. Özgün durumunda karo 
mozaik kaplı olan iki kollu merdiven ise mermer 
kaplanmıştır. Geniş basamaklı ve iki kollu merdi-
venlerin korkulukları dönemin çizgilerini yansıtan 
yalın demir işçiliği göstermektedir. Yapının batı 
cephesinde bulunan servis girişine ait merdivenin 
sahanlık penceresi kapatılmıştır.

Hocapaşa Maliye Şubesi, yalın kütlesi ve süsleme-
den uzak detayları ile uluslararası üslup özellik-
lerini yansıtmaktadır. Yuvarlatılmış köşesi, mozaik 
kaplı cephesi, dikey, bölmeli pencereleri ve pen-
cerelerin beyaza boyalı söveleri yapının dönemin 
mimarlık özelliklerini yansıtan cephe özellikleri-
dir. 

Fatih Maliye Şubesi 

1939 yılında yapılmış olan Fatih Maliye Şubesi, 
İstanbul’da Hocapaşa ve Kadıköy şubelerinden 
sonra aynı işlev ile inşa edilmiş üçüncü örnektir9 

(Görsel 2a, 2b). İstanbul Nafia Müdürlüğü tara-
fından tasarlanan yapı, yalın ve prizmatik kütlesi, 
merdivenle ulaşılan ana girişi, mozaik sıva kaplı 
cepheleri, cephelerine eşit aralıklarla dizilen uzun 
dikdörtgen pencereleri, yalın metal giriş kapıla-
rı gibi özellikleri ile Bakanlığın şube yapılarının 
tipleştirilmiş birçok özelliğini yansıtmaktadır. Bir-
birini tekrar eden kat planları, memurlar ve vergi 
mükellefleri arasındaki ilişkinin sağlandığı ahşap 
bankolar ile çevrelenmiş ana hol gibi plan özellik-
leri ise günümüze ulaşamamıştır.

Fatih Maliye Şubesi, Fatih ilçesi Kıztaşı Sokak üze-
rinde yer almaktadır ve günümüzde İstanbul Vergi 
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Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kıztaşı Gündüz Bakı-
mevi olarak kullanılmaktadır. Yapı, betonarme is-
kelet sistemi ile bodrum üzerine üç katlı olarak, bi-
tişik düzende inşa edilmiştir. Zemin katta yer alan 
ana girişe birkaç basamakla ulaşılmaktadır. Bu gi-
riş bir girinti içindedir ve rüzgârlığa açılmaktadır. 
Özgün durumunda simetrik olmayan ve katlarda 
birbirini tekrar eden bir plan düzeni gösteren yapı-
nın plan özellikleri değiştirilmiştir. 

Yapının günümüzde değiştirilen özgün plan düze-
ninde, birkaç basamakla ulaşılan ana giriş kapısı 
küçük bir rüzgârlığa açılmakta, buradan ana giriş 
holüne ulaşılmaktadır. Ana giriş holünden sağda 
camlı bir kapı ile mal müdürlüğü holüne girilmek-
tedir. Memurlar ve vergi mükellefleri arasındaki 
ilişki ahşap bankolar ile çevrelenmiş bu holde ger-
çekleşmektedir. Bu holün etrafında camekânlarla 
bölünmüş hücreler yer almaktadır. Giriş kapısının 
karşısında yer alan tek kollu merdivenin arka tara-
fında tuvaletler, tuvaletlerin karşısında ise iki me-
mur odası bulunmaktadır. Birbirinin aynı olan bi-
rinci ve ikinci kat planlarında zemin kat planından 

Görsel 2a. Fatih Maliye Şubesi’nin özgün doluluk boşluk oranını 
koruyan cephe düzeni. Sövelerde özgün olmayan renk, pencere 
doğramalarında özgün olmayan malzeme kullanımı Kaynak: Ş. Şen 
arşivi.

Görsel 2b. Fatih Maliye Şubesi’nin özgün plan düzeninde memur 
ve vergi mükelleflerinin ilişkilerinin sağlandığı ana holler ve özgün 
tefrişleri Kaynak: Arkitekt, 1939: 248.

Görsel 3. Kuledibi Maliye Şubesi’nin özgünlüğünü koruyan anıtsal 
cephe düzeni Kaynak: Ş. Şen arşivi.

farklı olarak merdivenle ulaşılan holün karşısına 
şef odası yerleştirilmişti.10 Yapının günümüzdeki 
plan düzeninde ise her üç kat planında da ahşap 
bankolarla ayrılarak açık olarak kullanılan hollerin 
ara duvarlarla kapatıldığı ve kapatılan mekânların 
üç ayrı birime bölündüğü tespit edilmiştir. Öz-
gün plan düzeninde merdiven arkasında yer alan 
tuvaletler, koridor sonuna taşınmıştır. Ayrıca bü-
tün birimler, koridorlar ve merdiven plastik esaslı 
malzeme ile kaplanmıştır. Yapının cephesinde üç 
bölmeli ve sürme tarzda olan ahşap pencereler ise 
günümüzde özgün boyutları korunarak PVC esaslı 
malzeme ile değiştirilmiştir.

Şişli Maliye Şubesi 

Şişli Maliye Şubesi, o dönemde İstanbul Bayın-
dırlık Müdürlüğü mimarı olarak çalışan, ilk kadın 
mimarlarımızdan Yüksek Mimar Münevver Belen 
tarafından tasarlanmış, 1946 yılında tamamlanmış-
tır11 (Görsel 3). Yalın, prizmatik bir kütleye sahip 
olan yapı, cephe düzeni açısından da süslemeden 
uzak detayları ile uluslararası üslup özelliklerini 
yansıtmaktadır. 

Şişli Maliye Şubesi, Halaskargazi Caddesi üzerin-
de yüksek ve bitişik nizam apartmanların arasında, 
Halaskargazi Caddesi ve İzzet Paşa Sokağı köşe-
sinde yer alanda eğimli bir parselde, betonarme 
iskelet sistemiyle zemin üzeri üç katlı olarak inşa 
edilmiştir. Yapının giriş kapısı, Halaskargazi Cad-
desi üzerinde yer alan köşesi içeri alınarak oluştu-
rulmuş ve üzeri betonarme düz bir saçakla vurgu-
lanmıştır. Zemin katta, girişte yaratılan girintinin 
köşesine yerleştirilen sütun, yapıda kullanılan dö-
nemin mimari unsurlarındandır. 

Günümüzde kullanılmayan yapının kat planla-
rı birbirinin aynıdır. Katlarda, memur büroları ve 
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vergi mükelleflerine ait holler bulunmaktadır. Me-
murlar ve vergi mükellefleri arasındaki ilişkinin 
holdeki bankolar aracılığıyla sağlanması hedef-
lenmiştir.12 Günümüzde atıl durumda olan yapıya 
girmek mümkün olmadığı için, plan düzeninde 
meydana gelmiş olabilen değişiklikler saptanama-
mıştır. Yapı cephesinde, koyu gri taş kaplamala-
rın oluşturduğu kesintisiz yatay ve dikey çizgiler 
hâkimdir. Dönemin özelliklerinden birini yansıtan 
yatay olarak düzenlenmiş pencere açıklıklarında, 
cephede kullanılan koyu gri taş kaplamaya karşıt-
lık oluşturacak beyaz ahşap pencere doğramaları 
kullanılmıştır.

Günümüzde yapının kütle ve cephe düzeni bü-
yük ölçüde korunmuş, kütlesine yapılan en bü-
yük müdahale eklenen yeni kat olmuştur. Ayrıca, 
Halaskargazi Caddesi üzerinde yapı köşesi içeri 
alınarak oluşturulmuş giriş kapısının önüne demir 
bir giriş kapısı eklenmiştir. Eklenen bu yeni kapı 
nedeniyle, geri çekilmeyle meydana getirilen ve 
üzeri betonarme saçakla örtülü yarı açık mekân, 
kapalı bir rüzgârlık haline gelmiş; cephedeki giriş 
vurgusu yok edilmiştir. Yapının her iki cephesine 
de PVC su boruları ve klimalar, İzzet Paşa Sokak 
cephesinin ilk katında yer alan pencerelere ise de-
mir parmaklıklar eklenmiştir.

Şişli Maliye Şubesi Binası, aynı dönemde inşa 
edilmiş, aynı işlevdeki yapıların arasında özgün 
özelliklerini koruyarak günümüze ulaşan önemli 
bir örnektir. Yatay olarak düzenlenmiş pencere 
açıklıkları ve yatay olarak vurgulanan çatı düzlemi 
gibi tasarım öğeleri ile derinlik kazandırılan yapı, 
döneminin yalın tasarımlarındandır.

Kuledibi Maliye Şubesi 

1946’da Maliye Bakanlığı tarafından yaptırılmış 
olan Kuledibi Maliye Şubesi, o dönemde İstanbul 
Nafia Müdürlüğü’nde çalışan ve birçok diğer şu-
benin de projesini hazırlayan Yüksek Mimar Faruk 
Çeçen tarafından tasarlanmıştır13 (Görsel 4). Yapı, 
yüksek kolonatlı ve merdivenli anıtsal giriş düze-
ni, simetrik düzenlenmiş büyük kütlesi ile neo-kla-
sik unsurlar barındırmakta ve bu özellikleriyle ön-
ceki yıllarda inşa edilmiş diğer şube binalarından 
ayrılmaktadır. 

Kuledibi Maliye Şubesi, büyük bir bahçe içerisin-
de, önündeki caddeye dik bir şekilde konumlan-
dırılmış, bodrum üzerine iki katlı, T biçimindeki 
bir kütleden oluşmaktadır. Yapının Meşrutiyet 
Caddesi’ne bakan kuzey cephesinde, bu dönemde 
inşa edilmiş diğer kamu binalarında da sıklıkla gö-
rülen çıkma kullanılmış; bu cephenin orta bölümü 
simetriği bozmayacak şekilde bir kat yüksekliğin-

de, dikdörtgen olarak öne çıkarılmıştır. Bu dikdört-
gen çıkma, zemin kotundan yükselen ve yapının 
bu cephesinde dikey bir etki yaratan iki kat yük-
sekliğindeki dikdörtgen kolonlar tarafından taşın-
maktadır. Yapının ana girişine, merdivenlerden çı-
karak, kolonatlı bu anıtsal girişten ulaşılmaktadır. 

Görsel 4. Şişli Maliye Şubesi’nin prizmatik, yalın kütlesi ve yapı 
girişine eklenen demir kapı Kaynak: Ş. Şen arşivi.

Yapının kat planları, simetrik ve birbirinin aynıdır. 
İç düzenlemede mekânlar, yapıyı enine bölen or-
tadaki geniş holün iki yanına yerleştirilmiştir. Ya-
pının simetri aksı olan giriş aksında, geniş holün 
karşısında büyük müşteri holü yer almaktadır.14 
Bodrumun rustik taşla ve üst katların düzgün kes-
me taşlarla kaplı olduğu cephelerde, bu malze-
me değişikliğinin gerçekleştiği zemin kat döşeme 
kotunda kat silmesi bulunmaktadır. Yapıda göze 
çarpan cephe özellikleri arasında dışa taşan taş 
söve ile çerçevelenmiş dikey merdiven penceresi 
sayılabilir. Betonarme iskeletli yapı, geniş saçaklı 
kiremit kaplı beşik çatı ile örtülmüştür.

Günümüzde yapının özgün planında müdür ve 
müfettiş odaları ve arşiv için tasarlanan büyük 
mekânlar ara duvarlar örülerek ikiye bölünmüş; 
özgün durumunda taş olan döşeme kaplaması ve 
merdiven kaplaması mermer ile değiştirilmiştir. 
Yapının pencere doğramaları PVC malzeme ile 
değiştirilmiştir, bu değişiklik sırasında özgün pen-
cere boyutları korunmuş fakat pencere doğrama-
larının bölüntüleri özgün niteliğini kaybetmiştir. 
Bodrum kat, zemin kat ve dikey merdiven pence-
releri metal kafeslerle kapatılmıştır. 

Kuledibi Maliye Şube Binası, aynı dönemde inşa 
edilmiş, aynı işlevdeki şube binalarının içinde 
özgün özelliklerini koruyarak günümüze ulaşan 
önemli bir örnektir. Erken Cumhuriyet dönemin-
de daha yalın niteliklerle inşa edilen diğer şube 
binalarından anıtsal girişi, çıkması, geniş saçağı, 
merdiven penceresi gibi özellikleri ile ayrılarak 
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1940'larda inşa edilen diğer kamu yapılarına refe-
ranslar vermektedir.    

Sonuç

Türkiye’nin koruma tartışmalarında modern mi-
marlık mirasının korunması ile ilgili görece yeni 
kuramsal tartışmalar, tescil kararları, müdahale 
biçimleri ve yıkımlarla gündemde olan modern 
mimarlık mirası ürünlerine dikkati çekmiştir. Gü-
nümüzde, modern mimarlık mirası olan yapıların 
kısıtlı sayısı ve bunların belgelenmesi konusunda-
ki zorluklar göz önüne alındığında, İstanbul’daki 
kamu yapılarının incelenmesinin dönemin mimar-
lık pratiği hakkında ipuçları verdiği düşünülmek-
tedir. 

1930’lu yılların sonundan 1940’lı yıllara uzanan 
dönemde kamu yapılarının tasarımında genel eği-
lim ya uluslararası ilkelerin benimsenmesi ya da 
Batı’nın neo-klasik biçimciliğinin uygulanması yö-
nünde gelişirken, makale kapsamında incelenen 
Maliye Bakanlığı şubeleri aynı işlevle inşa edilmiş 
olmalarına karşın, hem uluslararası üsluba hem 
de neo-klasik üsluba referans veren farklı örnekler 
ortaya koymaları açısından önemlidir. Özgün pro-
jelerinde plan şemaları yaklaşık aynı olan bu dört 
yapı, tasarımları açısından tasarlandıkları yılların 
yaklaşımlarını güçlü bir şekilde temsil etmekte-
dir. Hocapaşa, Fatih ve Şişli Maliye Şubeleri, yalın 
kütleleri ve süslemeden uzak sade cepheleriyle 
benzer uluslararası üslup özellikleri taşırken, aynı 
yıllarda inşa edilmiş olan Kuledibi Maliye Şubesi 
neo-klasik üslubun anıtsal ifadesini taşımaktadır.

Öte yandan, modern mimarlık mirasının kendine 
özgü niteliklerinden biri, çoğunlukla yeni işlev ve-
rilme süreçlerinde gerçekleştirilen değişiklikler ve 
eklerle tasarım özgünlüğünü ve bütüncüllüğünü 
kolaylıkla yitirebilmesi olarak tanımlanmaktadır.15 
Bu bağlamda incelenen yapılardan Hocapaşa, Fa-
tih ve Kuledibi Maliye Şubelerinin ceviz bankolar 
ile çevrili büyük açık bir hol merkezinde tasarla-
nan özgün plan şemaları, günümüzde uygunsuz 
müdahalelere maruz kalmıştır. Bu yapılar plan 
özellikleri açısından tasarım kararlarındaki bu öz-
gün niteliklerini yitirmişlerdir. Ayrıca, Hocapaşa 
ve Şişli şubelerine kat eklenmiştir. Yapıların cephe 
doluluk-boşluk oranları kopyalanarak eklenen bu 
katlardan özellikle iki katlı olarak inşa edilmiş olan 
Hocapaşa Maliye Şubesi’ne eklenen kat, yapının 
kütle oranını değiştirmiştir. Şişli Maliye Şubesi’nde 
yapı girişinin önüne eklenen demir giriş kapısı ile 
yapılan müdahale geri dönüştürülebilir olsa da, bu 
yapının belgelenmesini zorunlu kılan en önemli 
etken, şu anda atıl durumda olması, dolayısıyla 
tahrip ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bu-
lunmasıdır.

Makale kapsamında müdahale görmüş örneklerin 
eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmesi, modern 
mirasa pratikte yaklaşımın ortak sorun ve çözüm 
önerilerini tanımlamakta yararlı olacaktır.
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Türkiye’nin koruma tartışmalarında modern mimarlık mirasının korunması ile ilgili görece yeni 
kuramsal tartışmalar, dikkati tescil kararları, müdahale biçimleri ve yıkımlarla gündemde olan 
modern mimarlık mirası ürünlerine çekmiştir. Günümüzde, modern mimarlık mirası olan yapı-
ların kısıtlı sayısı ve bunların belgelenmesi konusundaki zorluklar göz önüne alındığında, İstan-
bul’daki kamu yapılarının incelenmesinin dönemin mimarlık pratiği hakkında ipuçları vereceği 
düşünülmektedir. Makale kapsamında, İstanbul’da inşa edilmiş Maliye Bakanlığı şubelerinden 
günümüze ulaşmış Hocapaşa Maliye Şubesi (1938), Fatih Maliye Şubesi (1939), Şişli Maliye 
Şubesi (1946) ve Kuledibi Maliye Şubesi’nin (1946) mimari özellikleri, uluslararası ve neo-klasik 
üsluba verdikleri referanslar ortaya konarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, özellikle özgün 
plan özellikleri müdahale görmüş olan bu örneklerin eleştirel bir bakış açısıyla incelenmesinin, 
modern mirasın ortak sorunlarını belirlemekte ve çözüm önerilerini tanımlamakta yararlı olaca-
ğına inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: modern mimarlık mirası, kamu yapıları, özgünlük

Ministry of Finance İstanbul Branches

Relatively new theoretical discussions regarding the conservation of modern architectural herita-
ge in Turkey have drawn attention to registration decisions, forms of intervention and destruction 
of the products of modern architectural heritage. Today, considering the limited number of buil-
dings that are modern architectural heritage, and the difficulties in documenting them, it is tho-
ught that the examination of public buildings in İstanbul will give clues about the architectural 
practice of the period. Within the scope of the article, the architectural features of the branches 
of the Ministry of Finance in İstanbul that have survived to the present, i.e. Hocapaşa Finance 
Branch (1938), Fatih Finance Branch (1939), Şişli Finance Branch (1946) and Kuledibi Finance 
Branch (1946), will be evaluated by showing the references that they give to international and 
neo-classical styles. In this way, it is believed that to examine especially these examples, whose 
original plan features have changed, will be useful in identifying the common problems of the 
modern architectural heritage and defining proposals for their solution.

Keywords: modern architectural heritage, public buildings, originality
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BURDUR BELEDİYE SARAYI HİZMET BİNASI

Şefika Gülin Beyhan, Prof. Dr., Seda Şimşek Tolacı, Dr. Öğr. Üyesi,  
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Burdur Kentinin Cumhuriyet Dönemi Gelişimi

Burdur İli, Güneybatı Anadolu’da “Göller Yöresi” 
olarak anılan bölgede yer almakta olup, Ege, İç 
Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında bir geçit 
alanı oluşturmaktadır. Kent yerleşimi kuzeydoğu-
güneybatı yönlerinde gelişmiştir. Kentin bu yön-
de gelişmesinin en büyük nedeni kent için büyük 
önem taşıyan Burdur Gölü’nün de aynı doğrultuda 
uzanmasıdır.1

Osmanlı İmparatorluğu'nda şehirler, kültür özel-
liklerini ve fiziksel oluşumlarını kendinden önceki 
İslam şehirlerini model alarak kurgulamışlar, an-
cak Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni devlet politika-
ları ve çok yönlü devrimler ışığında daha modern 
ve Batılı kentler kurma hedefi ile yeni planlamalar 
gerçekleştirmiştir. İki yönetim arasındaki her türlü 
politika ve yönetim anlayışı farklılıkları, farklı şekil 
ve ölçeklerde kentin fiziksel çehresine yansımıştır.

Burdur, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kurul-
ması ile birlikte il olmuş ve farklı yapılaşma ve 
kentleşme politikaları Burdur kentini de etkisi al-
tına almaya başlamıştır. Başta devlet politikasının 
önemli olgulardan biri olan demiryolu ulaşım hattı 
olmak üzere, bu dönemde yaşanan endüstrileşme 
dönemi, devletin önemsediği sağlık planlamaları, 
rekreasyon alanlarına verilen önem ve birey po-

litikaları yerleşimin genel fiziksel yapısına farklı 
alanlarda etki etmiştir.

Kente fiziksel olarak yansıyan ilk gelişmeler, tarihi 
doku dışında gelişen Cumhuriyet Alanı’na bağla-
nan “Gazi Caddesi” ve “İstasyon Bulvarı” olmak 
üzere yeni aksların gelişmesi, çevrede oluşan yeni 
yapı adalarının imarlarının tamamlanması ve 1936 
yılında bir devlet politikası olarak kente getirilen 
demiryolu hattı ile inşa edilen İstasyon Binası'dır. 
Cumhuriyet rejiminin benimsediği değişimlerin 
kente yansımasının yanı sıra birtakım yerel yöne-
tim kararlarından da söz etmek mümkündür. Er-
dem “Burdur İline Ait Genel Bilgiler” başlıklı ça-
lışmasında, 1930 ve sonrasında belediyecilik an-
layışının gelişiminden ve dört yıllık bir planlama 
sürecinden söz etmiştir.2 Bahsi geçen bu planda, 
Cumhuriyet Meydanı, İstasyon Bulvarı, Hastane 
ve Ortaokul Yolu’nun oluşturulması; itfaiye, elekt-
rik işleri, kanalizasyon, bağ ve bahçeler için su ka-
nallarının açılması; yeşil göl plajının oluşturulma-
sı; Halkevi’nin ikmali; Hükümet ve çocuk parkının 
inşa edilmesi; Cumhuriyet ve Gazi Caddeleri’nin 
düzenlenmesi ve ağaçlama işleri gibi önemli imar 
ve iş kolu faaliyetleri ve fikirlerine yer verilmiştir. 
İmar açısından değerlendirildiğinde, tek yapı ölçe-
ğinde yapılaşmanın dışında başta Göl Plajı olmak 
üzere birtakım düzenlenmiş alanlardan da söz 
edildiği görülmektedir. 
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Aru tarafından 1948 yılında hazırlanan plan, bir 
biriyle kesiştikleri noktada kentin en büyük ölçekli 
ve önemli meydanının yer aldığı iki ana aks üze-
rine kurgulanmıştır. Planın hazırlık süreci 1941 
yılında başlamış, ancak onaylanması 1948 yılında 
mümkün olabilmiştir. 1948 yılında kent için yeni 
plan hazırlanıncaya kadar, özel mülkiyetli konut 
yapılarının sayısı artmaya başlamış ve yeni gelişen 
Gazi Caddesi ve İstasyon Caddesi üzerinde kamu 
binaları inşa edilmeye başlanmıştır. Bu binaların 
yapılmasıyla, yeni yerleşim alanları, yolların geli-
şim şekilleri ve yönleri belirginleşmeye başlamış-
tır.3

Bu akslardan bir tanesi, geleneksel dokunun dışın-
da oluşan Gazi Caddesi güzergâhının her iki yön-
de gelişmesi (Hastane Caddesi, Tabak Caddesi, 
Kışla Caddesi) ile oluşan kuzey-güneybatı doğrul-
tulu Baladız-Tefenni yolu; diğeri ise, 1936 yılında 
kente trenin gelmesi üzerine Cumhuriyet Meydanı 
ve İstasyon Caddesi’nin yapılandırılması (yol hiza-
sı, ağaçlandırma, giriş takı, vb.) ile inşasına baş-
lanan ve devamında Antalya Karayoluna ulaşımın 
sağlandığı akstır.4

Aru’nun 1948 yılında yapmış olduğu Burdur Ken-
ti İmar Planı’nda da görüldüğü üzere, yeni açılan 
bu ana aks kentin tarihi dokusunun çeperinde ge-
lişen yeni cadde (Gazi Caddesi) ve Antalya yolu 
güzergâhını, tren istasyonu yapımı ile aynı tarihler-
de yapımı başlayan Cumhuriyet Meydanı’na bağ-
layan önemli akslardan bir tanesi olmuştur. Daha 
önceki süreçte Ulu Cami ve çevresinde (Kale içe-
risinde) ve günümüz isimleri ile Zafer, Karasenir, 
Yenice ve Manastır mahallelerinde olan yerleşim,  
İstasyon Caddesi ve Gazi Caddesi üzerinde yeni 
imar faaliyetlerinin görülmeye başlaması ile bu 
yöne doğru gelişmeye başlamıştır. Aynı tarihler-
de şehrin eski yerleşim alanı, İstasyon Caddesi ve 
Cumhuriyet Meydanı’na ilişkin görseller (Görsel1).  
bu gelişimin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.   

Cumhuriyet Alanı ve Çevresinin Yaşanan Afetler 
Sonucu Değişimi  

Süreç içerisinde alanın fiziksel yapısı ve tarihsel 
sürekliliğini etkileyen iki önemli afet yaşanmıştır. 
Bunlardan biri 1963 yılında meydana gelen ticari 
alan yangını, diğeri ise 1971 yılında meydana ge-
len depremdir.

Yangın 22 Ağustos 1963 yılında gece saat 02.00’de 
başlamıştır. Bu yangının mevkii Cumhuriyet Mey-
danı ve çevresidir. Civarda bulunan bir ekmek fırı-
nının deposunda çıkan yangın sonucunda, İtalyan 
Evi (Köroğlu Kahvesi), PTT Binası, Özel İdare Bina-
sı, yedi adet konut yapısı ve yedi adet dükkân yapı-
sının da aralarında bulunduğu birçok yapı yok ol-
muştur.5 Özellikle Gayrimüslim yapısı olan kamu 
binalarından hiçbirinin günümüze kadar ulaşama-
mış olması kent kimliği ve alanın tarihsel sürekliliği 
açısından büyük olumsuzluklar doğurmuştur.

1971 yılında yaşanan depremden sonra kentin 
yeni gereksinimlerinin karşılanabilmesi için 1972 
yılında revize edilmiş ve uygulamaya girmiş olan 
plandan sonraki ilk dört yıllık süreçte, afette barın-
ma problemi ile karşı karşıya kalan halkın ihtiyacı-
nı karşılamak ve kentin fiziksel gelişimini sağlamak 
için konut yapımına öncelik verilmiştir. Revize 
edilmiş olan yeni proje ile özellikle kooperatiflerin 
kurulması yoluyla toplu konut yapımının artması, 
kentsel gelişimi de hızlandırmıştır. Bunun yanı 
sıra, yerleşimin fiziksel çehresinin düzenlenebil-
mesi için 1972 yılında parke ve beton yollar, yaya 
kaldırımları ve bunların karo döşemeleri öncelikli 
olmak üzere altyapı çalışmaları yapılmış; inşa edi-
len modern mezbaha, yeni şehir garajı ve Belediye 
Sarayı'na ait Modern Sinema ve düğün salonunun 
aralarında bulunduğu yapılar hizmete açılmıştır.

Burdur Belediye Sarayı Yapı Kimliği

Tarihsel süreçte Burdur’un yönetim ve idare sis-
temleri incelendiğinde, ilk belediye teşkilatının 
1816–1817 yıllarında kurulduğu bilgisine rastla-
nır. Cumhuriyet’in kurulması ile birlikle il olan yer-
leşimin nüfusu 1950–1970 yılları arasında artmış 
olup buna paralel olarak gelişen belediye teşkilatı 
hizmet alanı ihtiyacı ile “Burdur Belediye Sarayı” 
inşa edilmiştir (Görsel 2).

Görsel 1. Cumhuriyet Alanı, 1936. Kaynak: Burdur Belediyesi Fo-
toğraf Arşivi, 2005.

Görsel 2. Burdur Belediye Sarayı Binası, Kaynak: Burdur İl Yıllığı, 
1974.
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Görsel 3. Yapının konumu Kaynak: Google Maps, 2018

Görsel 5. Yapının idari birimler bloğu, Kaynak: Yazarların arşivi, 
2018.

Görsel 4. Yapının kent meydanı ve çevre binalarla ilişkisi Kaynak: 
Yazarların arşivi, 2018.

Yapı; trenin kente gelişi ile birlikte gelişen, yeni 
aks ve çevrelere fiziksel merkez oluşturan ve ken-
tin dört önemli ulaşım aksının oluşturduğu kavşak 
üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’ndadır 
(Görsel 3). Meydan; 1936 yılında trenin kente 
gelişine paralel olarak düzenlenmiştir. Bu düzen-
leme, kentin gelişimine yönelik ilk ciddi çalışma 
ve batının şehircilik anlayışı çerçevesinde yapılan 
imar çalışmalarının Burdur’daki ilk örneğini oluş-
turmuştur.

Daha sonraki dönemde kent merkezinin Cumhu-
riyet Meydanı çevresinde biçimlenmesiyle, Hükü-
met Konağı, Halk Evi ve Belediye Sarayı, Emniyet 
Müdürlüğü, PTT ve geç dönemde İl Özel İdaresi 
gibi yönetim ve hizmet birimleri, meydanla ilişki 
kuran İstasyon, Atatürk ve Cumhuriyet Caddele-
ri ile birlikte kentin merkezini oluşturmuşlardır 
(Görsel 4).

Kavşağın/meydanın inşa edildiği dönemden gü-
nümüze kadar olan süreç içerisinde, kentin resmi 
törenlerine, kutlamalarına ve diğer etkinliklerine 
ev sahipliği yaparak kente dair önemli bir kamu-
sal alan oluşması; Belediye Sarayı da dâhil olmak 
üzere, meydanı çevreleyen ve yakınında bulunan 

tüm yapıların kentsel önemini ve kent belleğinde-
ki değerini arttırmıştır.

Mimarı hakkında bilgi bulunamayan yapının in-
şasına 1967 yılında başlanmış; yapı 1972 yılında 
hizmete geçmiştir. Dönemin Bayındırlık Müdürü-
nün talebi ile inşasına başlanan bina,  farklı işlev 
ve fiziksel özellikte iki ana yapı bloğundan mey-
dana gelmiştir. Bunlardan ilki Başkanlık ve diğer 
idari birimlerinin bulunduğu blok olup, diğeri ise 
“modern sinema” ve düğün salonunun bulunduğu 
kültürel etkinlik bloğudur. 

Bir otel projesinin dönüştürülmesi ile ortaya çıktığı 
bilinen projenin özgün durumunda idari bloğun 
bodrum üstü üç kat olarak planlandığı ancak daha 
sonra yapımı sırasında verilen karar ile beş kat ola-
rak inşa edildiği bilinmektedir (Görsel 5).

Yapının dördüncü ve beşinci katları uzun yıllar  
TEDAŞ, TEK, Tapu Kadastro Müdürlüğü ve bazı di-
ğer birimlerce belediyeye kira bedeli ödeme karşı-
lığında kullanılmış; 1984-1985 yıllarında binanın 
tüm bölümleri Burdur Belediye yönetimine bağlı 
hizmet birimleri ve Burdur Belediyesi tarafından 
işletilen yan birimlerce kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde kentin kültürel fonksiyonunu destek-
leyen sinema, 200 kişilik tek bir salona sahip olup, 
yıllık yaklaşık 30 bin seyirciye hizmet vermekte-
dir. 

Betonarme yapım sistemi ile inşa edilmiş olan 
yapının idari bloğunun girişi özgün projede Gazi 
Caddesi üzerindendir. Dış cephesinde üç yönde 
de yoğun açıklıklar kullanılmış olan bu blokta, 
meydan yönünde tüm cephe boyunca balkonlar 
mevcuttur. Bu blokta düşey sirkülasyon elemanı 
ile ulaşılan orta holden iki yana açılan hollerle me-
kanlara ulaşıldığı görülür. 

Kültürel etkinliklere ayrılan bloğun meydan cep-
hesinde kullanılan malzemeler ve kente ait değer-
lerin sunulduğu rölyefle dönemsel karakteristik bir 
etki yaratılmıştır. Bu cephede düşeyde eşit aralık-
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lara bölünmüş açıklıklarda gridal bir sistemle beto-
narme prekast elemanlar kullanılmıştır. 

İnşa edildiği tarihten günümüze kadar olan süreç-
te çeşitli gereksinimler nedeniyle yapı planında 
birçok değişimler meydana gelmiş; ancak son dö-
nemlerde yapının ana girişlerine dair yapılan de-
ğişimlerin dışında dış cepheye yansıyan bir fark-
lılaşma olmamıştır. Yapı; kentin modern dönem-
de oluşan alanlarına öncülük eden, kent merkezi 
oluşumuna katkıda bulunan Cumhuriyet Meydanı 
üzerinde bulunması ve yoğun kamusal kullanımı 
olan bu alanda yarattığı fiziksel etkilerden dolayı, 
kent kimliği ve kent belleği içerisinde önemli bir 
yer tutmaktadır.

Son dönemde, kentteki nüfus artışından dolayı 
daha büyük ölçekte bir meydana gereksinim du-
yulması ve yapının taşıyıcı sisteminde meydana 
gelen problemlerden dolayı yapının yıkılması 
öngörülmektedir. Bu nedenle öncelikle arşiv ve 
kütüphane işlevli mekânların dışında,  Burdur 
Belediye Başkanlığı bünyesinde başkanlık ve ida-
ri hizmetler işlevini gerçekleştiren tüm birimler, 
Burdur Tarihi Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan 
Halı Sarayı Hizmet Binasına taşınmıştır. 2015 yılı 
itibari ile kültürel etkinlik bloğu dışında kalan tüm 
birimler bu yapıda hizmet vermeye başlamıştır. 
Yapının başkanlık ve idari hizmetler bloğunun gi-
riş mekânını oluşturan zemin kat kapalı hacimleri, 
kente hizmet veren bir sergi salonu haline getiril-
miştir. Günümüzde halen aynı işlev devam ettiril-
mektedir. 

Kentte modern dönem kimliğine sahip az sayıda 
yapıdan bir tanesi olan bu binanın korunması kay-
gısı ile Burdur Mimarlar Odası Temsilciliği yapının 
tescil edilmesi için başvuruda bulunmuş; yapılan 
incelemeler doğrultusunda yapının bütünüyle ko-
runması yönünde değil ancak kent meydanına yö-
nelen cephesinde bulunan sanatçı Metin Bozak’a 
ait rölyef çalışmasının korunması konusunda karar 
verilmiştir.

Sonuç

Modern mimarlık mirasının korunabilmesi için bu 
grupta değerlendirilebilecek yapı ve unsurların 
kültür mirasının önemli bir bileşeni olduğunun ka-
bul edilmesi, tarihsel sürekliliği engelleyen değil 
devam ettiren önemli etmenler olduğunun farkın-
da olunması gerekmektedir. Son yıllarda bu alan-
da gerçekleştirilen kuramsal çalışmalar ve uygula-
malar mevcuttur. Gerçekleştirilen bu çalışmalar, 
farklı ölçeklerde modern mimarlık mirasının ko-
ruma değer ve ölçütlerin belirlenmesi noktasında 
önem taşımaktadır.

Toplumsal, işlevsel, mekânsal, kültürel ve mi-
mari olarak bir dönemin izlerini taşıyan modern 
dönem kamu mirasının korunması ve sürdürüle-
bilirliğinin sağlanması ve koruma sorunlarının gi-
derilmesi için tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi ve 
kamu desteğinden yararlanılması gerekmektedir. 
Burdur Belediye Sarayı ve yakın çevresini oluştu-
ran “Cumhuriyet Alanı”, kentin modern yüzünün 
oluşturulması hedefi ile inşa edilmiş olmaları do-
layısı ile kent belleği, toplumsal bellek ve kimlik 
açısından önemlidir. Bu doğrultuda, günümüze 
kadar gelmiş olan bu kültürel mirasın tüm detay-
larının belgelenmesi; farklı kurum ve kuruluşlar ya 
da oluşturulan bir birliktelik aracılığı ile koruma-
sını sağlayacak gerekli başvurularının yapılması; 
farklı ölçeklerde de olsa bundan sonraki dönemle-
re aktarılması açısından önem taşımaktadır.

DİPNOTLAR

1 Çetin, B. “Burdur Kent Coğrafyası”, Yayınlan-
mamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, 2000.

2 Erdem, R. Burdur 1928. Çoğaltan: Fevzi Bay-
raktar (Yayımlanmamış), Burdur, 1940.

3  “Burdur Belediyesi Çalışma Raporu”, 1995.

4 Aru, K. A. 1948 Burdur Şehri İmar Planı Kat’i 
Projesine Ait İzah Notu. Cilt 1948 (1948-05-06 (197-
198)), 116-126. 

5 Milliyet, 23.08.1963. http://gazetearsivi.milli-
yet.com.tr/Arsiv/1963/08/23 (ET: 08.08.2016)
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Kent yerleşimlerinde çeşitli dinamikler sonucunda yeni yerleşim alanları, kendine özel bir ta-
kım mimari özellikler barındıran dokular ve bunların en küçük bileşenlerini oluşturan farklı 
yapı ve yapı grupları inşa edilmiştir. Sanayi Devrimi'nin önemli bir kırılma noktası oluşturduğu 
yerleşimlerden bir tanesi olan Burdur kentinde meydana gelen nüfus artışı sonrasında, beledi-
ye teşkilatı hizmet alanı ihtiyacı nedeni ile “Burdur Belediye Sarayı Binası” 1967 yılında inşa 
edilmiştir. Cumhuriyet yönetiminin yeni yüzünü oluşturması hedefiyle bu yapı önemli aksların 
kesişme noktası olan “Cumhuriyet Alanı” çeperinde konumlandırılmıştır. Tarihsel süreç içerisin-
de önemli bir kamu yapısı görevi üstlenmesi, ikincil işlev olarak kültür faaliyetlerine ev sahipliği 
yapması ve kentin en önemli kamusal alanında gerçekleşen tüm etkinliklere tanık olması dola-
yısıyla kent belleği açısından önem taşıyan bu yapı, mimari özellikleri açısından da önemli bir 
modern mimarlık mirası olarak değerlendirilmelidir. Çalışmanın amacını, Cumhuriyet’in özgün 
kimlik yaratma yönelimi ile ortaya çıkmış yapılarından bir tanesi olan Belediye Sarayı'nın koru-
nabilmesi için, yapının içinde bulunduğu fiziksel çevre ile birlikte belgelenmesi ve tanıtılması 
oluşturmaktadır. Bu kapsamda gerekli literatür ve alan çalışmaları yapılmış; kurumsal görüşme-
ler gerçekleştirilmiş; gerekli yazınsal ve görsel verilere ulaşılmıştır. Çalışma, tek yapı ölçeğinde 
“Burdur Belediye Sarayı”, bir üst ölçekte içinde bulunduğu “Cumhuriyet Alanı”nın korunması 
hedefi için bir belge oluşturma kaygısı taşımaktadır. Genel anlamda bir değerlendirme yapıldı-
ğında ise, modern mimarlık mirasını koruma gündeminin ve ilkelerinin bir kamu yapısı üzerin-
den iredelenmesi söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Burdur, Belediye Binası, kamu yapısı, modern mimari miras, koruma

Burdur Town Hall 
As a result of various dynamics in urban settlements, new residential areas, textures that have 
specific architectural characteristic, and different building and building groups forming the smal-
lest components of these have been constructed. After the population increase in the city of 
Burdur, which is one of the settlements where Industrial Revolution constituted an important 
breaking point, “Burdur Town Hall” was built in 1967 due to the need for municipal service 
area. This building is located on the edge of the “Republican Area”, which is the intersection 
point of important axes, with the aim of forming the new face of the Republican administration. 
This building, which is an important part of urban memory as a significant public structure wit-
hin the historical process, hosting cultural activities as its secondary function and witnessing all 
activities taking place in the most important public square of the city, should also be considered 
as an important modern architectural heritage in reference to its architectural features. The aim 
of the study is to document and introduce the Town Hall together with its physical surroundings 
in order to protect it as one of the structures that emerged with the aim of creating the original 
Republican identity. In this context, necessary literature and field surveys were conducted, ins-
titutional interviews were carried out, and necessary literary and visual data were obtained. The 
study intends to create a document for protecting the “Burdur Town Hall” in the single building 
scale, and the “Republican Area” where it is located as the larger scale. When an evaluation is 
made in the general sense, it is about the agenda and principles of the protection of modern 
architectural heritage in the case of a public building.

Keywords: Burdur, Town Hall, public building, modern architectural heritage, conservation
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TARSUS ADALET SARAYI 

İpek Durukan, Dr. Öğr. Üyesi, Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Tarsus kenti çok katmanlı, çok kültürlü yapısı, zen-
gin kültür mirası ile bilinir ve dolayısıyla mimari 
ve arkeolojik değerleri konu edinen çok sayıda 
araştırmaya konu olmuştur, ancak Cumhuriyet dö-
nemi planlama ve yapılaşmasına ilişkin çalışmalar 
çok daha az sayıdadır. Modern kentin gelişimini 
sağlayan iki etkeni vurgulamak, bu alanda yapıla-
cak çalışmalara rehber olmak ve yazının konusu 
Tarsus Adalet Sarayı’nın inşa edildiği yıllardaki or-
tamı tanımlamak açısından önemlidir. Etkenlerden 
birincisi, kentin modern planlama yaklaşımları 
çerçevesinde gelişimini sağlayan ilk kent planının 
Hermann Jansen tarafından hazırlanması;1 diğeri 
ise, genç Cumhuriyet’in idealleri ve kimlik arayı-
şı doğrultusunda projelendirilen kamu yapıları ile 
modern konut yapılarının, bölgede sanayinin hızla 
gelişimi paralelinde artan sermaye birikimi saye-
sinde Jansen tarafından hazırlanan plana uygun 
olarak inşa edilmesidir. 

Aslında Jansen, bölge için hazırladığı diğer üç 
planda (Adana, Mersin ve Ceyhan) olduğu gibi 
Tarsus kent planında da Adalet Sarayı için özel 
bir yer ayırmamıştır.2 Bu durum o dönemde bir-
çok kentte Adliye’nin Hükümet Konağı ile aynı 
binada yer almasıyla açıklanabilir.  Planda sonra-
ki yıllarda Tarsus Adliyesi’nin inşa edildiği alanda 
“Şehir Oteli” yapılması önerilmekte ve hemen do-

ğusundaki alan “Resmi Geçit Yeri” olarak tanım-
lamaktadır (Görsel 1). Planda yer almayan Adalet 
Sarayı’nın hükümet konağına çok da uzak olma-
yan günümüzdeki yerinde yapılmasına nasıl karar 
verildiği konusunda bir bilgiye ulaşılamamış olsa 
da,31940’lı yılların sonunda mimar Muhittin Güre-
li4 tarafından projelendirilmiş olduğu aktarılmak-
tadır.5 

Görsel1. Jansen İmar Planı’nda Tarsus Adalet Sarayı’nın bulunduğu 
yapı adası Kaynak: İpek Durukan kişisel arşivi; orijinali TU Berlin 
Architekturmuseum, Inv.Nr: 23465’den çoğaltma
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Yapım süreci ve inşaatın başlangıç tarihini netleş-
tiren bilgi, temel kazısı sırasında arkeolojik kalın-
tıların ortaya çıkışıdır.6 Bu kalıntıların en önemlisi 
Tarsus Mozaiği (Orpheus Mozaiği) olarak isimlen-
dirilen mozaiktir. Kurtarma kazılarını gerçekleşti-
ren Hatay Müzesi Müdürü Arkeolog Ruhi Tekan, 
1948 yılının Mayıs ayında7  Adalet Sarayı’nın te-
mel kazısı sırasında ortaya çıkan mozaiğin 5.5 m 
derinlikte yer aldığını ve MS 3. yüzyılın sonuna 
tarihlendirildiğini belirtmektedir.8 Bu durumda 
Adalet Sarayı inşaatının 1948 yılının ilk aylarında 
başlamış olduğunu söylemek mümkündür.

Adalet Sarayı, 1954 yılında tamamlanmasının ar-
dından9 2013 yılına kadar aynı işlevle 59 yıl hiz-
met vermiştir. Koruma Bölge Kurulu’nca 1990 
yılında tescillenen yapı,10 simetrik cephe düzen-
lemeleri, geniş saçakları, taş silme ve söveleri, 
kemerli açıklıkları ve anıtsal giriş düzenlemesi ile 
döneminin tasarım yaklaşımını biçimsel olarak or-
taya koyarken, iklimsel verileri dikkate alan işlev-
sel tasarımı ile de aynı modern yaklaşımı devam 
ettirmektedir (Görsel 2).  

üç açıklığın yer aldığı yarı açık mekân, meydan ile 
yapı arasında yarı geçirgen alan tanımlarken (Gör-
sel 4), yol ve bu avlu arasında yer alan ve iki kat 
boyunca yükselen çift sıra anıtsal kolonlar yapının 
ana girişini vurgulamaktadır. Avlu, girişi tanımla-
yan kolonlar ve bu kısımda cepheden dışarı taşan 
giriş platformu aynı kottadır. Yükseltilmiş bu plat-
forma üç yandan anıtsal üç basamakla ulaşılmakta-
dır. Girişte orta avluyu geçerek kuzey kanatta yer 
alan zemin kat giriş kapısına ulaşan orta aks karo 
mozaik zemin döşemesi ile de vurgulanmıştır. 

Görsel 2. Tarsus Adliye Sarayı, 1960’lı yıllar Kaynak: İpek Durukan 
kişisel arşivi

Görsel 3. Atatürk Caddesi’nden görünüş Kaynak: İpek Durukan, 
2010

Atatürk Caddesi üzerinde konumlanmış olan yapı 
(Görsel 3), ortasında dikdörtgen biçimli bir avlusu 
olan ve dışardan kareye yakın dikdörtgen prizma 
olarak algılanan iki katlı bir kütledir. Kütlenin av-
luyu dört bir yandan saran kanatlarından kuzeyde 
olanının altında bir bodrum katı mevcuttur. Taş 
yığma yapı cepheleri kesme taş ile kaplanmış; 
ana duvarlarda moloz taş, ara duvarlarda taş ve 
tuğla kullanılmıştır. Döşemeleri betonarme olan 
yapı, Marsilya kiremit kaplı ahşap kırma çatı ile 
örtülmüştür. İç mekânlar, her iki katta U şeklinde-
ki koridorlar çevresinde yer almaktadır. Yapının 
güneyde yer alan avlu girişinin karşısında, kuzey-
den ikincil bir giriş daha düzenlenmiştir. Doğu ve 
batı uzun kanatları, bu kanatların güney ucunda 
yer alan tek kanatlı kapılar ile merkezi konumda 
yer alan avluya açılmaktadır. Güney kolda, giriş 
cephesinde iki kat boyunca yükselen kare kesitli 
kolonlarla taşınan çift sıra basık kemerlerle geçilen 

Görsel 4. Zemin Kat Planı Kaynak: Y. Mimar Saadet Sayın

Cephede, giriş açıklığının sağında ve solunda, 
zemin ve üst katta simetrik düzenlenmiş üçer 
adet dikdörtgen pencere vardır. Pencere düzeni 
doğu ve batı cephelerinde birer adedi avlunun 
kuzeyinde yer alan kanadın dışarı çıkıntı yapan 
yüzeylerinde olmak üzere sekizer adet olacak 
biçimde yinelenmektedir. Kuzey cephede ise 
orta aks dışarı çıkıntı yapmakta ve bu kısımda 
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boyuna şerit pencereler içte üst kata çıkan 
merdivenleri aydınlatmaktadır (Görsel 5). İki kat 
boyunca yükselen payeler avlu cephelerinde 
pencere aralarında cepheden çıkıntı yaparak 
tekrarlanmaktadır. Yapının zemin katta yer alan 
pencerelerinin tamamının profil ve detayları 
aynı olup özgün demir korkulukları korunmuş 
durumdadır. Birinci kat pencereleri de zemin kat ile 
aynı düzende, detayda ve genişlikte yapılmış olup 
yükseklikleri daha fazladır. Cephelerin tamamı taş 
kaplanmış, içte avlu cephelerinin yüzeyden dışa 
doğru taşan payeleri dışında tüm duvar yüzeyleri 
ve saçak altları çimento esaslı sıva ile sıvanmıştır.  

Görsel 5. Kesit ve Cepheler  Kaynak: Y. Mimar Saadet Sayın

Görsel 6. Giriş Holü Ana Merdiven Detayı. Kaynak: İpek Durukan, 
2010

Plan şemasında dikkat çeken bir durum, 
yapının içinde yer alan U şeklindeki koridorun 
batı kanatta avlu/iç cephesine bitişik olarak 
tasarlanmış olmasına rağmen, doğu kanatta yine 
mekânların batısında yer alması, yapının dış 
cephesine bitişik olarak konumlandırılmasıdır. 
Her iki koridor da güneyde düşey ulaşımı sağlayan 
merdivenlerin holü ile sonlanmaktadır. Giriş 
sahanlığı ile bütünleşen ana merdiven (Görsel 
6). ve bu iki merdiven dışında kuzey kanadın 
doğu kanat ile birleştiği kısımda mahkûmların 
mahkeme salonuna erişimi amacıyla kullanıldığı 
düşünülen bir başka merdiven yer almaktadır.  
 
Tarsus Adalet  Sarayı yapıldığı günden yeni binasına 
taşınıncaya dek aynı işlevle kullanılmıştır. Bodrum 
katta depolar, teknik hacimler, yemekhane ve 
servis mekânları, zemin kat ve üst katta ofisler ve 
mahkeme salonları yer almıştır. Kullanıldığı bu 
yıllar boyunca bazı kapı ve pencere açıklıklarının 
ve mekânların kapatılması ya da bölünmesi 
dışında çok büyük mekânsal değişiklikler meydana 
gelmemiştir. 2010 yılında DOCOMOMO 

Poster Sunuşları11 için tespit yapıldığı zaman 
mevcut olan özgün ahşap doğramalarının 
büyük bir kısmı, son yıllarda pvc doğramalar ile 
değiştirilmiştir. Bunun dışında özgün mozaik 
zemin döşemesinin de yer yer değiştirildiği, 
bazı mekânların bölündüğü ve uygun olmayan 
malzemeler ile onarım yapıldığı gözlenmiştir. 
Yapı 2013 yılında yapılan bir protokolle Kültür 
Bakanlığı’na tahsis edilmiş ve sonrasında onaylanan 
rölövesi, restitüsyon ve restorasyon projeleri12 

ile müze olarak kullanımı bölge koruma 
kurulunca onaylanmıştır.13 Yapının restorasyon 
uygulaması devam etmektedir ve yeni işlevi ile 
2019 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. 

 
Tarsus Adalet Sarayı, dönemin kamu yapılarında 
ifadesini bulan bir kimlik arayışının, batı kaynaklı 
mimarlığın kısmi biçim aktarmasıyla yerel 
unsurların birlikte var olduğu, simge bir yapı 
niteliğindedir. Bu yönüyle inşa edildiği 1940-
1950’li yılların üslup özelliklerini yansıtmaktadır 
ve projesi 1945 yılında açılan bir yarışma 
ile elde edilmiş olan Adana Adalet Sarayı ile 
benzerlikler göstermektedir. Girişin çift sıra iki kat 
yüksekliğinde kolonlarla ve simetri ile vurgulanan 
anıtsal düzeni; yapının özellikle ön cephede 
hissedilen bir platform/podyum üzerinde yer 
alışı; Marsilya kiremit kaplı kırma çatı, kesme taş 
kaplama ve zeminde dökme mozaik kullanımı; 
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işlevsel sorunların akıllıca çözümlenmiş oluşu ve 
bölgenin iklimsel koşullarını gözeten avlulu plan 
çözümüyle geniş saçakların tercih edilmesi olarak 
özetlenebilecek bu biçimleniş, aynı zamanda 
yapının korunmaya değer özgün niteliklerini ortaya 
koymaktadır. Tarsus Adalet Sarayı’nın, Bölge 
Koruma Kurulu’nun faaliyete geçtiği ilk yıllarda 
(1990) tescillenerek korunması, özgün değerlerinin 
büyük oranda bozulmadan günümüze ulaşmasını 
sağlamıştır. Özgün işlevini kaybetmesine rağmen 
müze olarak yeniden işlevlendirilmesi büyük 
bir şans, restorasyon uygulamasının başarılı bir 
şekilde sonuçlanması ise en büyük temennidir.

DİPNOTLAR

1 Planın yapımı için dönemin Tarsus, Mersin, 
Adana ve Ceyhan belediye başkanları 1930’lu yılların 
ortasında, Jansen ile görüşmeye birlikte gitmiş ve bu 
dört kentin planını yapması konusunda görüşerek an-
laşma sağlamışlardır. 

2 Halkevi, Sinema, Kulübhane, Çocuk hane gibi 
yeni/modern işlevli yapıların yanı sıra resmigeçit yeri ve 
Atatürk Heykeli’ne modern yaşamın ve Cumhuriyet’in 
temsili mekânları olarak mutlaka yer verilmektedir. 

3 Hikmet Öz, Adana Caddesi üzerinde yer alan 
eski Adalet Sarayı’nın yetersiz kalması üzerine Tarsuslu 
iş adamı Şadi Eliyeşil’in bacanağı olan zamanın Ada-
let Bakanı ve İçel milletvekili Şinasi Devrim’in büyük 
katkılarıyla yapıldığını aktarmaktadır. Bkz. Öz, Hikmet. 
Yakın Tarihte Tarsus(1850-2000), Alev Dikici Basım 
ve Amb. San. Tic. Ltd. Şti., Adana, 2012, s.208. Öte 
yandan bu bilgi de doğrulanamamıştır. Şinasi Devrim 
1947-48 yıllarında Adalet Bakanlığı yapmıştır ancak 
bekârdır ve Zonguldak milletvekilidir. 

4 Muhittin Güreli (1920-2013) Türkiye’nin ilk 
mimarlarındandır. Güzel Sanatlar Akademisi Yük-
sek Mimarlık Bölümü’nü 1936’da bitiren Güreli, 
1938-41 yılları arasında TBMM binasının yapımında 
Holzmeister’in asistanı olarak çalışmış; birçok ilçenin 
imar planı ile çok sayıda kamu binasının tasarımına 
imza atmış; 1964-73 yılları arasında TMMOB Genel 
Başkanlığı’nı üstlenmiştir.

5 Tescil kayıtlarında (AKVKBK Arşivi ) 1940-46 
yılları arasında inşa edildiği bilgisi yer almakla birlikte, 
bu bilginin neye dayandırıldığı belirtilmemiştir. Tescil 
fişinde yapının tanımı ve korunmaya değer özellikleri 
genel ifadelerle özetlenmiş ve ayrıntılandırılmamıştır. 
İmamoğlu’nun Bayındırlık ve Yapı İşleri Dergisi, Aralık 
1949, ss.138-139’dan aktardığına göre, yapının mimarı 
1944 yılında Adana Belediyesi İmar ve Yapı İşleri Şefi 
olarak atanan Muhittin Güreli’dir ve projesi 1949 yı-
lında tamamlanmıştır. Bkz. İmamoğlu, Bilge. “Architec-
tural Production in State Offices: An Inquiry into the 
Professionalization of Architecture in Early Republican 
Turkey”, Doktora Tezi, TU Delft, 2010, s.215. 

6 Mevcut 1. derece arkeolojik sit tescili, yapının 
arkasında yer alan, Belediye Başkanı Ali Haydar Eyü-
poğlu döneminde 1973 yılında düzenlenmiş olan ve 
İtfaiye Tepesi olarak isimlendirilen höyük ile günümüz-
de “cardo”nun ortaya çıkarılarak sergilendiği, söz konu-
su dönemde Cumhuriyet Meydanı olan alanı da içine 
almaktadır ve 1987 tarihlidir.

7 Bu bilgi yapının 1949 yılında projelendirildi-
ğine ilişkin bilgi ile çelişmekle birlikte projenin revize 
edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

8 Yaklaşık 7mx8m boyutlarındaki Mozaik 
(env.10568), kurtarma kazılarının ardından Hatay 
Müzesi’ne taşınmıştır ve halen orada sergilenmektedir. 
O dönemde Tarsus Müzesi’nin olmayışı, diğer taraftan 
Hatay Müzesi’nin Mozaik Müzesi olarak yakın zaman-
da hizmete girmesi, mozaiğin bu müzeye taşınarak 
sergilenmesi kararını doğurmuş olmalıdır. Bkz. Tekan, 
Ruhi. Tarsus Mozaiği, IV. Türk Tarih Kongresi,10-14 
Kasım 1948, Ankara, s. 415-425.

9 Dönemin Belediye Başkanı Kemal 
Homurlu’nun eşi Vacide Homurlu ile 30 Kasım 2018 
tarihinde yapılan sözlü görüşme ve çeşitli internet site-
lerinden derlenen haberlere dayandırılmaktadır.

10 AKTVKBK, 01.11.1990 tarih ve 696 sayılı kara-
rı.

11  Yapı 2010 yılında DOCOMOMO Eskişehir’de 
düzenlenen Poster Sunuşları’nda yer almıştır.

12  Proje Apaydın Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. 
tarafından hazırlanmış ve uygulama Kuday Restorasyon 
İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Tarafından gerçekleştirilmekte-
dir. Proje müellifi Sayın Saadet Sayın’a yapıya ait dokü-
manlardan faydalanmamı sağladığı için teşekkür ede-
rim.

13  AKVKBK’nun 24.03.2016 tarih ve 6194 sayılı 
kararı.
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Cumhuriyet ve modernite kavramları Türkiye mimarlık tarihinde birlikte ele alınır. Erken 
Cumhuriyet dönemi ve modern mimarinin ilk örneklerinin birlikte değerlendirilmesi, 
mimarlık tarihimizde kesin çizgilerle ayrılamayışı veya birleşememesi, üslup özelliklerinin net 
tanımlanamayışının ötesinde, Türkiye’ye özgü bir durumdur. Kanımca özellikle kurumsal yapılar 
ile sivil mimarlık örneklerinin biçimlenişindeki farklılaşmalarla da zenginleşen ve belirginleşen iki 
kutup, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki mimarlık ortamı ve kimlik arayışını simgelemesi açısından 
önemlidir. Araştırmaların örneklerle zenginleşmesi, çeşitlenmesi ve açıklanması amacından yola 
çıkan ve söz konusu dönemin yapılarından birine odaklanan bu yazı, Cumhuriyet’in kurulduğu 
yıllarda kültürel zenginliği, dokuz bin yıllık yerleşim tarihi ve geleneksel kent dokusuyla bilinen 
Tarsus’ta inşa edilen bir kurum yapısını tanımlamakta ve yapım sürecini ortaya koymaya 
çalışmaktadır. Yapı, Cumhuriyet’in yeni kurumlarından birinin mimarlarınca, merkezi idarenin 
denetiminde ama taşrada, modern planlama yaklaşımlarına göre hazırlanmış yeni plana göre, 
Cumhuriyet’in yeni kurumlarından birine ev sahipliği yapmak üzere inşa edilmiştir. Tarsus 
Adliye Sarayı, dönemin kurumsal yapı biçimlenişini, iklimsel ve çevresel özelliklerin yapıya 
yansımasını, malzeme kullanımı ve yapım tekniğini, geleneksel ve modern arasındaki kimlik 
arayışını ortaya koyması bakımından önemli bir örnektir. Yazıda yapının söz konusu özellikleri 
ve koruma süreci anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarsus, Adalet Sarayı, kamu yapısı, modern mimari miras, koruma

The concepts of republic and modernity are evaluated together in architectural history of Turkey. 
The evaluation of the first examples of the early Republican period and modern architecture to-
gether is peculiar to Turkey. Beyond clear definition of stylistic features, two concepts are neither 
integrated nor distinguished with precise borders. In my opinion, the two poles enriched by the 
differences in the formation of institutional structures and civil architectural examples are im-
portant for the representation of the architectural environment and the search for identity in the 
early years of the Republic. This article focuses on one of the buildings of the mentioned period 
in order to enrich and diversify the researches with examples, trying to reveal its construction 
process by defining the building of an institution constructed in Tarsus, known for its cultural 
richness, nine thousand years of settlement history and traditional urban texture. The building 
was built by the architects of one of the new institutions of the Republic, in the province but 
under the control of the central administration, in order to host one of the new institutions of the 
Republic according to the new plan prepared with modern approaches. Tarsus Justice Hall, desc-
ribed here in detail with material use, construction technique, and design, carries similarities 
with the nation-wide identity-search between the traditional and the modern. Including climatic 

sensibility it reveals the institutional building style of the period.

Keywords: Tarsus, Justice Hall, public building, modern architectural heritage, conservation
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‘KÖTÜ’ MODERN: MODERN BİR YAPI TİPİ OLARAK 
CEZAEVLERİ

Melih Emre Acar, Araş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Giriş

Kültürel mirasın ‘modern’ olanının ayrı bir başlık 
altında sınıflandırılması ve modernliğinin vurgu-
lanmasının altında yatan sebepler daha kapsamlı 
bir araştırma gerektirmekle beraber üzerine durul-
ması gereken önemli bir husus. 19. yüzyılın ikinci 
yarısında düşünsel çerçevesini oluşturmaya ve ku-
rumsallaşmaya başlayan koruma disiplininin, 19. 
yüzyıl ve sonrasına tarihlenen eserleri nasıl tarif-
leyeceği konusunda tereddütte kalmış olması ve 
bu varlıkların ayrı bir başlık altında toplanması, bu 
sınıflandırmayı anlaşılır kılıyor.

Köklerini endüstrileşmenin getirdiği hızlı değişi-
me karşı gelişen reaksiyonlarda ve yükselen mil-
liyetçi ideolojilerde bulan koruma disiplini, kendi 
ortaya çıktığı dönemin değerlerini tariflemekte ve 
aksiyon almakta yavaş kalmış; modern miras çalış-
malarında görece kısa bir süre geride bırakılmıştır. 
Bir kimlik ve kültür inşa etme aracı olarak rağbet 
gören tarihi eserler içerisinde, 19. ve 20. yüzyıl 
yapılarının, hem toplum hem idari erk tarafından 
uzunca bir süre sahiplenilmediği görülmüştür.1 

Bu eksikliğin giderilmesi ve modern miras nosyo-
nunun toplumda yansımasını bulabilmesi için ge-
rekçelerinin sağlam bir şekilde ortaya konulması 
zaruridir. Kavramsal olarak bakıldığında çelişkili2 
gibi duran modernite ve muhafaza etme kavram-

larının bir araya gelmelerini meşrulaştıracak ve 
bu eserlerin toplum tarafından sahiplenilmesini 
sağlayacak açıklamaların sarih bir şekilde ifade 
edilmesi koruma için önsel ve vazgeçilemez bir 
koşuldur.3 Bu çerçeveden yaklaşarak, modern mi-
rasın belgelenmesi ve korunmasının önemi, este-
tik ve artistik kaygılardan öte, bugünün daha iyi 
kavranabilmesi adına anlamanın elzem olduğu bir 
döneme ışık tutmak olarak açıklanabilir. Modern 
mirasın korunması edimini Batı’nın modernizm 
anlayışına uygun üretilmiş sanat işlerini yaşatmayı 
hedefleyen teknik bir mesele olarak değil, değişen 
sosyal, politik ve ekonomik bağlamlarda, moder-
nizm hareketini fiziki tezahürleri üzerinden farklı 
boyutlarıyla ortaya koymaya çalışan bir disiplin 
olarak ele almak daha doğru olacaktır.4

Modern mimarlığı sadece malzemeye ve mimari 
üsluba göre sınıflandırmak modernizmi bir bütün 
olarak algılamak konusunda eksik ve indirgemeci 
bir yaklaşım olacaktır. Batı’nın modernizm anla-
yışının ortaya çıkardığı mimari dilin kanonlarına 
göre yapılacak bir sınıflandırma, birçok temel ve 
özellikle batı dışı coğrafyalarda modernizmin na-
sıl geliştiğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak 
dokümanı dışarıda bırakma tehlikesi taşımaktadır. 
Ayrıca üslup mimarlığına karşı bir söylem geliştir-
miş olan modern mimarlık eserlerinin stilize edil-
mesine istemsiz de olsa sebep olacaktır. Bu sebep-
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le, sadece mimari dilin muhafaza edilmesi yerine, 
modernizmle doğan veya gelişen mekanizmaların 
kendilerini dışa vurduğu mekânsal biçimlenmele-
rin modern miras çalışmaları kapsamına alınması, 
modernizmi farklı açılardan anlayabilmek adında 
daha faydalı olacaktır.

Modern Miras Olarak Yapı Tipleri: Cezaevi  
Mimarisi

Bu noktada, her ne kadar modernizmi tek bir ta-
nımla ifade etmek mümkün olmasa da, moder-
nizm kavramının içeriğini, yani kapsamını anla-
mak gerekir: Habermas’ın modernleşme üzerine 
yaptığı yorum, modernizmin birbirini destekleyen 
ve güçlendiren sosyal mekanizmaların bir toplamı 
olarak görülmeye başlandığını ifade etmektedir. 
Bu mekanizmalar ise resmi eğitimden iş gücünün 
verimliliğinin arttırılmasına, yaşantının kentsel dü-
zenlenmesinden merkezi iktidarın kurulmasına 
kadar çeşitlenmektedir.5 Bu mekanizmaların ara-
sından en önemlilerinden birinin de ceza sistemi 
olduğu rahatlıkla iddia edilebilir. Foucault’nun 
işaret ettiği gibi, 19. yüzyıla gelindiğinde, ceza-
landırma sisteminin modernizmin kendi güç ve 
ekonomi anlayışı doğrultusunda reforma uğradı-
ğını ve bunun da cezaevi mimarisinde kendisini 
doğrudan dışa vurduğunu görüyoruz.6 Cezaevi ya-
pıları, bu doğrultuda, malzeme ve mimari dilden 
bağımsız, modern cezalandırma sisteminin bir 
parçası oldukları için doğal olarak üzerlerinden 
moderniteyi belirli veçheleriyle anlayabildiğimiz 
tarihi dokümanlara dönüşüyorlar.

Türkiye örneğinde cezaevi yapılarının moder-
nizm ile ilişkisinin incelenmesi muhakkak daha 
kapsamlı bir çalışma gerektirmektedir; ancak 20. 
yüzyılın iki önemli hapishane yapısı olarak Sulta-
nahmet (Görsel 1, 2). ve Ulucanlar Cezaevleri'ni 
(Görsel 3, 4, 5). kısaca gözden geçirmek, hapis-
hane yapılarının, yapısal niteliklerinden bağımsız, 
kavramsal olarak modernleşme sürecinin bir ürü-
nü olduğunu göstermeye yetecektir. Yakın tarih-
lerde, aynı coğrafyada farklı iki başkent ve farklı iki 
devlet tarafından yapılmış ve bugün farklı amaç-
larla kullanılan bu iki cezaevinin sadece konum 
ve mimari ifadesine bakmak bile, modern devletin 
önemli aygıtlarından biri olan modern ceza sis-
teminin, bu dönemlerde nasıl ele alındığına dair 
ipuçları verecektir.

Türkiye’de cezai politikaların revizyonu ve cezae-
vi mimarlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun modern-
leşme çalışmaları ile gündeme gelmiştir. 1869 
yılında II. Abdülhamit’in, George D. Stampa’yı 
Avrupa normlarında bir cezaevi inşa etmesi için 

görevlendirdiği bilinmektedir.7 1917 yılına gelin-
diğinde ise Sultanahmet Cezaevi - özgün adıyla 
Dersaadet Cinayet Tevkifhanesi - yine II. Abdül-
hamit döneminde, modern anlamda ilk cezaevi 
olarak şehir merkezinde adliye binasının yanında 
inşa edilmiştir.8 Bu cezaevi, Kemal Tahir’in Esir 
Şehrin İnsanları (1956) ve Esir Şehrin Mahpusla-
rı (1961) kitaplarında detaylı tasvir edilecek kadar 
tarihi öneme sahip bir yapıdır. I. Ulusal Mimarlık 
Dönemi eseri olan cezaevinin mimarının Vedat 
Tek olabileceği tahmin edilmekle beraber tam 
olarak bilinmemektedir. Osmanlı Devleti’nin yı-
kılmasına yakın bir zaman diliminde inşa edilen 
bu yapının boyutları ve mimari kalitesi, batılılaş-
ma sürecinde batılı bir ceza modeline geçmiş ol-
manın önemini göstermektedir. Zeynep Kezer, bir 
avlu etrafına konumlandırılmış üç bloktan oluşan 
yapının döneminin prestijli ve özenilmiş yapıların-
dan biri olduğunu belirtmiştir.9 Tanzimat ve Isla-
hat Fermanları’yla beraber, Batı’nın ve azınlıkların 
kontrolünde ve onların teşvikiyle kabuk değiştir-
meye çalışan İmparatorluk, bu batılı yapı tipini 
kendi yenilikçi mimari diliyle kentin merkezi bir 
bölgesine konumlandırmıştır. Yapının cephesi ise, 
programın ihtiyaçlarıyla zıtlık oluşturacak şekilde 
geniş pencereler barındırmaktadır. Bütün bunlar, 
II. Abdülhamid döneminde cezaevi yapısına mo-
dernleşme ve Batılılaşma açısından simgesel bir 
anlam yüklendiğine işaret etmektedir.

Görsel 1. Sultanahmet Cezaevi  Kaynak: http://www.eskiistanbul.
net/5521/sultanahmet-cezaevi

Görsel 2. Sultanahmet Cezaevi Giriş Kapısı Kaynak: Melih Emre 
Acar arşivi
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1925 yılına gelindiğinde ise, modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yeni başkenti Ankara’da bir baş-
ka cezaevi dikkatleri çekmektedir. Carl Christop-
her Löchrer’in yerini özel olarak belirlediği Ulu-
canlar Cezaevi, mahkûmların çalışmasına olanak 
verebilmesi için tarım arazilerinin bulunduğu, şe-
hir merkezinin dışında bir alanda inşa edilmiştir.10 
Cumhuriyet’in kurulma aşamasında o dönem An-
kara’daki yapıların çoğunlukla Alman mimarlar ta-
rafından kent içinde projelendirilen modern bina-
lar olduğu bilinirken, cezalandırma siteminin bir 
parçası olan cezaevine, modern Türkiye Cumhu-
riyeti kimliğinin oluşturulması aşamasında başka 
bir rol verildiğini çıkarsamak mümkün. Ezgi Bal-
kanay, çalışmasında cezadan ‘ıslaha’ geçişe vurgu 
yaparken, yerleşim bölgesi dışında inşa edilen ce-
zaevinin, mahkûmların tarlalarda çalıştırılarak top-
luma kazandırılacağı söylemini barındırdığını dü-
şünmektedir.11 Altındağ Tarihi Kent Rehberi’nde 
ise Ulucanlar Cezaevi yapısının 19. yüzyıl orta-
sından başlayarak 20. yüzyıl başında devam eden 
toplumsal dönüşümleri kayıt ettiği şu şekilde belir-
tilmiştir: “Alan içerisindeki idare yapısı, mahkûm 
ve ziyaretçi görüşme mekânı, koğuş ve gardiyan-
ların kullandığı yapı, tecrit odaları ve küçük avlu, 
Ankara’nın Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dö-
neminin geçirdiği toplumsal, ekonomik, kültürel 
dönüşümleri ve mimari biçimlenmesini yansıtan 
yapılardır. Alan mekân kullanımı ve kullanımın 
mekânsal çözümlenmesi açısından özelleşmiş tek 
ve örnek mimarlık ürünlerini içermektedir.”12 Bu 
çerçeveden baktığımızda, cezaevinin konumunun 
belirlenmesi, projelendirilmesi ve inşa edilmesi 
modern Türkiye’nin kurulmasıyla eş zamanlı oldu-
ğu için Türkiye’de modernleşmenin nasıl tezahür 
ettiğine yönelik bir tanık konumuna gelmektedir.

Sonuç

Daha sağlıklı çıkarımlar yapılabilmesi için bu kısa 
okuma ve karşılaştırmaların detaylandırılmasına 
muhakkak ihtiyaç var; fakat buradaki amaç, bir 
yapı tipolojisinin Türkiye’nin modernleşme süre-
cinin anlaşılmasında bir araç olup olamayacağını 
tartışmaya açmaktır. Son yıllarda yeni, daha büyük 
ve daha insani (!) cezaevlerinin açılması ve netice-
sinde eskimiş cezaevlerinin kapatılması sürecinde 
artık kullanılmayan cezaevi yapısı sayısı her geçen 
gün artmaktadır. Bu yapıların birçoğu ise gerekli 
önemin gösterilmemesi sonucunda belgelenme-
den yıkılmakta veya yapının ruhuna uygun olma-
yan değişimler geçirmektedir. Bu yapıların mimari 
niteliklerinden bağımsız, belge değerleri dolayı-
sıyla modern miras varlığı olarak değerlendirilme-
si, kaydedilmesi ve nasıl dönüştürüleceklerinin bir 

Görsel 3. Ulucanlar Cezaevi Tecrit Koğuşları Kaynak: Melih Emre 
Acar arşivi

Görsel 4. Ulucanlar Cezaevi Koğuş Bloğu ve Avlusu Kaynak: Melih 
Emre Acar arşivi

Görsel 5. Ulucanlar Cezaevi İdari Yapısı Kaynak: Melih Emre Acar 
arşivi
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koruma sorunu olarak ele alınması, bir döneme 
ışık tutulabilmesi bakımından önem arz etmek-
tedir. Bu belgelerin artması ve ulaşılabilir olması 
Türkiye’nin modern döneminin yeni okumalarının 
yapılmasına olanak vereceği düşünülmektedir.

Sadece bu yazıda bahsi geçen iki yapının değil, 
19. ve 20. yüzyılda inşa edilmiş veya projelendiril-
miş tüm cezaevi yapılarının, Türkiye’nin modern-
leşme sürecine dair alternatif okumalara imkân 
verebileceği göz ardı edilmemelidir. Türkiye’ye 
baktığımızda ise, kültürel varlık olarak tescillenen 
cezaevi yapılarının travmatik yüzleri ve anı değer-
leri üzerinden ‘karanlık miras’ olarak ele alındığı 
ve koruma tartışmalarının da bu merkezde ilerle-
diği görülmektedir.  Öte yandan, toplumsal bellek 
için önemine ek olarak, modernitenin kendisini en 
net şekilde tezahür ettiği yapı biçimlerinden biri 
olması sebebiyle, ceza yapılarının belge değeri 
ıskalanmamalıdır. Uluslararası ölçekte baktığımız-
da, DOCOMOMO_Türkiye’nin de amaçlarından 
biri olan modernitenin tekil ve Batı odaklı bir tarife 
sıkıştırılmaması gerekliliği ve “farklı modernlerin 
ve modernliklerin” var olduğu gerçeği,13 bu belge-
yapılar aracılığıyla ifade edilme şansına sahiptir.

Sonuç olarak, 19. ve 20. yüzyıl mimarisinin bir 
değer olarak koruma pratiğinin kapsamına hangi 
motivasyonlarla alındığına bakmanın hem mo-
dern miras kavramının içeriğinin hem de döne-
min yapılarına karşı alınacak tavrın belirlenmesi 
adına önemli olduğu söylenebilir. Modern mimar-
lık denildiğinde zihinlerde oluşan imgenin dışı-
na çıkabilen yapıların da modern miras kavramı 
içerisinde değerlendirilebilmesi mümkündür. Bu 
yazıda, modern dünya görüşünün tetiklediği ve 
ortaya çıkardığı cezaevi mimarlığı, modernitenin 
izini takip edebilmek adına önemli bir araç olarak 
tariflenmiştir. Bu bağlamda, modern mirası sade-
ce tekil yapılar olarak değil bir yapı tipi ve onun 
örnekleri şeklinde de düşünebilmek, modernizmi 
anlamak konusunda verimli bir yaklaşım olacaktır. 

Cezaevlerinin yanı sıra okullar, hastaneler, mey-
danlar vb. bir bütün olarak düşünüldüğünde, 
Türkiye’nin modernleşme süreci hakkında önemli 
veriler sunacaktırlar; fakat cezaevlerinin “karanlık 
miras” (dark heritage) kimliklerinin baskınlığı se-
bebiyle, aynı zamanda modernitenin de bir ürünü 
oldukları gerçeği göz ardı edilmiştir. Bu bağlamda, 
Türkiye’nin Tanzimat Fermanı’yla başlayan Batılı-
laşma ve modernleşme sürecinin ceza yapıları ve 
geçirdikleri dönüşümler üzerinden okunabilmesi 
adına bu yapıların belgelenmesi ve korunması bü-
yük önem taşımaktadır. 
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Modernite başta ekonomik, toplumsal, teknolojik ve politik olmak üzere birçok farklı alanda 
kırılmaların yaşandığı çok boyutlu düşünülmesi gereken bir dönem. Bu kırılmaların yapılı çev-
reye etkileri ise derin, belirleyici ve uzun vadeli olmuştur. Mekân, zaman mefhumuyla beraber 
yeniden kurulmuştur. Böyle bir dönemi, somut izleri üzerinden anlamaya ve sunmaya çalışmak 
ise kompleks bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada modernleşmeyi tekil ya-
pılar üzerinden anlamaya çalışmanın bir alternatifi olarak, malzeme ve yapım tekniğinden ba-
ğımsız, modernizmle beraber ortaya çıkan bir yapı tipolojisini ele almanın potansiyellerinin ve 
faydalarının sorgulanması amaçlamıştır. Genellikle ‘karanlık miras’ (dark heritage) kavramıyla 
ilişkilendirilen cezaevi yapılarından 19. ve 20. yüzyılda inşa edilmiş olanlarının, modern miras 
kapsamında değerler taşıdığı, Türkiye’den seçilmiş iki örnekle desteklenmek suretiyle gösteril-
mek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: modern miras, adli yapılar, cezaevleri, modernleşme

The modern age is a multi-dimensional period in which several ruptures took place within va-
rious spheres, particularly economic, social, technological and political. The effects of these 
ruptures on the built environment were profound, decisive and long-term. The space was re-
constructed along with the concept of time. Trying to understand and present such a period 
through physical traces, however, emerges as a complex problem. This study, as an alternative to 
comprehending modernization through individual buildings, aims to inquire the potentials and 
benefits of dealing with the typology of a structure that comes out with modernism, independent 
of both material and construction techniques. Via two selected cases in Turkey, it is intended to 
indicate that, among prison buildings, generally associated with the concept of ‘dark heritage’, 
those constructed in the 19th and 20th centuries hold values of modern heritage.

Keywords: modern heritage, juridical buildings, prisons, modernization
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ  
İSTASYON YAPILARININ ISPARTA VE BURDUR 
ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sıdıka Çetin, Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Giriş

Erken Cumhuriyet dönemi Anadolu kentlerinin 
Cumhuriyet ideolojisi çerçevesinde bütünleşti-
rilmesine yönelik atılan adımlardan en önemlisi, 
seferberlik boyutunda sürdürülen Ankara merkezli 
bir “demiryolu ağı”nın kurulmasıdır.1 Açılan yeni 
hatların (Ankara-Kayseri-Sivas-Erzurum; Çetinka-
ya-Malatya-Diyarbakır-Kurtalan; Malatya-Yolçatı-
Genç, Samsun-Kalın; Irmak-Zonguldak) inşası ve 
yabancı şirketlerden satın alınan hatları ağ haline 
dönüştürecek iltisak hatlarının (Afyon-Karakuyu; 
Fevzipaşa-Malatya, Boğazköprü-Kardeşgediği) ya-
pımı, bu amaçla gerçekleştirilmiş önemli girişim-
lerdir. Oluşturulmak istenen ağ şebekesi ile bir 
taraftan iç pazarda bütünlüğün, diğer taraftan ülke 
düzeyinde ulaşılabilir ve güçlü bir merkezi deneti-
min sağlanması hedeflenmiştir.2  

Demiryolu ve üzerindeki istasyonların yapımı o 
yıllarda ulus-devletin simgesi olarak anlam kazan-
mıştır.3 Yeni hatların ve istasyonların yapımı res-
mi bir propaganda malzemesi olarak kullanılmış; 
garlar somut yararın ötesinde yeni rejimin başarı 
göstergesi olarak sunulmuştur.4 Hizmete açılan ge-
rek düğüm noktası biçimindeki ana garlar, gerekse 
küçük istasyon binaları halkın modern yaşam ge-
reçleri olan sinema, tiyatro, piyano, doktor, sıcak 
su, teknik donanımlı tuvaletler ve iyi bir lokanta 

ile ilk kez tanışmasına aracılık etmiştir.5 İstasyonlar 
ayrıca devletle halkın karşılaştığı kamusal nitelikte 
mekânlar olmaları ile de dikkat çekerler. 14 Eylül 
1928’de Atatürk’ün İsmet Paşa ve Mustafa Necati 
ile birlikte istasyonda, kara tahtanın önünde, yeni 
harfleri ve şapka devrimini tanıtması6 tesadüf de-
ğildir.  

İstasyonların Cumhuriyet kentine sağladığı diğer 
önemli kazanım ise, İstasyon Caddesi ve İstasyon 
Mahallesi kavramlarıdır. Birçok Anadolu kentin-
de, istasyondan başlayarak Cumhuriyet Meydanı 
ile sonlanan, üzerinde dönemin ideolojik düşün-
cesine uygun kamusal yapılar ile modernist an-
layışta konutlar yer alan İstasyon Caddeleri, imar 
planlarının en belirgin ve en görkemli yol aksını 
oluşturmuştur.7 Demiryolu personeli için moder-
nist bir yaklaşımla ele alınan konutlar ise, yeni gar 
binalarının çevresinde inşa edilmiştir. Çalışmada 
demiryolunun erken Cumhuriyet dönemi Anado-
lu kentlerinde benzer yaşanmışlıklara neden ol-
duğu savından hareket edilmiştir. Isparta ve Bur-
dur kentlerinde inşa edilen istasyon yerleşkesinin 
bu bağlamda nerede durduğu çalışma açısından 
önemli bulunmuştur.  

Isparta ve Burdur İstasyonları

İngiliz bir şirket tarafından 1856’da imtiyazı alınan 
ve 1861-1869’da inşa edilen İzmir-Aydın Demir-
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yolu, Osmanlı döneminde gerçekleştirilen ilk hat 
olma özelliğini taşır. Şirketin aldığı yeni imtiyaz-
larla hattın önce Dinar, sonra Sütlaç-Çivril, son 
olarak da Keçiborlu, Baladız, Kuleönü üzerinden 
Eğirdir’e bağlanması öngörülmüş; 1912 yılında 
inşaat tamamlanarak Eğirdir’e ulaştırılmıştır.8 Hat, 
1927’de satın alınarak millileştirilmiştir. 1933’te 
Antalya-Afyon arasında yeni bir demiryoluna karar 
verilmesinin ardından, 1934’te Isparta ve Burdur 
uzantılarının yapımına başlanmıştır. Öncelikle Gü-
müşgün-Kuleönü arasında inşa edilen Bozanönü 
İstasyonu ile Isparta’ya kadar olan 14 kilometrelik 
bölüm, arkasından Gümüşgün-Burdur bölümünü 
oluşturan 24 kilometrelik bölüm tamamlanmıştır. 
Her iki şehirde 1935 yılında istasyon binalarının 
yapımına başlanmış; 1936 yılında da hizmete açıl-
mıştır. Hattın Antalya’ya kadar olan kısmı maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamamıştır.9 İs-
tasyonlar yerli bir firma tarafından inşa edilmiş,10 
mimari projeler ise Devlet Demiryolları Yol ve Bi-
nalar Dairesi Bina Bürosunca çizilmiştir.  

Burdur ve Isparta istasyon binaları bu kentlerin 
Cumhuriyet dönemindeki gelişme aksları olarak 
belirlenen İstasyon Caddeleri'nin sonunda ko-
numlandırılmıştır. Aksın diğer ucu her iki şehirde 
de Hükümet Meydanı'na ulaşmaktadır. İstasyon 
Caddesi, İstasyon Meydanı ve yerleşke düzeyinde-
ki yapılar bütünü, Oelsner ve Aru’nun 1943 tarihli 
Isparta ve Kemal Ahmet Aru’nun 1948 tarihli Bur-
dur planlarında en vurgulu bölümleri oluşturur. 

Burdur ve Isparta istasyon binaları “ana gar” ni-
teliğindeki istasyonlardır. Yapılar, uzun, yatay ve 
dikdörtgen bir kütle anlayışıyla düzenlenmiştir.11 
Ana kütle, hat cephesi ve önünde yer alan mey-
dan boyunca uzanır. Bu anlamda iki istasyon da 
“hat boyunca uzanan iki taraflı istasyon yapıları”12 
tipine örnektir (Görsel1). Meydana bakan istasyon 
parklarının içinde genel tuvalet, çeşme, büfe küt-
leleri, oturma ve gezinme alanları bulunur. Park, 
içinde barındırdığı modern unsurlarla, Isparta ve 
Burdur’da kentliye hizmet verecek nitelikli bir 
rekreasyon alanı olarak düşünülmüştür. Parkın 
devamında çalışanlara ait farklı tiplerde lojman-
lar, işçi barakaları, su deposu gibi donanımlar yer 
alır. Meydanın hangar yönündeki devamı otopark 
alanıdır ve bunun ana yola bakan bölümünde bir 
şimendifer sergilenmektedir. Her iki istasyonda 
ambar ve hangar binaları tek katlı, ana bina bod-
rum üstü iki katlıdır.  

İstasyon ana binalarına İstasyon Caddesi aksındaki 
meydandan girilir. Dağılım ve geçiş amaçlı bek-
leme holünde bilet satış gişesi vardır. Dikdörtgen 
formundaki bekleme salonu üç adet çiftli kapı ile 

hem İstasyon Meydanı'na hem de perona bağla-
nır.  Isparta İstasyonu'nun bekleme holünün her 
iki tarafında cepheye karakteristik özelliğini veren 
daire kesitli üç kolon yer alır (Görsel 2). Bekle-
me salonunun sağ tarafında şef ve memurlara ait 
odalar ile bunların kullandığı küçük bir çay ocağı 
bulunur. Holün sol tarafında güvenlik, memur ve 
müdüre ait odalar yer almaktadır. Katlar arası bağ-
lantıyı sağlayan merdiven de bu taraftadır. Merdi-
ven girişi meydan cephesinden verilmiştir (Görsel 
3a, 3b). Birinci katta biri büyük diğeri küçük iki 
lojman yer alır. Büyük olan üç odalı müdür lojma-
nı, küçüğü memur lojmanıdır. 110 m2 alana sahip 
bodrum, istasyon hizmet alanları ve yakıt deposu 
olarak düşünülmüştür.13 Yapıların inşasında yerel 
malzeme ve işçilik kullanılmıştır. İstasyon binala-
rı, bekleme salonu gibi geniş açıklıklı mekânların 
betonarme, diğer mekânların beden duvarlarının 
kargir, döşemelerinin betonarme olduğu karma bir 
sistemle inşa edilmiştir. Her iki istasyonun bodrum 
kat duvarlarında moloz taş, dış duvarlarında yöre-
sel bir taş olan küfeki (kövke) taşı, iç duvarlarında 
dolu tuğla kullanılmıştır (Görsel 1, 2)14. Yapıya 
karakteristik özelliğini veren küfeki taşı zemine 
oturan kısımlarda daha büyük ebatta kullanılmış, 
yerde andezit tercih edilmiştir.  İstasyon ve han-
gar bölümlerinde çatı, ahşap konstrüksiyon üzeri 
kiremit kaplamadır. İstasyon ana binalarının ahşap 
çatısı geniş bir saçak oluşturacak biçimde betonar-
me döşemeye oturtulmuştur. İç ve dış tüm kapı ve 
pencerelerde kullanılan malzeme ahşaptır. Yapı-
lardaki duvar ve ahşap işçiliği oldukça başarılıdır. 
Özellikle konstrüksiyonu içeride açık bırakılan 
ambar binasının ahşap çatısı ile kapı ve pencere 
doğramaları bugün bile hayranlık uyandıracak 
niteliktedir (Görsel 4). Yapılar, sadece tasarım yö-
nünden değil, kaliteli malzeme seçimi ve özenli 
işçilik ile de dikkat çekmektedir. Düz, yalın bir 
cephe karakterine sahip olan istasyonlar etkileyici 
ve estetik bir görünümdedir. Hem tasarım dili hem 
de malzeme kullanımı açısından ikiz yapılar olan 
Isparta ve Burdur İstasyonları, neo-klasik mimari 
üslubuyla inşa edilmişlerdir.  

Görsel 1. Burdur İstasyonu Hat Cephesi  Kaynak: Sıdıka Çetin Arşivi



32 modern mimarlık mirası 

Bulgular ve Sonuç

Isparta ve Burdur İstasyonları erken Cumhuriyet 
döneminde inşa edilen modern mimarlık mirası-
nın bu iki kentteki en önemli ve nitelikli yapıları 
arasındadır. Ana binalar dışındaki ambar-hangar 
yapıları, meydan ve rekreasyon alanları, lojman-
lar ve diğer yapılar ile gar kompleksi bir bütün 
halinde özgünlüğünü günümüze kadar korumuş-
tur. Isparta gar sahasının tamamı Antalya Koruma 
Bölge Kurulu’nun 26.07.2002 tarih 5530 sayılı 
kararı; Burdur gar sahasının tamamı yine kurulun 

Görsel 4. Sıdıka Çetin Arşivi

Görsel 2. Isparta İstasyonu Meydan Cephesi Kaynak: Sıdıka Çetin 
Arşivi

Görsel 3a. Isparta İstasyonu Zemin Kat Planı  Kaynak: TCMVDD 
Isparta Gar Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan tesisat planından yararla-
nılarak düzenlenmiştir.

Görsel 3b. Isparta İstasyonu Birinci Kat Planı  Kaynak: TCMVDD 
Isparta Gar Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan tesisat planından yararla-
nılarak düzenlenmiştir.

17.09.2003 tarih 6015 sayılı kararı ile tescillen-
miştir. 2004 yılında da her iki yerleşke bütününü 
oluşturan yapılar “1. Sınıf yapı grubu” olarak belir-
lenmiştir.15 2011 yılında her iki istasyon kapsamlı 
bir tadilat geçirmiş, bu sırada ana binaya ait tüm 
ahşap doğramalar aslına uygun olarak yenilenmiş, 
dış cephedeki kurumsal logo güncellenmiş, yerde-
ki döşemeler değiştirilmiş, tüm yapıların dış cephe 
ve çatı bakımı yapılmış ve aslına uygun olmayan 
ekler kaldırılmıştır.16   

Yolcu güvenliği sağlanamadığı gerekçesi ile  Mart 
2008’de iptal edilen İzmir-Isparta-Burdur bağ-
lantılı Göller Ekspresi'nin 262 yolcu kapasiteli 
ve dört vagonlu setlerden oluşan seferlerine 25 
Ekim 2019 tarihinde yeniden başlanmıştır. Burdur 
İstasyonu'na ait hangar kısmı 2013 yılında önce 
Tekel Müdürlüğü’ne, sonra bir inşaat firmasına, 
sonra da belediyeye kiralanmış ve günümüzde 
kafeterya olarak işletilmektedir. Isparta Valiliği İl 
Özel İdaresi tarafından turizm alanı olarak ilan 
edilen Isparta İstasyonu, BAKA 2011 Doğrudan 
Destek Programı çerçevesinde Gül Park Turizm 
Merkezi adıyla proje kapsamına alınmıştır.17 Gül 
bahçeleri, gül ürünlerinin kullanıldığı SPA ünite-
leri, gül müzesi rekreasyon alanları, satış ve tanı-
tım reyonları gibi bölümlerden oluşacak proje ile 
alanın cazibe merkezine dönüştürülmesi hedef-
lenmiştir. Ancak 26.09.2011 tarih ve 2011/2295 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 23.10.2011 tarih 
ve 28093 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yü-
rürlüğe konan proje ile ilgili bugüne kadar herhan-
gi bir ilerleme sağlanamamıştır.   

Sonuç olarak, Isparta ve Burdur İstasyonları ve 
yerleşke bütünleri halkın yaşamla temas kurduğu 
bir arayüz olarak değerlendirilmelidir. Meydan, 
park, içindeki donatılar ve istasyonun kendisi mo-
dernleşme projesinin taşıyıcısıdır ve orta ölçekli 
bu iki Anadolu kentinde toplumsal ve mekânsal 
değişimin ilk ayağını oluşturmuştur. Hem Isparta 
hem de Burdur İstasyonu'nda, içeriğinde yer alan 
yapıların işlevleri, bunların birbirleriyle kurduğu 
mekânsal ilişki, istasyon-meydan, meydan-cadde, 
cadde-kent merkezi bağlantısı ve geometrisinin 
tümüyle birbirinin aynı olduğu izlenmektedir. Bu 
durum, iki şehrin planını yapan kişinin aynı olması 
nedeniyle benzer karar alma süreçlerinin işletilmiş 
olma olasılığının ötesinde, üst ölçekteki genel şe-
maya oturtma çabasının bir sonucu olduğunu gös-
termesi bakımından anlamlıdır.
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Cumhuriyet’in ilanından sonra yeni bir mimari anlayışla ülkenin yeniden organize edilmesi 
önemli görülmüştür.  Yeni ulus-devlet modeli kendi değerler sistemini üreten, kamusal alanda 
resmi söylemi olan bir sosyal hafızanın oluşumunu gerekli kılmıştır. Bu açıdan, erken Cumhuriyet 
dönemi istasyon binalarının dönemin modernleşme ideolojisini en mükemmel biçimde yansıtan 
mimari ögelerden biri olduğu söylenebilir. Ulus-devleti temsil eden yapılar kategorisinde istas-
yon mimarisi, sembolik anlamlar içerir. İstasyonlar pratik kullanımın ötesinde, Cumhuriyet’in öz 
bilincini inşa etmede önemli pay sahibidir. Yeni istasyonlar, rejimin ideolojik yapı bileşenleri 
içinde en dikkate değer alandır. Demiryolu ağının genişletilmesi, yeni hükümetin öncelikleri 
arasındadır. Demiryolu ve istasyonların yapımı erken Cumhuriyet dönemi için ulus-devlet ve 
ülke bütünlüğünün simgesi olarak görülmüştür. Bu yüzden, yurdun dört bir yanında yeni hatlar 
ve istasyonların yapımına önem verilmiştir. Çalışmada bu süreçte inşa edilen istasyonlardan 
ikisi ele alınmıştır. Isparta ve Burdur İstasyonları birbiri ile aynı mimari dile sahip ikiz istasyon-
lardır. Sadece istasyonlar değil istasyon-meydan, meydan-cadde ve cadde-kent merkezi bağlan-
tısı açısından da benzer nitelikler taşırlar. İncelenen iki istasyon binası, salt birer yapı olmanın 
ötesinde, Isparta ve Burdur’un modernleşme sürecine ışık tutmaları açısından korunmaya değer 
modern mimarlık mirası örnekleridir. 

Anahtar kelimeler: Erken Cumhuriyet dönemi, Isparta ve Burdur Tren İstasyonları, modernleş-
me, modern mimarlık mirası 

After the declaration of the Turkish Republic, the re-organization of the country with a new 
architectural approach was an important issue. The new nation-state model made it neces-
sary to create a social memory that generated its own system of values and had an official 
discourse in the public arena. In this regard, it can be stated that early Republican train sta-
tion buildings are among the architectural elements that best reflect the period’s ideology of 
modernization. Train station architecture involves symbolic meanings within the category of 
buildings that represent the nation-state. Beyond having a practical use, train stations played a 
major role in establishing the self-consciousness of the Republic. The new train stations were 
the most noteworthy spaces among the ideological structure components of the regime. Ex-
panding the railway network was one of the priorities of the new government. Building rail-
ways and stations was a symbol of the nation-state and the integrity of the country in the early 
Republican period. Thus, establishing new lines and stations all over the country was deemed 
important. This study will focus on two of the train stations that were built in this process. 
Isparta and Burdur’s train stations are twin stations that had the same architectural language. 
Not only are the two stations similar, they also share common qualities in the relations pro-
vided between stations and squares, squares and streets, and streets and city centers. Apart 
from their architectural quality, these two train station buildings are examples of modern arc-
hitectural heritage because they illuminate the modernization process of Isparta and Burdur.  
 
Keywords: Early Republican period, Isparta and Burdur Train Stations, modernization, modern 
architectural heritage 
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ERKEN CUMHURİYET’TE ULAŞIM, ERİŞİLEBİLİRLİK VE 
KÖPRÜLER: AKSU KÖPRÜSÜ 

Hilal Tuğba Örmecioğlu, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerin-
de, Anadolu’daki her türlü yol nitelik ve nicelik 
olarak oldukça kötü bir durumdaydı. 1908 veri-
lerine göre, Osmanlı’da düşük nitelikli ve parça-
lı haldekiler de dâhil karayolların toplam miktarı 
30.044 km1 iken, savaş sonrasında bu rakam nere-
deyse yarıya inmişti. Bu yolların da büyük bir kıs-
mının “genişliği dar, eğimi fazla, kesit profilleri dü-
şük”, “üzerindeki köprü ve menfezler ahşaptan ya-
pılı ve [yol] kasis ve tümseklerle dolu” olduğu için 
otomobil taşımacılığı için uygun değildi.2 Üstelik 
Cumhuriyet’e miras kalan karayolları ve demiryol-

ları bir ağ oluşturmayarak, dağınık ve parçalı halde 
bulunuyordu. Zaten çoğunluğu yabancı firmalar 
tarafından yapılan demiryolları ağaç şeklindeki 
kurguları ile geniş bir alandan toplanan hammad-
deyi en yakın limana aktarmak için yapılmıştı; ka-
rayolları ise ancak ana ticaret hatlarında makadam 
kaplamalı3 ve sürekli yollar halindeydi. Kalan yol-
lar daha çok stabilize ya da patika formundaydı ve 
çoğunlukla kayalık, vadi, akarsu gibi doğal bir en-
gelle karşılaştığında kesintiye uğruyordu. Bununla 
birlikte, modernitenin ülkenin en uzak köşelerine 
erişebilmesi tamamen ulaşım ağlarına bağlıydı ve 
yolların parçalanmışlığı ülke topraklarının erişile-
bilirliğini azaltıyordu. Atatürk’ün de belirttiği gibi, 
ne sağlık ne de eğitim yollar olmadan kırsala ula-
şıp nüfuz edemezdi.4 

1920’lerde Antalya’nın Yol Durumu

Osmanlı’dan kalan yolların ağ oluşturamaması, 
savaş boyunca var olanların da yıpranması ve ül-
kenin içlerine doğru gidildikçe zorlaşan coğrafi 
koşullar 1920’lerin Türkiye’sinde kişi ve malların 
bir yerden bir yere kesintisiz ve kolayca hareketini 
zorlaştırıyor, özellikle bazı yerler için neredeyse 
imkânsız hale  getiriyordu. Ulaşımın sınırlı sağlan-
dığı bu yerlerden biri de Antalya idi. Geçen yüz-
yılın başında Antalya coğrafi engeller nedeniyle 
merkezi ilişkilerden kopuk, küçük bir tarım kentiy-

Görsel 1. Nafia Vekili Ali Çetinkaya’nın Anadolu gezilerinden, 
1930’lar. Yolların durumu nedeniyle at arabası ile seyahat ederken. 
Kaynak: Örmecioğlu, 2010, s.105.
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di. Şehrin yakın bölge ile tüm bağlantısı Toroslar 
üzerindeki Çubuk belini zorlukla geçen tek şeritli 
Burdur-Antalya asfaltı ve dağ yolundan Konya’ya 
bağlanan Akseki yolundan sağlanıyordu.5 Üstelik 
Antalya sadece çevre illerden neredeyse yalıtılmış  
olmakla kalmıyor; aynı zamanda, ilçeleri arasın-
daki ulaşım bile birçok akarsu ile bölünen kent 
topografyası nedeniyle zorlukla sağlanıyordu. So-
run o kadar etkiliydi ki, 1931’deki Antalya’ya 
ziyareti sırasında Atatürk Konyaaltı’ndaki Mursi 
Çiftliği’nde yapılan pirinç üretimini görmek iste-
diğinde, bölgeye Boğaçayı’nı aşarak ulaşabilen bir 
karayolu olmadığı için, kendisini yat limanından 
deniz yoluyla çiftliğe götürmüşlerdi.6

Antalya’nın ilçeleri arasındaki ulaşımı engelleyen 
büyük sulardan bir diğeri de Aksu Çayı idi. 50 km 
uzunluğundaki bu akarsu,7 kışın neden olduğu sel-
ler ve yaşanan kazalar nedeniyle çok eski dönem-
lerden beri “hayırsız ve kanlı su” olarak bilinirdi.8 
Hemen her kış birkaç kez Aksu Çayı’nın taşmasıy-
la, Antalya merkezi ile Alanya arasındaki bağlantı 
kesilirdi. Osmanlı döneminde de bu önemli geçiş 
noktasına birkaç kez ahşap köprü yapılmış ancak 
bunlar yangın ya da kuvvetli sellerle kısa sürede 
kullanılamaz hale gelmişti.  

1912 yılında inşa edilen en son ahşap köprü de, 
15 yıl sonra Cumhuriyet’in ilk yıllarına gelindiğin-
de oldukça yıpranmış ve kötü bir durumdaydı. Bu 
nedenle Vilayet köprünün ağır vasıtalarca kullanı-
mını sınırlandırmıştı.9 Valilik çeşitli defalar köprü-
nün yeniden yapılmasını talep etmişse de, ülkenin  
daha birçok ulaşılamayan bölgesi olması istekle-
rinin geri çevrilmesine neden oluyordu.10 Ancak, 
1930 yılında köprü tamamen yanınca Antalya 
şehrinden Manavgat, Serik, Akseki ve Alanya’ya 
ticaret durma noktasına geldi. Aksu Çayı üzerinde 
duba ve sallarla kamyonların aktarılmasına çalışı-
lıyor ancak sular yükseldiğinde bu bağlantı kesili-
yordu.11 Bu koşullar altında Vekâlet Aksu Çayı’na 
büyük bir modern köprü yapılmasını acilen uygu-
lama planına almak zorunda kaldı. 

Aksu Köprüsü’nün Yapımı

Köprüyle ilgili ilk çalışmalar ahşap köprünün yan-
masından hemen sonra başladı. Merkezden gön-
derilen bir mühendis durumu incelemiş; ardın-
dan 1931 Nisan’ında zemin etütleri yaptırılmıştı. 
Zemin çalışmalarını yapan sondaj ustasının Haus 
Efendi adında bir Bulgar vatandaşı olması ve son-
daj aletinin Bursa ve Bilecik köprüleri için yapılan 
çalışmanın ardından Aksu’ya gönderilmesi12 tüm 
ülkede köprü işlerini yürüten Nafia Vekaleti'nin 
hem ekipman hem de teknik eleman olarak ne 
kadar sınırlı kaynakla çalıştığını gösteriyordu  
(Görsel 2). 

Zemin etütleri ve sel zamanlarında suların 8.5 
metreye kadar yükselmesi köprüyü birbirinden en 
az 40 metre uzaklıkta yüksek ayaklar üzerine kur-
mayı zorunlu kılıyordu. Bu açıklığın geçilmesinde 
en uygun çözüm ilk önce çelik kafes sistem olarak 
görüldüyse de,  maliyeti nedeniyle daha uygun bir 
çözüm olan ve daha önce ilk kez 25 metre açık-
lıklı Orman Çiftliği Köprüsü’nde kullanılan Bows-
tring sistem seçilmiştir13 (Görsel 3). 

Görsel 2. Aksu Köprüsü. Köprünün ve çayın normal hali, 1933 (sol) 
ve 7,46 m suların yükseldiği  1935 yılındaki taşkın sırasındaki görün-
tüsü (sağ) Kaynak: KGM Arşivi. 

Görsel 3. SaFerHa şirketinin iki ortağı; Sadık Diri (sol) veHalit Köp-
rücü (sağ)  Kaynak: Fevzi Akkaya, Ömrümüzün Kilometre Taşları: 
STFA'nın Hikayesi, (İstanbul: Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri 
Vakfı, 1989), s.66-75.

Planların hazırlanmasının hemen ardından 
13.03.1932 tarihinde yapılan ihaleyi 72.969,05 
lira14 ihale bedeli ve 12 ay süre taahhüt ile dönemin 
ünlü köprü inşaat şirketlerinden SaFerHa kazana-
caktı. Mühendisler Sadık Diri, Ferruh Atav ve Halit 
Köprücü’nün ortak olduğu firma Türkiye’de kazık 
temel yapma ekipmanına sahip tek özel şirketti.  
Ortaklardan Halit Bey ise, köprü inşası konusunda 
kendine ait patentli teknikleri olan, ülkenin önde 
gelen mühendislerinden biriydi. Onun katkıları ile 
SaFerHa çok sayıda köprünün inşasının yanı sıra, 
Kömürhan Köprüsü ve Haliç Köprüsü gibi önemli 
köprülerin projelendirilmesinde hazırladığı öneri-
ler ile Nafia Vekaleti’ne danışmanlık da yapmıştı.15 
Tüm bu özellikleri ile SaFerHa, yeni malzeme ve 
tekniklerin deneneceği bu köprüyü yapma konu-
sunda ülkedeki en yetkin firmaydı (Görsel 4). 
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Görsel 4. Aksu Köprüsü’nün yan gözlerini oluşturan gerber kirişleri. 
Kirişlerin 1.9 m olan toplam yüksekliği aynı zamanda korkuluk gö-
revi görür. Köprü genel görünüşü (sol) ve http://kopriyet.blogspot.
com/2015/10/aksu-koprusu.html ve Sınıflandırılmamış Belgeler, Başba-
kanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, Dosya no: 1856-2.

Aksu köprüsü 42 metrelik bowstring orta açıklığının 
yanı sıra, gerber kiriş tekniğinin16 ve yazışmalarda 
“supersimen”17 olarak adlandırılan yüksek daya-
nımlı çimentonun da ilk kez kullanılacağı Vekâlet 
için de önemli bir işti. Ancak, böyle önemli bir 
işin kontrollüğünün uzaktan yapılması mümkün 
değildi, Vilayet Nafia Şubesi ile işbirliği yapılması 
gerekiyordu. Vilayetin daimi bir mühendis kadrosu 
olmadığından yapılacak işler genellikle Vekâlet’ten 
dönem dönem mühendis gönderilerek yürütülüyor-
du. Fakat bu sefer, Nafia Vekâleti köprü mühendis-
lerinden Siyami Bey Vilayetin teknik elemanları ile 
birlikte çalışmak üzere tam yetkili olarak Antalya’ya 
atandı. Vekâlet, bu sürecin nasıl yürütüleceğini de-
taylı tarif ettiği yazışmasında, her ayın on beşinde 
rutin raporlamaların yapılması, bunun dışında ge-
lişecek özel durumlarda telgrafla hemen haberdar 
edilmesini kesin bir dille Vilayete bildiriyordu.18 
Çünkü bir yıl önce yapılan Manavgat Köprüsü’nün 
inşaatında, kontrollük iyi yürütülemediği için ayak-
ların yapımı gecikmiş; üst yapının montajına vak-
tinde geçilememiş ve bu olay üst yapıyı yüklenen 
Flander firması ile Vekâlet arasında dava konusu 
olmuştu19 (Görsel 5). Aksu Köprüsü inşaatı sırasın-
da temel kazıklarında Yunus, orta gözde ise Arslan 
marka yerli üretim çimento kullanılmıştı. Zemin 
yapısı nedeniyle betonarme kazıklar zorlukla çakı-
labilmiş; bu yüzden müteahhit firma ile kontrollük 
arasında anlaşmazlık olmuştu. Herşeye rağmen in-
şaat taahhüt edildiği sürede bitirildi ve 1933 yılında 
köprü teslim edildi.

Bu inşaat, Vilayet'te sürekli mühendis kadrosu 
olmayan Antalya için önemli bir olaydı. Köprü 
yapımı sırasında baş mühendis Siyami Bey ve 
müteahhit Sadık Bey’e ek olarak, mühendis Ser-
met Bey, mühendis Nihat Bey ve zaman zaman 
kontrole gelen Köprüler Dairesi Şefi mühendis 
Mustafa Kemal Bey de çalışmışlardı. Kabul için 
Ankara’dan gelen heyete ise daha sonra STFA’yı 
kuracak olan Fevzi Akkaya başkanlık ediyordu. 
Akkaya yıllar sonra yazacağı anılarında Antalyalı-
ların onlara gösterdiği ilgiden, “Bizim gelişimizle 
Antalya’da [ilk kez] 12 mühendis toplanmış. Gö-
rülmemiş şey!.. Fotoğraflarımız çekildi, sevindi-
ler” diye bahsedecekti.20

Köprüden Sonra

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin imar edil-
memiş coğrafyasında Antalya, birbirinden ko-
puk yerleşimleri ve parçalanmış sosyo-ekonomik 
coğrafyası ile bir kentten çok gelişmiş bir ilçe gö-
rünümündeki birçok Anadolu kentinden biridir. 
Hem diğer illerle hem de kendi içindeki alt yer-
leşimleri ile olan bağlantısı doğanın insafına kal-
mıştır. Cumhuriyet ile birlikte daha önceden pa-
tika durumundaki ilçeler arası yollar hızla şoseye 
dönüştürülmüş olsa da, yolun bütünlüğü aslında 
düğüm noktalarını oluşturan coğrafi engellerin 
aşılmasına bağlıdır. Bu nedenle köprü ve tüneller 
erişilebilirlik için yollardan daha önemlidir; ve 
ulaşım ağının kurulması sadece ekonomik değil, 
ülkenin imar edilmemiş vahşi doğasına karşı da 
bir savaştır. 

Dahası, ulaşım ülke için ekonomik bir önem arz 
etmekle kalmaz, aynı zamanda yeni rejim için 
halka erişebilmek anlamına gelmektedir. Yol-
lar ve köprülerle birlikte devlet hizmetleri, mo-
dernite ve teknoloji de Anadolu’nun daha önce 
hiç erişmediği derinliklerine ilerler. Bu neden-
le, devlet bir mühendisi bile olmayan yerlerde, 
maddi ve teknik imkânlarını zorlayarak, en son 
teknolojide projelerin yapımında ısrar eder. Böy-
le zorlu koşullar altında yapılan Aksu Köprüsü, 
yapıldığı dönemde ülkenin en geniş açıklıklı dör-
düncü, yenilikçi malzeme ve yapım tekniklerinin 
kullanılması açısından birinci köprüsü olmuş-
tur.21 Köprünün yapımıyla artık erişilebilir olan 
Aksu’da ise, 1936 yılında açılan Aksu Eğitmen 
Kursu başarılı olunca “cenup (güney) vilayetleri 
için Antalya [köy eğitmenleri] teşkilatına merkez 
yapıl[mıştır]”.22 Bu kurs, 1940’ta köy enstitüsüne 
dönüşecek ve bugüne kadar eğitimi devam ettire-
rek Aksu Öğretmen Okulu haline gelecektir. 

Aksu köprüsü örneğinde olduğu gibi, Erken 
Cumhuriyet döneminde betonarme ve demir 
köprü yapımı zorluklara rağmen büyük bir inanç 

Görsel 5. Aksu Köprüsü inşaat fotoğrafları. Kaynak: Sınıflandırılmamış 
Belgeler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, Dosya no: 1856-2.
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ve azimle yürütülen bir faaliyettir. Bu nedenle 
hem ülkenin ücra köşelerine ulaşımı sağlaması, 
hem de devletin teknolojik ve ekonomik başarısı-
nı göstermesi açısından bir mühendislik zaferi ola-
rak dönem yayınlarında gururla paylaşılır. Ancak 
bu köprüler teknoloji ve imar adına olduğu kadar 
sosyo-ekonomik olarak da önemli başarılardır. Ya-
pımlarıyla birlikte Cumhuriyet’in idealleri daha 
önce ulaşılamayan yerlere ulaşmıştır. Türk mo-
dernite projesinin hem ürünü hem aracı olarak bu 
yapılar, dönemin yapım teknolojisinin de önemli 
tanıklarıdır. Bugün birçoğu ya atıl durumda ya da 
ağır bir trafik yükü altında bakımsız halde olan bu 
köprüler acilen belgelenerek koruma altına alın-
malıdır.  

DİPNOTLAR

1  Noradunkyan Efendi’nin Nafıa Projesi, Ticaret 
ve Nafıa Nezareti, 1324 (1908), s.18.

2 “Bir konuşma”, Türk Akdeniz, 2. Kanun 1941, 
4/21,  ss.10-12. 

3  İskoç mühendis Scott J. Macadam tarafından 
keşfedilen ve kendi adıyla anılan bu yol tipi temel ola-
rak ortası yüksek kenarları alçak yay şeklinde kesitten 
ve bu kesitin iki yanında toplanan suyun tahliyesi için 
iki hendekten oluşur. Bkz. Tekeli, İlhan ve Selim İlkin, 
Cumhuriyetin Harcı: Modernitenin Altyapısı Oluşur-
ken, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006, s.115.

4  “Efendiler! Maarif, sıhhat, iktisat mefhumları 
bir ilahi seda gibi gökten inmezler… Eğer yol olmazsa, 
ne sıhhat, ne maarif, bilhassa buna daha çok muhtaç 
bulunan köylerimize gidemez ve giremez. İşte Türk 
cemiyetinin yıllardan beri birinci derdi budur: Yol-
suzluk...” Atatürk’ten aktaran: Şen, Leyla. Türkiye’de 
Demiryolları ve Karayollarının Gelişim Süreci, TESAV 
Yayınları, Ankara, 2003, s.40. 

5 Cumhuriyet'ten sonraki yolları anlattığı ya-
zısında Muammer Lütfi Bey eski durumu şu sözlerle 
anlatır: “Eskiden bu dağlar yüzlerce şaki barındırırmış, 
çubuk boğazından malına ve canına dokunulmadan 
geçmeğe muvaffak olan yolcular adaklar keserlermiş… 
Bu yol geçit vermeyen dağlara tırmanırmış, çok defa 
sular ve seller yolu tamamile kapatırmış. Araba ile seya-
hat edenler, tehlikelerden korunmak için yokuşlarda ve 
inişlerde yaya gitmeye mecbur kalırlarmış.” Bkz. Lüt-
fi, Muammer., “Bir Gezinin Notları”, Türk Akdeniz, ½ 
(1937): 4. Ayrıca, “Antalya’ya gelip gitmek için ne mun-
tazam bir yol, ne de asayiş ve emniyet vardı. Çubuk 
Boğazı soygunlarının adliye sicillerindeki mürekkepleri 
hala kurumamıştır… Asırlardan beri tehlikeli arızalar-
dan atla bile bin meşakkatle gidilen Akseki ve Alanya 
yolları asri nakil vasıtaları ile geçilecek tarzda muntaza-
man ilerlemekte devam ediyor… Antalya’ya kırk kilo-
metre mesafede bulunan Serik’le gün hatta ay olurdu ki 

münakale (ulaşım) kesilirdi, çünkü Aksu kışın geçilmez 
yazın içilmez.” Bkz. Lütfi, Muammer. “Cumhuriyet’te 
Antalya”, Türk Akdeniz, 1/5 (1937): 4. 

6 url1. http://www.antalyakulturturizm.gov.
tr/TR-67550/antalya-ataturk-evi-ve-muzesi.html 
(ET:18.11.2018),

7 Anakök, Tayyar. “Antalya’nın Nehirleri”, Türk 
Akdeniz, 3/13 (1939): 21-28.

8 Evliya Çelebi’den aktaran: Erten, Fikri. 
“Antalya’dan Anamur’a Doğru”, Türk Akdeniz, 1/6 
(1937): 25.

9 Antalya Valisi Faiz Bey’den, Nafia Vekâleti’ne, 
22.01.1929 tarihli yazışma, Sınıflandırılmamış Belge-
ler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, Dosya no: 
1856. 

10  Nafia Vekâleti’nden, Antalya Valiliği’ne, 
01.12.1929 tarihli yazışma, Sınıflandırılmamış Belge-
ler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, Dosya no: 
1856.

11 Antalya Valisi Faiz Bey’den, Nafia Vekâleti’ne, 
13.01.1931 tarihli yazışma, Sınıflandırılmamış Belge-
ler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, Dosya no: 
1856. 

12  Nafia Vekâleti’nden Antalya Valiliği’ne, 
02.02.1931 tarihli ve Yollar Umum Müdürlüğü’nden 
Nafia Vekaleti’ne, 07.04.1931 tarihli yazışmalar, Sı-
nıflandırılmamış Belgeler, Başbakanlık Devlet Arşivleri 
KGM Fonu, Dosya no: 1856.

13  Bowstring ya da yay köprüler bir kemer ve 
onu kuşak şeklinde bağlayan bir kiriş formunun yarattı-
ğı iç germelerden yararlanarak aynı açıklığı daha küçük 
kesitlerde geçebilmeyi sağlayan özel bir köprü yapım 
tekniğidir. Bkz. Örmecioğlu, Hilal Tuğba. “Techno-
logy, Engineering, and Modernity in Turkey: The Case 
of Road Bridges between 1850 and 1960”, Yayınlan-
mamış Doktora Tezi, ODTÜ FBE, Ankara, 2010, s.227. 

14  1932 yılında 1 gr altın 929 kuruştur. 72.969,05 
lira yaklaşık 7,855 kg altın değerindedir ve bugünkü 
karşılığı 1.608.987 liradır. 

15  Sadık, Halit, Ferruh İnşaat Kollektif Şirketi (Sa-
FerHa), 1946’da Ferruh Atav’ın ortaklıktan çekilmesi 
ile “Sadık Diri & Halit Köprücü İnşaat Kollektif Şirke-
ti” adıyla çalışmaya devam etmiştir. Örmecioğlu, a.g.e, 
ss.89-91.

16  Gerber  kiriş sisteminde; uygun yerlere, örne-
ğin sürekli kirişlerde momentin sıfırlandığı yerlere maf-
sal ekleyerek sistemi statik açıdan daha elastik bir hale 
getirir. url2. http://kopriyet.blogspot.com/2015/10/ak-
su-koprusu.html (ET: 24.11.2018)

17  Süpercimen yüksek dirençli, çabuk sert-
leşen bir çimento türüdür. Köprüde kullanılan çi-
mento için Yüksek Mühendis Mektebi’nde yapılan 
testlerde 27 günlük dayanımı 60.5 mPA çıkmıştır. 
23.5.1931 tarihli test raporu, Sınıflandırılmamış 



40 modern mimarlık mirası 

Belgeler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, 
Dosya no: 1856.

18 Nafia Vekâleti’nden Antalya Valiliği’ne, 
12.05.1932 tarihli yazışma, Sınıflandırılmamış Belge-
ler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, Dosya no: 
1855.

19  Manavgat Köprüsü Dosyası, Sınıflandırılma-
mış Belgeler, Başbakanlık Devlet Arşivleri KGM Fonu, 
Dosya no: 1856.

20 Akkaya, Fevzi. Ömrümüzün Kilometre Taşları: 
STFA’nın Hikayesi, (İstanbul: Bilimsel ve Teknik Yayın-
ları Çeviri Vakfı, 1989),s.67.

21 Enüstün, Bedi. “Bayındırlık İşleri”, Türk Ak- 
deniz, C.2/11(1938): 51-59.

22  Özdemir, Tahsin. “Antalya-Aksu Eğit-
men Kursunda Son Gün”, Türk Akdeniz, 
C.4/21(1941):5-6

KAYNAKÇA

Anakök, Tayyar. “Antalya’nın Nehirleri”, Türk Akdeniz, 
3/13 (1939): 21-28.

Başbakanlık Devlet Arşivleri, Cumhuriyet Arşivleri, 
KGM Fonu, Dosya no:1855,1856,1856-2.

“Bir konuşma”, Türk Akdeniz, 4/21 (1941): 10-12. 

Akkaya, Fevzi. Ömrümüzün Kilometre Taşları: STFA’nın 
Hikâyesi, Bilimsel ve Teknik Yayınları Çeviri Vak-
fı, İstanbul, 1989. 

Enüstün, Bedi. “Bayındırlık İşleri”, Türk Akdeniz, 2/11 
(1938): 51-59.

Erten, Fikri. “Antalya’dan Anamur’a Doğru”, Türk Ak-
deniz, 1/6 (1937): 25.

Karayolları Genel Müdürlüğü Arşivi, Ankara.

Lütfi, Muammer. “Cumhuriyet’te Antalya”, Türk Akde-
niz, 1/5 (1937): 4. 

Lütfi, Muammer. “Bir Gezinin Notları”, Türk Akdeniz, 
1/2 (1937): 4. 

“Noradunkyan Efendi’nin Nafıa Projesi”, Ticaret ve Na-
fıa Nezareti, 1324 (1908).

Örmecioğlu, Hilal Tuğba. “Technology, Engineering, 
and Modernity in Turkey: The Case of Road Brid-
ges between 1850 and 1960”, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, ODTÜ FBE, Ankara, 2010.

Özdemir, Tahsin. “Antalya-Aksu Eğitmen Kursunda Son 
Gün”, Türk Akdeniz, 4/21 (1941): 5-6.

Şen, Leyla. Türkiye’de Demiryolları ve Karayollarının 
Gelişim Süreci, TESAV Yayınları, Ankara, 2003. 

Tekeli, İlhan ve Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı: Mo-
dernitenin Altyapısı Oluşurken, Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, İstanbul, 2006.

url1. http://kopriyet.blogspot.com/2015/10/aksu-kopru-
su.html (ET: 24.11.2018)

url2. http://www.antalyakulturturizm.gov.tr/TR-
67550/antalya-ataturk-evi-ve-muzesi.htm (ET: 
18.11.2018)



41   modern mimarlık mirası 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Anadolu’daki birçok köy ve kaza için ulaşım ve erişilebilirlik büyük 
problemlerdi. Öyle ki, ana hatların üzerindeki şehirler ve ilçeler dışındaki yerleşimler için mo-
torlu taşıt ulaşımına uygun kaplamalı yollar neredeyse söz konusu bile değildi. Düşük nitelikli 
yollarla küçük yerleşimlere ulaşım bir şekilde sağlanmış olsa da,  çoğu zaman bu yollar akarsu-
larla bölünmekte, böyle durumlarda ulaşım sal, ahşap köprü vb. gibi iptidai çözümlerle zorlukla 
devam ettirilmekteydi. Suların yükseldiği dönemlerde bu da mümkün olmadığından suyun öbür 
yakasındaki yerleşimlerin merkezle bağlantısı kesilirdi. Köprü yapımı ise savaş sonrası ekonomik 
koşullar için pahalı olduğu kadar teknik koşulların yetersizliği nedeniyle de zorlukla yürütülen 
bir faaliyetti. Ülkede yeterli malzeme ve ekipman olmadığı gibi, inşaat sektörü yetişmiş teknik 
kadrolardan da yoksundu. Bu zorlu koşullar altında yapılan Antalya-Aksu Köprüsü, yapıldığı 
dönemde ülkenin en geniş açıklıklı dördüncü, yenilikçi malzeme ve yapım tekniklerinin kulla-
nılması açısından birinci köprüsüdür. Üstelik köprü, yapımından sonra bölgenin kalkınmasını 
yaptığı katkı açısından da dikkat çekicidir.

Anahtar kelimeler: teknoloji, ulaşım, modernleşme, erken Cumhuriyet, proto-modern köprüler

In the early years of the Republic, transportation and accessibility were the major problems for 
many villages in Anatolia. Paved roads, suitable for motor-vehicle transport, were almost not 
available for settlements other than cities and districts that were on the main road lines. Although 
access to small settlements was provided on low quality roadways, most of the time these roads 
were divided by streams; and in such a cases, transportation was continued difficultly through 
primitive solutions such as rafts, wooden bridges etc. This was not possible in the periods when 
water rose and the settlements on the other side of the river were disconnected from the center. 
Construction of bridges was not only expensive under post-war economic conditions but also dif-
ficult to carry out due to the inadequate technical conditions. The country did not have enough 
materials and equipments, as well as lacked in technical staff. The Antalya-Aksu Bridge, which 
was built under these difficult conditions, is the first bridge in the country in terms of using inno-
vative building materials and techniques; and the fourth largest span in the country. Moreover, 
the bridge is noteworthy in terms of its contribution to the development of the region after its 
construction.

Keywords: technology, transportation, modernization, early Republic, proto-modern bridges

ö
ze

t Erken Cumhuriyet’te Ulaşım, Erişilebilirlik ve 
Köprüler: Aksu Köprüsü 

Transportation, Accessibility and Bridges in the 
Early Republic: Aksu Bridge

ab
st

ra
ct



42 modern mimarlık mirası 

MODERN’İN İKİ DÖNEMİ: MÜLKİYE VE EK YAPILARI1

Azize Elif Yabacı, Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi Mimarlık Bölümü

1923’te kurulan Cumhuriyet'le birlikte başlayan 
modernleşme çalışmaları kapsamında eğitim ala-
nında gerçekleştirilen reformlar, bu çabaların en 
somut örneklerini sunmuştur. Bu bağlamda, Ernst 
A. Egli’nin Mülkiye yapısı erken Cumhuriyet dö-
nemi modern mimarlığının ve bu dönemde eğitim 
alanında yapılan reformların en önemli temsilcile-
rindendir. Zaman içinde artan kullanıcı sayısı ve 
değişen-gelişen ihtiyaçlar sonucu yetersiz kalan 
yapıya 1955 yılında açılan bir yarışmayla Enver 
Tokay, Ayhan Tayman ve Yılmaz Sanlı tarafından 
tasarlanmış, dönemin modern üslubunu yansıtan 
amfi, kütüphane ve yurt yapıları eklenmiştir. Bir 
ana yapı, bir spor salonu ve üç ek binadan olu-
şan bugünkü adıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi ya-
pıları, modern mimarlığın iki farklı döneminden 
iki önemli mimarın tasarımlarıyla oluşmuştur. 
(Görsel 1). Bu yazıda, bu iki dönemin yapıları, 
yansıttıkları dönem özellikleri ve yapıların korun-
ma sorunları üzerinde durulmuştur.

Mülkiye

1859’da Mekteb-i Mülkiye ismiyle eğitime baş-
layan okul, zaman zaman eğitime ara verilse de, 
Ankara’ya taşınana kadar İstanbul’da eğitim ver-
meye devam etmiştir.2 1935’te, devlet yöneticileri-
ni yetiştiren bir okul olarak Ankara’ya taşınmasına 
karar verilen okul3 için Ernst A. Egli tasarımı yeni 

bir yapının inşasına başlanmış ve 1936’da tamam-
lanarak kullanıma açılmıştır.4 Yine 1935’te ‘Mül-
kiye’ adı, Atatürk’ün isteği doğrultusunda, ‘Siyasal 
Bilgiler Okulu’ olarak değiştirilmiştir.5 

Görsel 1. Siyasal Bilgiler Fakültesi Vaziyet Planı Kaynak: Ankara 
Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire İşleri Başkanlığı
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Jansen Planı’nda ‘Yüksek Okullar Bölgesi’ olarak 
belirlenmiş olan Cebeci’de konumlanan okul, iş-
levsel anlayışla tasarlanmış betonarme karkas bir 
yapıdır. Kuzeydeki Cemal Gürsel Caddesi’ne6 
paralel üç katlı bir blok ve ona dik dört adet iki 
katlı bloktan oluşan yapıda bloklar barındırdıkla-
rı işlevlerin gerektirdiği mekânsal özelliklere göre 
şekillenmiştir. Caddeye paralel ana blokta idari bi-
rimler, öğretim üyelerinin ofisleri ve sınıfları yer 
alırken; zemin kattaki ana girişin devamında, blok-
taki tek ve en büyük mekân olan sütunlu salon yer 
alır. Bu bloğa dik konumlanan diğer dört blokta ise 
büyük hacimler gerektiren konferans salonu, ya-
takhane, yemekhane gibi ortak mekânlar bulunur. 

Yapının farklı cephelerinde farklı yaklaşımlar göz-
lemlenmekle birlikte, simetrik düzene sahip yalın 
ve kübik görünüm tüm cepheler için ortak tasa-
rım prensipleridir. Caddeye paralel ana bloğun 
kuzey cephesinde yataylığı vurgulayan pencere 
düzeni, ortada konumlanmış ana girişin dışarı ta-
şırılmasıyla kırılmış ve cepheye üç boyutluluk kat-
mıştır.7 Bloğun güney cephesinde, zemin kattaki 
sütunlu salon ve üstünde yer alan sınıf ve ofislerin 
mekânsal farklılığı cephede okunur kılınmıştır. Üst 
katlarda pencere düzeni devam ederken, salonun 
bulunduğu zemin katta kolonlar cepheden çıkma 
yapmış ve yapı köşelerde geri çekilerek nişler oluş-
turulmuştur. Dikey blokların kuzey cephesinde, 
özgününde, sütunların baskın olduğu bir cephe 
görülür. Zemin katta sütunlu bir teras ve üstünde 
iki bloğun ayrı ayrı okunabildiği sütunlu iki derin 
balkonla tasarlanan cephe, yapının geçirdiği de-
ğişimler sonucu günümüzde maalesef bu şekilde 
algılanamamaktadır. Blokların diğer cepheleriyse 
modüler pencere düzenine sahiptir (Görsel 2). 

nin artan kontenjanla9 hızla büyümesi ve yapının 
yetersiz kalması üzerine, dönemin dekanı Prof. 
Dr. Bedri Gürsoy’un girişimleriyle 1954’te ‘Tevsi 
ve Tadilat Projesi’ için çalışmalara başlanmış10 ve 
1955’te davetli bir mimari proje yarışması açılmış-
tır.11 İnşa edilecek ek yapılar kütüphane, yurt ve 
amfiyle birlikte ana yapıda yapılacak değişiklikleri 
kapsayan bu proje için Enver Tokay’ın önerisi se-
çilmiştir. Özgün çizimlerde Tokay’ın süreçte Ay-
han Tayman ve Yılmaz Sanlı ile birlikte çalıştığı 
görülür.

Kütüphane

Aynı parselde ana binanın güneyine konumlan-
mış kütüphanenin inşaatına 1957’de başlanmış 
ve 1963’te tamamlanmıştır.12 Yeni kütüphanenin 
kullanılmaya başlamasıyla ana yapıdaki iki katlı 
özgün kütüphane bölümü müdahalelerle dekanlık 
ve seminer odaları olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Dikdörtgen hacimli betonarme karkas yapı, bod-
rum üzeri iki kat ve ters eğimli çatı ile tanımlanır. 
Girişte danışma, banko, yönetim ofisleri ve geniş 
kütüphane holü yer alırken, üst kat tamamen geniş 
bir okuma salonu olarak düşünülmüştür. Bodrum 
kattaysa servis mekânları ve depolar bulunmakta-
dır. Katlar arasındaki işlevsel farklılaşma cephede 
okunur kılınmış; doğu-batı yönlerinde çıkma ya-
pan üst kat, batı cephesi hariç, bütün katı kapla-
yan şeffaf yüzeylerle tasarlanmıştır. Eğimli arazide 
konumlanması sebebiyle güney ucu toprak altında 
kalan zemin katta doğu ve batı cephelerinde tava-
na yakın konumlanmış yatay pencereler bulunur. 
Doğal ışık ihtiyacının göz önünde bulunduruldu-
ğu üst kat ve kontrollü ışık alımının amaçlandığı 
zemin kat cephe tasarımlarıyla barındırdığı işleve 
uygun tasarım anlayışının cephelerde de okunur 
kılındığı görülmektedir.

Prizmatik kütleye sahip yapının en karakteristik 
elemanı, zemin katı hemen giriş karşısından üst 
kattaki okuma salonuna bağlayan spiral merdiven-
dir. Özgün merdiven, mekândan ayıran turkuaz 
seramiklerle kaplı duvarıyla birlikte, günümüze 
kadar korunmuştur. Bu merdiven, ‘Tevsi ve Tadilat 
Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar 
açısından farklı bir öneme de sahiptir. Ana yapı-
daki işlevlerin ek binalara taşınması sonucu bina-
da gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında, yurt 
odaları sınıflara dönüştürülmüş ve ortadaki boşlu-
ğa da sınıflara ulaşımı kolaylaştıracak yalın fakat 
gösterişli bir merdiven eklenmiştir. Bu merdivenin 
etrafında döndüğü duvar ise yine turkuaz renkli 
seramiklerle kaplıdır. Farklı binalarda konumlanan 
bu iki merdivende ortak olarak kullanılan duvar 
kaplaması, mimarların eski ve yeni arasında bir 

Görsel 2. Mülkiye, 1937 Kaynak: http://cumhuriyetinbaskenti.anka-
ra.edu.tr/seri-18-editor-fotografci-o-rumuzlu-kartpostallar/#! 

Mülkiye’nin Ekleri: Kütüphane, Yurt ve Amfi

Siyasal Bilgiler Okulu, 1950 yılında Siyasal Bilgiler 
Fakültesi adıyla 1946’da kurulan Ankara Üniversi-
tesi çatısı altına girmiştir.8 Bunu takiben, fakülte-
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ortak dil oluşturma çabası olarak yorumlanabilir. 
İki yapı arasında ortaklık kuran bir başka öğeyse, 
yapıları birbirine bağlayan ince koridorla oluştu-
rulan öğrencilerin zamanının çoğunu geçirdiği ve 
‘akvaryum’ olarak adlandırdıkları13 iç avludur. Ko-
ridorun batı kanadına da berber, matbaa, fotokopi 
odası gibi işlevler yerleştirilmiş, kütüphaneye bu 
koridordan ayrı bir giriş daha sağlanmıştır. 

Yurt (Milli Piyango Öğrenci Evi)

Ana yapıdan bağımsız, alanın en güneyinde yer 
alan yurt kampüsteki en yüksek binadır. Bodrum 
üzeri sekiz kat yüksekliğindeki yapı, 1963 yılın-
da kullanıma açılmıştır. Sonrasında, ana yapıda-
ki özgün yurt mekânları sınıflara ve/veya ofislere 
dönüştürülmüştür. Ayrıca, ana binada yer alan 
yemekhane için de yeni yapıda bir mekân tasar-
lanmasıyla, özgün yurt odaları ve yemekhanenin 
önemli bir bölümünü oluşturan Cemal Gürsel 
Caddesine dik bloklar önemli işlevsel ve mekânsal 
dönüşüme uğramıştır. 

Yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan sekiz katlı 
ince uzun bir dikdörtgen blokla, ona dik iki katlı 
dikdörtgen bir başka bloktan oluşur. Kütle olarak 
ayrışan iki blok, işlevsel olarak da farklılaşır; yük-
sek blokta yurda ait işlevler yer alırken, iki katlı 
blokta yemekhane, tiyatro gibi ortak ve geniş ha-
cimler bulunur.  İşlevsel farklılaşma yüksek bloğun 
kendi içinde de görülür. Zemin katla asma katta 
geniş okuma salonları, televizyon odası, kantin, 
kuaför gibi ortak hacimler yerleştirilmiş; üstteki 
altı kat ise tip kat planı uygulanarak yurt odalarına 
ayrılmıştır. Bodrum katlarındaysa servis ve teknik 
hacimler bulunur. Zaman içinde ortak işlevlerin 
geniş mekânları hacimsel ve işlevsel değişimler 
geçirmiş olsa da yurt odalarının bulunduğu altı 
katta plan korunmuştur. 

Kütüphane yapısında olduğu gibi işlevsel anlayışla 
tasarlanmış bu yapıda da katlar ve bloklar arasın-
daki işlevsel farklılaşma cephelerde görünür kılın-
mıştır. Özellikle yüksek bloktaki üst altı katta yer 
alan odalar ile ilk iki kattaki ortak hacimler kolay-
lıkla ayrıştırılabilir. Uzun dar kütle cephe boyun-
ca uzanan bant şeklindeki pencerelerle destekle-
nirken, bitişik iki odadan ulaşılabilen balkonlar 
ve ona açılan kapılarla bölünür; bu şekilde cep-
hede bir balkon ve bir pencereden oluşan birim-
ler de okunabilir. Bu birimler cephe arkasındaki 
mekânsal bölüntünün yansımasıdır. İlk iki katın 
cephesinde ise yine cephe boyunca devam eden 
kolonlarla bölünmüş açıklıklar görülmekle birlik-
te, bu açıklıklar cephe yüksekliğinde geniş açık-
lıklardır. Bu farklılık, katlar arasındaki işlevsel de-
ğişimi açıkça ortaya koyar. Ayrıca, üst katlardaki 

modüler balkon düzeni yerine bu iki katın önünde 
iki katlı ve yine kat boyunca devam eden terasla-
ra yer verilmiştir. Üst katların çıkma yapmasıyla, 
bu katlarda taşıyıcı elemanlar iç mekânlarda kal-
mış; cephede yapısal öğelerin bölüntüleri yerine 
mekânsal ayrımın daha da görünür kılındığı bir 
cephe elde edilmiştir. 

Amfi (Aziz Köklü Salonu) 

Proje kapsamında inşa edilen yapılardan sonun-
cusu olan Amfi, 1968’de kullanılmaya başlamıştır. 
Ana binanın kuzeyinde, Cemal Gürsel Caddesi ile 
ana bina arasında konumlanan yapı, işlevsel ola-
rak da bir ek yapıdır. Bir başka deyişle, diğer iki ek 
yapı gibi ana binadaki işlevler için değil, ek olarak 
düşünülen amfilerin için inşa edilmiştir. Bu neden-
le, yapının inşası ana yapıda mekânsal olarak bir 
dönüşüme sebep olmamıştır. Özgününde iki adet 
farklı boyutlarda amfi ve onların fuayesinin yer al-
dığı yapıda, yapının geçirdiği değişimler sonrası, 
bugün ek olarak sınıflar ve servis mekânları da yer 
almaktadır. 

Amfi, ana binanın caddeye dik blokların kuzey 
ucuna eklenir. Özgününde yemekhane, yurt gibi 
ortak hacimlerin yer aldığı yan yana iki blok ile 
ortalarında ayrı bir girişin yer aldığı bu cephede, 
yukarıda belirtilen dönüşümler sonrası bu giriş ip-
tal edilmiş; cephe tamamen değişmiş ve bu cep-
heden ana binanın devamı şeklinde amfi eklen-
miştir. İki yapı arasındaki kot farkı, geçişte geniş 
bir merdiven eklenerek çözülmüş; dolaşımın iki 
bina arasındaki devamlılığı sağlanmıştır. Üst üste 
yerleştirilmiş iki amfiden küçük olanı bu merdi-
venle ulaşılan alt katta yer alırken, büyük amfi üst 
katta bulunur ve zemin kotunda yer aldığı için ön 
bahçeden fuayesine ayrı bir girişi vardır. Özgün 
çizimlerde yapının cadde cephesinden giriş aldığı, 
bugün sınıfların yer aldığı alanda geniş bir fuaye 
bulunduğu ve fuayenin iki yanındaki merdiven-
lerle de üst kattaki büyük amfiye ulaşıldığı görül-
mektedir. Ne yazık ki, zaman içinde geniş fuaye 
mekanını etrafına sınıflar eklenmiş; bu süreçte bu 
merdivenlerden biri de yıkılmıştır. Fakültenin eski 
dekanlarından Prof. Dr. Yalçın Karatepe görevde 
olduğu dönemde (2011-2014), sonradan oluş-
turulan mekânlardan birinin içinde kalmış olan 
merdivenlerden birini ortaya çıkarmış fakat diğer 
merdiven çok zarar görmüş olduğu için ona müda-
halede bulunamadıklarını belirtmiştir.14

Yapıda, işlevin gerektirdiği formun kütlenin şekil-
lenmesine yön verdiği görülür. Yapının ana işlevi 
olan ve en büyük hacmi kaplayan amfi dışarıdan 
da okunur kılınmış, bunun için hem oval form 
cepheye yansıtılmış hem de kendisini çevreleyen 
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hacimlerden daha yüksek tutularak kütlesel ola-
rak da farklılaştırılmıştır. Yapının batıya bakan ve 
büyük amfiye giriş veren ana cephesi şeffaf olarak 
tasarlanmış; özgününde fuaye girişi olan fakat bu-
gün sınıfların yer aldığı kuzey cephesiyse geçirdiği 
değişim sonrası ince pencereler dışında kör cephe 
olarak düzenlenmiştir. Aynı düzen doğu cephede 
de görülür. 

Değerlendirme

İki farklı dönemin modern mimarlarının eserleri 
olarak Mülkiye ve ek yapıları bugün geçirdikleri 
değişimlerle birlikte eğitim yapıları olarak halen 
özgün işlevlerini sürdürmektedir (Görsel 3). Ta-
sarlandıkları dönemler arasında yaklaşık 20 yıllık 
bir fark olsa da modern, işlevsel ve yalın mimarlık 
yaklaşımı yapıların ortak noktasıdır. Farklı dönem-
lerin modern örnekleri olmaları ana prensiplerde 
ortaklık sağlamakta; cephe açıklıkları, kullanılan 
malzemeler gibi unsurlar dönemlerin farklılığını 
okunur kılmaktadır. Egli’nin Mülkiye yapısı süs ve 
bezemenin tamamen terk edildiği kütle, plan ve 
cephesi ve iç mekan tasarımında özgün detay ve 
malzeme kullanımıyla, Erken Cumhuriyet Döne-
mi mimarlığının Ankara’daki en önemli temsilcile-
rindendir. ‘Modern dekorasyon’ biçimi olarak ele 
alınan cepheleri, strüktürel ve işlevsel özelliklerin 
öne çıktığı, betonarme taşıyıcılarla gelen ızgara 
sisteminin etki ettiği tasarımları ve çeşitlenen gü-
neş kırıcıları, 1950’ler ve 1960’larda hâkim olan 
mimarlığın temel unsurları olarak sayarsak,15 En-
ver Tokay’ın barındırdığı işleve uygun kütle özel-
likleri ve işlevsel farklılaşmanın cepheden okunur 
kılındığı tasarım anlayışıyla tasarladığı ek yapıları-
nı da dönemin başarılı örnekleri olarak kabul et-
mek yanlış olmaz. 

yalınlığın en önemli unsuru olan özgün malzeme 
ve detaylara yapılan bu müdahaleler ve gerçekleş-
tirilen değişimler bu kapsamda değerlendirildiğin-
de büyük önem taşımaktadır. 

Zaman içinde yapılan müdahaleler, özellikle ana 
binada özgünlüğün büyük ölçüde – hem mekânsal 
hem malzeme olarak – kaybına yol açmış, tescilli 
bir yapı olmasına rağmen mimari nitelikler koru-
namamıştır. Sürekli kullanımda olan, değişen ve 
büyüyen ihtiyaçların var olan bu yapılar içinde 
karşılanma zorunluluğu, yapıların sürekli olarak 
müdahale görmesine ve modern mimarlık örnek-
leri olarak değerlerinin korunamamasına neden 
olmaktadır. 

Hem Mülkiye’nin ilk yapısı hem de ek yapılar 
zaman içinde farklı ölçeklerde ve etkilere sahip 
onarımlar, değişimler ve müdahaleler geçirmiş-
lerdir. Amfi fuayesine eklenen sınıflar gibi önemli 
mekânsal müdahaleler yanında, kütüphane okuma 
salonuna eklenen geçici mekânsal müdahaleler de 
söz konusudur. Yapıların tümünde ortak olansa, 
mekânsal müdahalelerden çok küçük onarım ve 
müdahaleler diyebileceğimiz malzeme bazlı deği-
şimlerdir. Modern mimarlık yaklaşımının getirdiği 

Görsel 3. ‘Akvaryum’ ve bağlantı koridoru Kaynak: Azize Elif Yaba-
cı, 2017

Görsel 4. Özgün fuayeye eklenmiş sınıflar ve iç bahçe ile özgün 
korunabilen merdiven Kaynak: Azize Elif Yabacı, 2017

Görsel 5. Kütüphane, Yurt ve Amfi Kaynak: Azize Elif Yabacı, 2017



46 modern mimarlık mirası 

DİPNOTLAR

1 Bu yazı, yazarın ODTÜ Kültürel Mirası Koru-
ma Programı’nda Şubat 2018’de kabul edilen, “Place – 
Identity – Change in Ankara University Cebeci Campus 
as an Issue of Modern Heritage Conservation” başlıklı 
doktora tezine dayanmaktadır. 

2  Musa Çadırcı ve Azmi Süslü, Ankara Üniversi-
tesi Gelişim Tarihi (Ankara: Ankara Üniversitesi Rektör-
lüğü Yayınları, 1982), 367-368.

3  Ömer F. Gençkaya, Ankara: Capital of Educa-
tion (Ankara: VEKAM Yayınları, 2011),178. 

4  Murat M. Baskıcı, “Mekteb-i Mülkiye’den Siya-
sal Bilgiler Fakültesine 150 Yılın Kronolojisi,” 02 Kasım 
2018, 15.

5  Musa Çadırcı ve Azmi Süslü, Ankara Üniversi-
tesi Gelişim Tarihi (Ankara: Ankara Üniversitesi Rektör-
lüğü Yayınları, 1982), 367-368

6  Yapının inşa edildiği dönemde ve 1960’lara 
kadar olan vaziyet planlarında bu caddenin adı ‘Cebeci 
Caddesi’ olarak görülmektedir. 

7  İnci Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi Mi-
marlığı: 1923-1938 (İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2010), 
182. 

8  http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_
icerik&icerik_id=284&menu=0&ens_birim=0 

9  1949-1950 yıllarında 404 olan öğrenci sayısı, 
1959-1960 yıllarında 842’ye çıkmıştır (Baskıcı, 2009, 
25).

10  Temurhan Öztürk, Ankara’nın Mülkiyesi 
1936-2017 (Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 
2007), 38.

11  Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yarışmalar Di-
zini: http://www.mimarlarodasiankara.org/yarismalar-
dizini/ (ET: 08.11.2018). 

12  Temurhan Öztürk, Ankara’nın Mülkiyesi 
1936-2017 (Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 
2007), 40.

13  Fakültenin 2007 mezunlarından Emre Demir 
ile söyleşi, Mayıs 2017. 

14  Prof. Dr. Yalçın Karatepe ile Söyleşi, Haziran 
2017. 

15  Sibel Bozdoğan, “Turkey’s Postwar Moder-
nism: A Retrospective Overview of Architecture, Ur-
banism and Politics in the 1950s,” M.Ö. Gürel (Ed.), 
Mid-Century Modernism in Turkey: Architecture Ac-
ross Cultures in the 1950s and 1960s (New York: Rout-
ledge. 2016), 21.

KAYNAKÇA

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, “Neden Mül-
kiye?” http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_
icerik&icerik_id=284&menu=0&ens_birim=0 
(ET: 25.10.2018).

Aslanoğlu, İnci. Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı: 
1923-1938. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. 2010.

Baskıcı, Murat M, “Mekteb-i Mülkiye’den Siyasal Bil-
giler Fakültesine 150 Yılın Kronolojisi” http://
www.politics.ankara.edu.tr/MM-Kronoloji. 
pdf (ET: 02.11.2018).

Bozdoğan, Sibel. “Turkey’s Postwar Modernism: A Ret-
rospective Overview of Architecture, Urbanism 
and Politics in the 1950s,” M.Ö. Gürel (Ed.), Mid-
Century Modernism in Turkey: Architecture Ac-
ross Cultures in the 1950s and 1960s. New York: 
Routledge. 2016.

Çadırcı, Musa ve Süslü, Azmi. Ankara Üniversitesi Ge-
lişim Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlü-
ğü Yayınları, 1982.

Gençkaya, Ömer F. Ankara: Capital of Education. An-
kara: VEKAM Yayınları, 2011.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yarışmalar Dizini http://
www.mimarlarodasiankara.org/yarismalardizini/ 
(ET: 30.10.2018)

Öztürk, Temurhan. Ankara’nın Mülkiyesi 1936-2017. 
Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2007.



47   modern mimarlık mirası 

Cumhuriyet’in eğitim alanında modernleşme amacıyla gerçekleştirdiği reformların en somut 
örneklerinden olan Ernst A. Egli’nin Mülkiye binası, aynı zamanda erken Cumhuriyet dönemi 
modern mimarlığının da Ankara’daki en önemli temsilcilerin biridir. Okulun zaman içinde artan 
kontenjanı ve mekânsal olarak yetersiz kalması nedeniyle inşa edilmesi planlanan kütüphane, 
yurt ve amfi ek yapılarını içeren ‘Tevsi ve Tadilat Projesi’ için 1955 yılında açılan yarışmayı dö-
nemin üretken mimarlarından Enver Tokay kazanmıştır. Uluslararası modern mimarlığın Türki-
ye’deki en başarılı temsilcilerin biri olarak kabul edilen Enver Tokay, bu yapıları Ayhan Tayman 
ve Yılmaz Sanlı ile gerçekleştirmiş; ayrıca proje kapsamında Egli’nin yapısında da ek yapıların 
inşası ile boşalan mekânlar için gereken değişim ve dönüşümleri planlamıştır. Türkiye’deki mo-
dern mimarlık anlayışının iki farklı döneminden iki başarılı mimarın tasarladıkları birbirleriyle 
ilişkili olarak konumlanmış bu yapılar, işlevsel anlayışın hâkim olduğu tasarımları ve sade, beze-
mesiz fakat modern detaylarıyla farklı dönemlerin hâkim modern mimarlık anlayışını incelemek 
için uygun bir yapı grubudur. Bu çalışmada, 1935-36 yıllarında inşa edilen Mülkiye yapısı ile 
1955-1968 yılları arasında ona ek olarak inşa edilmiş Kütüphane, Yurt ve Amfi yapıları incele-
nerek, modern mimarlığın farklı dönemlerdeki temsilleri ortaya konmuştur. 

Anahtar kelimeler: Modern mimarlık, Mülkiye, Egli, Enver Tokay, ek yapılar

Mülkiye (Political Studies) building, designed by Ernst A. Egli as one of the most concrete examp-
les of reforms carried out by the new Republic in education, is also one of the prominent repre-
sentatives of modern architecture in Ankara in the early Republican period. Due to increasing 
population and related spatial inadequacy of the existing building, an architectural competition 
was organized in 1955 for the ‘Extension and Renovation Project’, including the construction 
of additional buildings for a library, dormitory and amphitheater; and, Enver Tokay, one of the 
productive architects of the time, won the competition. Enver Tokay, accepted as one of the most 
successful representatives of international modern architecture in Turkey, realized the projects of 
these buildings with Ayhan Tayman and Yılmaz Sanlı. Additionally, in the scope of the project, 
they also planned the necessary changes and transformations needed for the abandoned spaces 
in Egli’s building after the construction of additional buildings. All these structures, located with 
relation to each other, were designed by two prominent architects of two different periods of 
modern architecture in Turkey. With their functionalist designs and simple, adorned but modern 
details, this group of structures is an appropriate example to study the modern architectural un-
derstanding of different periods. In this study, the Mülkiye building constructed between 1935-
36 and the library, dormitory and amphitheatre building constructed between 1955-1968 as 
additional structures to Mülkiye, were examined, and the representations of modern architecture 
in two different periods were put forth. 

Keywords: Modern architecture, Mülkiye, Egli, Enver Tokay, additional buildings
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ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM YAPILARINA 
İKİ YEREL ÖRNEK:  

YEŞİLKENT MUALLİM MEKTEBİ VE PAZARÖREN 
 KÖY ENSTİTÜSÜ

Gün Işık, Y. Mimar 

Cumhuriyet’in kuruluş şartları ve bu şartların 
neticesinde alınan kararlar, Cumhuriyet döne-
mi eğitim yapılarının meydana getiriliş süreci ve 
mimari karakterleri üzerindeki yenilikçi izlerde 
etkili olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti toprakları 
1912-1922 yılları arasında büyük fiziki ve insani 
yıkımlar yaşamış; bu süreçte Anadolu nüfusunun 
% 25’i savaş, kıtlık, göç ve hastalık gibi sebep-
lerle yok olmuştur.1  Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonunda işgale uğrayan Osmanlı topraklarında 
başlayan direnişin yürüttüğü Kurtuluş Savaşı’nda 
alınan başarılı sonuçların ardından Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulması süreci, aynı zamanda 
kapsamlı bir yenilik ve dönüşüm hareketidir. Bu 
dönüşümde önem verilen alanlardan biri eğitim-
dir. Kuruluş döneminde eğitim alanındaki duru-
mun zorlu ekonomik şartlardan da ağır olduğunu 
söylenebilir. Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine 
göre, nüfusun yalnızca % 11’i okur-yazardır ve 
öğrenci sayısı toplam nüfusun % 3’ünü oluştur-
maktadır. İlköğretimde yapılaşma oranı yalnızca 
% 23’tür; yani ilköğretim kademesindeki öğren-
cilerin yalnızca ¼’e yakınının kul yapısı ihtiyacı 
karşılanabilmektedir.2 1923 yılının sonu itibariyle 
eğitimdeki genel sayısal veriler şöyledir:

Tablo 1.1923 Eğitim Yapıları Verileri (DİE 1990,76-80, MEB 2006)

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarının tüm olumsuz 
koşullarına rağmen, kurucu meclis üyeleri eği-
tim sistemini yeniden düzenlemek gerekliliğini 
önemsemişlerdir. Yeni Cumhuriyet’in kurucula-
rı ekonomik, güvenlik ve anayasal sorunlar gibi 
acil olarak çözülmesi gereken önemli problem-
lerinin yanında eğitim sorununu göz ardı etme-
mişler; tüm bu sorunları giderebilmek için yet-
kin kuşaklara ihtiyaç olduğu öngörüsüyle eğitim 
alanındaki reformlara öncelik vermişlerdir. Hatta 
daha Cumhuriyetin ilan edilmesi öncesinde, Sa-
karya Savaşı’nın hazırlıkları sırasında,  ülkede eği-
tim işlerinin bir programını hazırlamak amacıyla 
Atatürk 16 Temmuz 1921’de bir Maarif Kongre-
si toplayarak milli kültürün önemini belirtmiş ve 
milli eğitim sisteminin gereğinden söz etmiştir.3 



49   modern mimarlık mirası 

Sonrasında atılan adımlarla beraber yeni milli eği-
tim sisteminin dayandırıldığı temel esaslar belir-
lenmiştir. Buna göre, milli eğitimin planlanması 
ve uygulanması, öğretim birliği, karma eğitim, eği-
timin yaygınlaştırılması, ilköğretimin zorunlu ve 
parasız olması, öğretimde teori ve uygulamanın 
birlikte yürütülmesi, öğretim programlarının millî 
ve bilimsel olması ve eğitim ve öğretimde disiplin 
ilkelerine dayandırılmıştır.4

 

Erken Cumhuriyet döneminde modern yaşamın 
ihtiyaçlarından doğan kamusal mekânlar arasında 
dönemin çağdaş eğitim anlayışıyla öğrenim gören 
bir nesli yetiştirmeyi amaçlayan Halkevleri, Köy 
Enstitüleri, ilkokul, ortaokul ve lise gibi eğitim ya-
pıları bu dönemde yeni geliştirilen mimari model-
lerdendir.

Bu dönemde Kayseri merkezi konumundan do-
layı, Cumhuriyet’in önemli kentlerinden biri ol-
muştur. Yeni yatırımların sağladığı kalkınma ve 
nüfus artışı paralelinde, gereken nitelikli işgücünü 
yetiştirecek eğitim yapılarının önemi de artmıştır. 
Halkın eğitimini ve çağdaşlaşmasını hedefleyen 
Kayseri Halkevi (1932), sanayi yatırımlarında gö-
rev yapabilecek teknik eleman ihtiyacını karşıla-
mayı amaçlayan Erkek Sanat Okulu (1942), ka-
dınların sosyal entegrasyonunu hızlandırmak için 
açılan Kız Meslek Lisesi (1939-1940), kırsal kalkın-
ma projesi kapsamında geliştirilen Yeşilkent Köy 
Muallim Mektebi (1928-1932) ve Pazarören Köy 
Enstitüsü (1940-1954) ile yeni milli eğitim prog-
ramlarının uygulanabileceği mekânsal özelliklere 
sahip ilkokul, ortaokul ve lise binaları, bu dönem 
içerisinde Kayseri’de inşa edilen eğitim yapılarıdır. 

Yeşilkent Muallim Mektebi 

Cumhuriyet’in ilk yıllarının eğitim alanında attığı 
adımlardan biri Maarif Vekaleti’nin köylerde Mu-
allim Mektepleri açma kararı olmuştur. Bu doğ-
rultuda 1927 yılında Kayseri ve Denizli’de Köy 
Muallim Mektepleri açılmıştır.5 İlki Talas’a bağlı 
Zincidere’de açılan okulun ardından, 1928 yılın-
da, o zamanki ismi Köyyeri olan Sarız Nahiyesi’nin 
Yeşilkent Köyü’nde yapımına başlanan bina 1932 
yılında tamamlanabilmiştir. Yapı, aynı yıl içerisin-
de Köy Muallim Mekteplerinin beklenen hedefle-
re ulaşamadığı gerekçesiyle kapatılmasının ardın-
dan, Muallim Mektebi olarak faaliyete geçmeden 
ilkokul olarak kullanılmaya başlanmıştır.6

Yeşilkent Köy Muallim Mektebi binası kesme taş-
tan yığma olarak yapılmıştır (Görsel 1). Yaklaşık 
38x15,50 m taban alanına sahip bina tek bir kütle-

den meydana gelmiştir. Bodrum ve zemin olmak 
üzere iki kattan oluşan yapının sağ ve sol kolları so-
nundaki odalar öne ve arkaya doğru uzamaktadır. 
Simetrik bir plana sahip binanın ana girişi güney 
cephesindedir. Girişin ön kısmında üçgen alınlıklı 
ahşap giriş markizi bulunmaktadır. (Görsel 2) Dış 
zemin kotundan yaklaşık 1 m yukarıda yer alan 
zemin katta dört adet derslik, yönetici odaları ile 
tuvaletler yer almaktadır. (Görsel 3) Bodrum kat 
girişleri ana girişin de yer aldığı ön avludan yapıl-
maktadır. Dış zemin kotuna göre 2 m aşağıdaki 
bodrum katta malzeme depoları bulunmaktadır. 

Görsel 1. Yeşilkent Muallim Mektebi, arka cephe Kaynak: Gün Işık 
arşivi

Görsel 2. Yeşilkent İlköğretim Okulu, ön cephe, 2016 Kaynak: Gün 
Işık arşivi

Görsel 3. Yeşilkent Muallim Mektebi, zemin kat planı  Kaynak: Gün 
Işık tarafından çizilmiştir.

Yapının basık kemerli pencere ve kapı kenarları 
kesme taş sövelidir. Özgün kapı ve pencere doğ-
ramaları masif ahşap olan binada, 1990 yılında 
yapılan tamirat sonrasında doğrama malzemeleri 
değiştirilmiştir. Çatı altı döşemesi olarak kullanılan 
ahşap sökülerek betonarme döşeme yapılmıştır. 
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Bu tamirat sırasında dış cephesi sıvanarak boya-
nan bina özgün şemasını korumakla beraber, öz-
gün görüntüsünü muhafaza edememiştir. Azalan 
öğrenci sayısı sebebiyle 2008 yılında eğitime ara 
verilmiş ve bina hizmete kapatılmıştır.

Pazarören Köy Enstitüsü 

Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında eğitime verilen 
önem sonraki yıllarda da devam etmiş ve köy te-
melli kalkınma projesi kapsamında, Eğitim Baka-
nı Hasan Ali Yücel döneminde, 26 Ağustos 1940 
tarihinde 13 adet köy enstitüsü kurulmuştur.7 Bi-
naların yapımı için 1940’lı yıllarda düzenlenen 
yarışmaların şartnameleri bu eğitim yapılarının 
planlanmasındaki hassasiyeti vurgulamaktadır. 
Şartnamelerde yapı biçim ve planlarını çerçevele-
yen maddeler şu şekilde oluşturulmuştur:

“3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanuna tevfikan açıl-
makta olan enstitülerin inşaat işleri için beş yıl 
zarfında sarfedilmek üzere 3 milyon lira tahsisat 
kabul edilmiştir. Yeni kurulmakta olan müessese-
lerin yapı işlerini planlı bir şeklide yürütebilmek 
maksadıyla memleket mimarları arasında esas şart-
ları aşağıya yazılan bir müsabaka açılmıştır.

Esas şartlar:

1. Müsabakaya iştirak edecek mimarlar, projesini 
yapmak istedikleri enstitünün bulunduğu yerde 
asgari üç gün kalarak arazinin genel durumunu, 
mahalli inşaat tarzlarını, inşaat malzemesinin cins-
lerini ve mahiyetini etüt edeceklerdir. Mimarların 
mahallinde ne kadar kaldıkları enstitü idaresince 
tesbit edilerek Vekilliğe bildirilecektir.

2. Yapılacak projelerde mahalli hususiyetlerin, 
manzaranın karakteristik durumunun, köy evle-
rinin vaziyet ve stillerinin, orman ve deniz gibi 
esaslı unsurların göz önünde tutulması; projelerin 
bilhassa vaziyet planlarının hem maksada yarayıcı 
olma ve hem de bu bakımlardan işlenmeleri şarttır. 

3. Müsabakaya iştirak edecek mimarlar, enstitü-
lerin mevcut esaslı binalarını olduğu gibi kabul 
edecekler ve projelerinde bunların yerlerini ayrı 
renkte gösterecekler, bunları yıkmayı teklif etme-
yeceklerdir.”8

Şartnamelerinde çizim ve teslim koşullarıyla ilgi-
li maddeler de yer alan yarışmalar sonucunda 12 
proje elde edilmiştir. 

Yarışma şartnamelerinde yarışmaya katılacak mi-
marların ilgili bölgelerde belirli bir süre kalmaları 

koşulu getirilerek inşa edilecek yapıların mevcut 
kültürel doku ve iklim koşullarına uygun olarak 
projelendirilmelerine olanak sağlanmıştır. Enstitü 
yapılarının yer seçimlerinde genel olarak ekim ve 
dikim yapılabilecek geniş alanları bulunan ve il 
merkezleri yolları üzerinde yer alan bölgeler ön-
celikli olarak değerlendirilmiştir. Bu model eği-
tim yapılarında, yarışmayla elde edilen projeye 
göre yapılan ana yapının haricinde, idari birimler, 
atölyeler, işlikler vb. ana yapıyla ilişkili yardımcı 
hacimler de yer almıştır. Enstitülerde eğitim yatılı 
olduğundan, öğrencilerin barınma ihtiyacını kar-
şılayacak yatakhane, yemekhane, çamaşırhane 
gibi ek birimler de ana derslik yapısının yanında 
öncelikli olarak inşa edilen yapılardır. Dönemin 
rasyonel mimari anlayışı paralelinde tasarlanan bu 
yapılar, bulundukları yere göre farklı malzemeler-
le inşa edilmişlerdir. 

Tespit edilen merkezlerdeki ‘kentlerin dışında, 
hiç işlenmemiş ve köylünün kullanmadığı, geniş 
kamu arazileri’ üzerine yapılması planlanan bu 
eğitim yapılarının Kayseri’deki örneği, Pınarbaşı 
İlçesine bağlı Pazarören Köyü yakınlarına kurul-
muştur.9 Pazarören Köy Enstitüsünün ana derslik 
yapısı 1944 senesinde yapılmıştır (Görsel 4a, 4b). 
Bodrum ve zemin kattan oluşan yapı, kesme taştan 
yığma olarak inşa edilmiştir. Yapı, kiremit kapla-
malı, ahşap dikmeli kırma çatılıdır. Yapının sağ ve 
sol kolları öne ve arkaya doğru uzatılmıştır.  Dış 
avlu kotunun 2 m kadar üzerinde bulunan zemin 
katın girişinde ahşap dikmeli, üçgen alınlıklı giriş 
markizi yer almaktadır (Görsel 5). Zemin kat giri-
şinden, 3,40 m genişliğindeki ana koridora geçilir. 
Bu aks üzerinde beş adet derslik ile iki adet yöneti-
ci odası yer almaktadır. Girişin sağ ve sol yanında-
ki merdivenlerden ulaşılan bodrum katta beş adet 
derslik ile iki adet tuvalet daha bulunmaktadır. 
Basık kemerli pencere ve kapıların kenarlarında 
kesme taş söveler kullanılmıştır. Kapı ve pencere 
doğramalarındaki masif imalatlar yine okuldaki 
öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılmıştır.

Görsel 4a. Pazarören Köy Enstitüsü inşaatı, 1942 Kaynak: Pazarören 
Lisesi Arşivi
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Enstitünün ana yapısıyla bağlantılı olarak kız ya-
takhanesi, yemekhane binası, fırın ve depolar, 
idari bina (Görsel 6), hangar ve enerji santrali de 
geniş bir alana yayılan bu eğitim kampüsünün 
merkezinde yer alır. Yaklaşık 10 yıllık bir süreç 
içerisinde yapılan Pazarören Köy Enstitüsü yapıla-
rının bir kısmı, 1950’li yılların başında köy ens-
titülerinin yüksek köy okullarına dönüştürülmesi 
kararının ardından, uygulamalı eğitim ve üretimin 
sona ermesi nedeniyle kullanım dışı kalmıştır. 
1954’te Köy Enstitüleri’nin kapatılması kararının 
ardından, Pazarören Köy Enstitüsü’nün kullanılır 
durumda olan binaların isimleri Köy Öğretmen 
Okulu olarak değiştirilmiştir.10

Görsel 4b. Pazarören Köy Enstitüsü, ana bina girişi, 1944  Kaynak: 
Pazarören Lisesi Arşivi

Görsel 5. Pazarören Lisesi, ana derslik yapısı ön cephe görünüşü, 
2015 Kaynak: Gün Işık arşivi

Görsel 6. Pazarören Köy Enstitüsü, idari bina planı Kaynak: Türkün 
Dostoğlu, Mimarlık ve Kadın Kimliği, s.20.

Sonuç

Bu yazıda incelenen örneklerdeki gibi, erken 
Cumhuriyet döneminin eğitim yapılarının mimari 
bakımdan Osmanlı dönemi eğitim yapılardan ayı-
ran en önemli fark, karma eğitime olanak sağla-
yabilecek nitelikte olmalarıdır. Erken Cumhuriyet 
döneminde ülkeyi geliştirebilmek için bilimsel 
temelli ve uygulamalı derslere özel önem veril-
miştir. Buna paralel olarak yeni eğitim yapılarına, 
uygulamalı derslerin daha iyi aktarılabileceği atöl-
ye, laboratuvar gibi mimari birimler eklenmiştir. 
Fiziksel gelişim için gerekli olan beden eğitimi 
derslerinin, ders müfredatlarına girmesi ile öğren-
cilerin spor yapabileceği avlular yapıların önemli 
bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca bu yeni eğitim 
yapılarının kendi içlerinde yönetim birimleri oluş-
turulması, bu makamlara okuldaki öğretmenler-
den müdür ve müdür yardımcıları tayin edilmesi, 
tüm bu okulların da merkezi bir yönetime bağlan-
ması yönünde adımlar atılmıştır. Bu gelişmelerin 
mimarideki yansımaları öğretmenler odası, idareci 
odaları ve hizmetli odaları gibi yeni birimler ola-
rak görülmüştür.11

Dolayısıyla, Cumhuriyet döneminin çağdaşlaşma 
projesi kapsamındaki eğitim reformlarının ve bu re-
formlar paralelinde alınan kararların, yeni yapılan 
eğitim yapıları mimarileri üzerinde etkisi olmuş-
tur. Eğitim anlayışının değişmesiyle birlikte, eğitim 
yapılarında yer alan bazı mekânların mimari özel-
likleri değişmiş ve eğitim yapılarının bina prog-
ramlarına yeni hacimler ilave edilmiştir. Bu yazı, 
özgün plan şemasını korumakla birlikte özgün gö-
rüntüsünü kaybetmiş olan Yeşilkent Muallim Mek-
tebi ve binalarından birçoğu yıkılmış, büyük kıs-
mı da kullanılmaz durumda olan Pazarören Köy 
Enstitüsü’ne, erken Cumhuriyet döneminin eğitim 
alanında ülke çapındaki uygulamalarını örnekle-
yen yapılar olarak dikkat çekmeyi hedeflemektedir.  

DİPNOTLAR
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Türkiye’de yeni bir rejimin başlangıcı olan erken Cumhuriyet döneminde modern yaşamın ihti-
yaçlarından doğan birçok yeni kamusal mekân inşa edilmiştir. Halkevleri, Köy Enstitüleri, ilko-
kul, ortaokul ve lise gibi eğitim yapıları bu dönemde yeni geliştirilen mimari modellerdendir. 
Kayseri, merkezi konumundan dolayı, Cumhuriyet yönetiminin önemli yatırımlarının yapıldığı 
kentlerden biri olmuştur. Bu çalışmada, erken Cumhuriyet döneminin kırsal kalkınma projesi 
kapsamında Kayseri’de inşa edilen Yeşilkent Köy Muallim Mektebi (1928-1932) ve Pazarören 
Köy Enstitüsü (1940-1954), yeni milli eğitim programlarının uygulanabileceği mekânsal özellik-
lere sahip eğitim yapıları olarak incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kayseri, eğitim, erken Cumhuriyet dönemi, okul, eğitim yapıları

During the early years of the Republic in Turkey, when a new regime was established, many 
new types of public buildings were constructed as a necessity of the new modern life. Education 
buildings like People’s Houses, Village Institutes, primary schools, secondary schools and high 
schools were developed as new architectural models at the time. Due to its central location in 
central Anatolia, Kayseri became one of the centers for important Republican investments. This 
study examines Yeşilkent Village Teachers’ School (1928-1932) and Pazarören Village Institute 
(1940-1954), which were built in Kayseri as a part of the rural development project of the early 
Republican period, as education buildings with spatial characteristics designed according to the 
new education programs.

Keywords:  Kayseri, education, early Republican period, school, educational buildings
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CERRAHPAŞA’DA BİR DÖNEMİN 
İZLERİ YOK MU OLUYOR?

Ayşe Ceren Güler, Y. Mimar - Zeren Önsel Atala, Y. Mimar

Giriş

Türkiye’nin büyük şehirlerinde artan nüfusla bir-
likte, kamu eliyle yapılan dönüşüm projelerinin de 
sayısında artış görülmektedir. Söz konusu projeler, 
özellikle kent merkezlerinde yer alan ve günümü-
ze kıyasla az yoğunluklu yapılaşmaya sahip alan-
larda gerçekleştirilmektedir. Bu arazilerin çoğunda 
kamuya ait sağlık, üretim ve ulaşım gibi işlevlere 
sahip yapılar ile bunlara bağlı lojmanların bulun-
duğu görülmektedir. Özellikle büyük şehirlerdeki 
rant baskısı, bu türden alanların farklı kurumlara 
devrinin ve bu alanlarda daha yoğun bir yapılaş-
maya gidilmesinin önünü açmaktadır. Dönüşüm 
projelerinde mevcut yapılaşmanın deprem daya-
nımının düşük olması, günümüz standartlarını ve 
konfor koşullarını karşılayamaması gibi çeşitli ge-
rekçeler sunularak süreç hızlandırılmaktadır. Bu 
durum, bir dönemin kamu eliyle üretilen yapı sto-
kunun korunması gerekli bir değer olup olmadığı 
tartışılmaksızın kaybına yol açmaktadır.

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde yer alan Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Kampüsünün adı son yıllarda uy-
gulanmaya başlanan yenileme projesi ile sıklıkla 
gündeme gelmektedir. Bu proje, Türkiye’nin bir-
çok kentinde 2013 yılından bu yana uygulanan ve 
sağlık tesislerinin kent merkezinden çıkarılmasını 
öngören şehir hastaneleri modelinden farklı olarak 
yerinde yapılacak bir dönüşüm önerisini içermek-

tedir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başından 
itibaren hastane işleviyle kullanılan alanda, günü-
müze ulaşıncaya kadar artan ve farklılaşan ihtiyaç-
lar doğrultusunda inşa edilmiş, fakülte ve hastane 
fonksiyonlarına göre özelleşen yapılar bulunmak-
tadır (Görsel 1). Söz konusu proje ise, kampüsteki 
birkaç tescilli yapının korunması dışında tüm alan-
da yeni bir yapılaşma öngörmektedir. 

Tarihsel Gelişim

Mevcut durumda kampüste, 19. yüzyıl sonu ile 
1990 yılı arasında inşa edilmiş farklı mimari bi-
çimlenişe sahip yapılar bulunmaktadır. Bu yapı-
lardan, Koca Mustafapaşa Caddesine cephe veren 
erken tarihli Göğüs Polikliniği (Eski Göz), Tıp Ta-
rihi Müzesi (Eski Başhekimlik), Dekanlık (Eski Cer-
rahi), Tıbbi Onkoloji içinde bulunan Neşet Ömer 
Amfisi, Çocuk/Ruh Hastalıkları (Eski Dahiliye) ve 
Jinekolojik Onkoloji (Eski Poliklinik) yapıları tes-
cillidir. Günümüzde Tıp Tarihi Müzesi ve Dekan-
lık olarak kullanılan iki kâgir yapı 1912 yılında 
inşa edilmiş olup 1. Ulusal Mimarlık Akımı kapsa-
mında ele alınabilecek cephe biçimlenişleriyle ön 
plana çıkmaktadır.1 Diğer tescilli Çocuk/Ruh Has-
talıkları yapısı 1930, Tıbbi Onkoloji yapısı 1933, 
Göğüs Polikliniği yapısı 1940, projesi Mimar Le-
man Tomsu’ya ait Jinekolojik Onkoloji yapısı ise 
1941 yılında inşa edilmiştir.2
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünün gelişim 
süreci içerisinde, günümüzde tescilli olan bu ya-
pılarla benzer dönemlerde inşa edildiği bilinen, 
döneminin modern olarak tanımlanabilecek mi-
mari anlayışını cephe düzenlerinde ve planlarında 
yansıtmaya devam eden, ancak tescilli olmayan 
yapılar da bulunmaktadır. Bu yapılardan projele-
ri Mimar Leyla Turgut tarafından hazırlanan Ağrı 
Bilim ve Kulak Burun Boğaz Polikliniği (Eski Şi-
rürji Kliniği) 1943 yılında, Nöroloji Anabilim Dalı 
ve Fiziksel Tıp (Eski Verem Kliniği) birimlerinin 
yer aldığı yapı ise 1947 yılında inşa edilmiştir3 

(Görsel 2). Her iki yapının da tasarım dilindeki 
modernlik, yapıldığı dönemden beri aldığı ekle-
re rağmen, günümüzde hala okunabilmektedir.4 

Yapılar sağlık ve eğitim işlevleri dolayısıyla döne-
minin birçok çağdaş donanımını da barındırmıştır.  
Cerrahpaşa Hastanesi’nde ilerleyen yıllarda da çe-
şitli ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan yeni yapılar 
olmuştur. 1953’te temeli atılan Çocuk Hastalıkları 
ve Bakımı ile Doğum Klinikleri 1967 yılında ta-
mamlanmıştır. 1981 yılında hastane kompleksi-

Görsel 2. Cerrahpaşa Eski Şirurji Kliniği ve Eski Verem Kliniği Kaynak: Gürkan 1967.

ne Basım Evi ve Kütüphane yapısı ile Monoblok 
yapısı, 1990 yılında Oditoryum binası eklenerek 
kampüs günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür.

Mevcut Durum

Cerrahpaşa yerleşkesinde ve mahalle çevresinde 
yapılaşma gün geçtikçe artmış ve yükselen rant 
baskısı ile birlikte hastanenin yer aldığı arazinin 
de ekonomik değeri artmıştır. Bu baskılar ve yapı-
ların ekonomik ömrünü tamamladığı, korozyona 
uğradığı gerekçeleriyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-
nin öncelikle şehrin çeperinde yer alan bir böl-
ge olan İkitelli’ye taşınması gündeme gelmiştir. 
Ancak hastanenin taşınma fikrinden vazgeçilerek 
mevcut konumunda yenilenmesine karar veril-
miştir. Bu amaçla yeni Çapa-Cerrahpaşa projesi 
geliştirilmiş ve açılan ihale sonucu 1. aşama için 
31 Aralık 2011 tarihinde PROGER SPA firması, 
2. aşama için ise 17 Kasım 2014 tarihinde RPA 
SrL & SWS ENGINEERING SPA firması ile İstan-
bul Üniversitesi arasında sözleşme imzalanmıştır. 
Geliştirilen bu proje Ağustos 2012 tarihi itibariyle 

Görsel 1. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü Vaziyet Planı Kaynak: http://earth.google.com/web/sayfasından alınan görsel çalışma kapsamında 
yeniden düzenlenmiştir (ET: 12.01.2012).
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tescilli olan Göğüs, Tıp Tarihi Müzesi, Dekanlık, 
Çocuk/Ruh Hastalıkları yapılarını yerinde koruyup 
alandaki diğer tüm binalar için yeni bir yapılaşma 
öngörmüştür. Ancak 17.10.2012 tarih ve 941 sa-
yılı karar ile birlikte Jinekolojik Onkoloji ve Neşet 
Ömer Amfisi yapılarının tescil edilmesiyle projede 
revizyon istenmiştir. Yapılan revizyon sonrasında 
yerinde korunacak yapılara bu dönemde tescil 
edilen iki yapı da eklenmiş, ancak diğer yapılar 
konusunda bütüncül bir değerlendirme yapılmak-
sızın yerleşkede tamamen yeni bir planlama ya-
pılması yaklaşımı sürdürülmüştür (Görsel 3). Proje 
kapsamında Ağrı Bilim ve Kulak Burun Boğaz Po-
likliniği ile Nöroloji Anabilim Dalı ve Fiziksel Tıp 
birimlerinin yer aldığı yapının da tescilli olmayan 
diğer yapılarla birlikte yıkılması öngörülmektedir.

Değerlendirme

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de dönemin 
uluslararası mimarlık tartışmaları yaşansa da, pra-
tikte 1. Ulusal Mimarlık Akımı olarak adlandırılan 
tarihselci bir tasarım üslubunun yaygın olarak uy-
gulandığı görülmektedir. Cerrahpaşa’da ilk inşa 
edilen yapıların, bu eğilimin örnekleri oldukları 
kabul edilebilir. 1920’lerin sonundan itibaren ise, 
ileride nasıl tanımlanacağı konusunda büyük tar-
tışmalara yol açacak ve “modern” olarak nitelendi-
rilebilecek yeni bir mimari akım yayılmaya başlar. 
Bu süreçte, devletin modern bir Cumhuriyet kurma 
niyetiyle yola çıkması ve devrimler eşliğinde izle-
diği politika, bu dönemde her alanda inşa edilen 
yapıların dönemi için çağdaş bir biçimlenişe sahip 
olmasını gerektirmiştir. Dönemin yaygın devlet-
çilik politikalarıyla birlikte eğitim, kültür, spor ve 

Görsel 3. Cerrahpaşa Projesi Vaziyet Planı Kaynak: http://www.capacerrahpasa.com/ (ET: 28.10.2018).

sağlık gibi her alanda yeni bir yapılanmaya gidil-
miştir. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’de 
modern sağlık yapılarının inşa edilmesi konusuna 
büyük önem verilmiştir. Yeni gelişen belediyeci-
lik kavramı, yönetici olarak belirleneceklerin bu 
alanda yetkin kişiler arasından seçilmesini gerek-
tirmiştir. Dönemin en eğitimli kişileri arasında yer 
almaları ve yurt dışında öğrenimlerini tamamla-
maları gibi gerekçelerle İstanbul’a atanan idare-
ciler birkaç dönem üst üste tıp kökenli olmuştur. 
1938-1949 yılları arasında Lütfi Kırdar’ın İstanbul 
vali ve belediye reisi olarak atandığı bilinmektedir. 
1930’ların ikinci yarısından itibaren İstanbul’da 
sağlık konusunda İl Sağlık ve Sosyal Yardım Mü-
dürlüğü ile Belediye Sağlık Müdürlüğü’nün ortak-
laşa çalışmaları olmuştur. Cumhuriyet’in ilanıyla 

birlikte özellikle İstanbul’daki sağlık yapılarının 
bakımsız ve sayıca yetersiz oluşu bu alanda mo-
dernleşmenin ivme kazanmasını gerektirmiştir. Bu 
süreçte kamu eliyle inşa edilen yapı kompleksle-
ri şehirlerin yeni gelişmekte olan bölgelerindeki 
geniş araziler üzerinde, az yoğun bir yapılaşma 
biçimiyle yer almıştır. Bulundukları bölgelerin de 
gelişmesine katkı sağlayan bu yapılar zamanla yo-
ğun bir doku arasında kalmıştır. Artan yapılaşma 
ve rant baskılarıyla karşı karşıya kalan bu yapıların 
birçoğu korunması gerekli miras değerleri olarak 
kabulünde yaşanan sorunlar nedeniyle günümüz-
de tehdit altındadır.

1930-1945 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesi Kampüsü içinde inşa edilen modern mimarlık 
dönemi yapılarının Türkiye’deki diğer örnekleri 
gibi miras olarak kabulünde yaşanan sıkıntılar ye-
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DİPNOTLAR

nileme projesi ile açığa çıkmıştır. Yapıların ikonik 
örnekler olmayışı, kullanım değeri bakımından 
artık farklı ihtiyaçlar barındıran özgün işlevine 
uygun olarak kullanılmaya devam edilmesi ve en 
önemlisi sağlık yapıları oldukları için yıpranan ya-
pım sistemi ve malzemelerinin tehlike arz ettiği 
düşüncesiyle kolaylıkla gözden çıkarılması, bu ya-
pıların miras olarak kabulünü olanaksız kılmıştır. 
Cerrahpaşa projesinde, Türkiye’nin birçok kentin-
de uygulanan Şehir Hastaneleri modelinde oldu-
ğu gibi sağlık işlevinin şehrin başka bir bölgesine 
taşınması söz konusu olmamış, konum ve işlev 
sürekliliği sağlanmıştır. Ancak, projenin fizibilite 
aşamasında yukarıda sayılan tüm bu gerekçelere 
ek olarak, Türkiye’de korunması gerekli kültür 
varlıklarının tescilinden sorumlu Koruma Bölge 
Kurulunun, söz konusu binaları korumaya değer 
bulmayışı, yenileme projesinin bu yapıları dikkate 
almadan geliştirilmesiyle sonuçlanmıştır.

Benzer bir tehdit yenileme projeleriyle karşı kar-
şıya kalan bir dönemin kamu yapıları ile Şehir 
Hastaneleri adı altında geliştirilecek yeni projeler-
le müdahale edilecek ve boşaltılacak diğer sağlık 
yapıları için de söz konusudur. Depreme karşı da-
yanıksız olma, korozyona uğrama, ekonomik öm-
rünü tamamlama gibi çeşitli gerekçelerle gözden 
çıkarılan yapıların çoğu modern mimarlık bağla-
mında değerli yapılardır. Bu yapıların korunması 
konusunda öncelikle Koruma Kurullarının yönlen-
dirici olması gerektiği düşünülmekte, ayrıca Tür-
kiye’deki modern mimarlık mirası konusundaki 
bilincin artacağı ve bu alandaki tespit ve tescil ça-
lışmalarının hız kazanacağı umulmaktadır.

1 Kazım İsmail Gürkan, “Cerrahpaşa Hastanesi 
Tarihi, Cerrahpaşa Kadın-Doğum Kliniği Kalkındırma 
Derneği Monografileri”, Cerrahpaşa Tıp Bülteni (1967).

2 A.g.e. Leman Tomsu, “Poliklinik Binası (Cer-
rahpaşa)”, Arkitekt, sayı 1941/42-03-04 (1941): 49-52.

3  Orhan Bolak, Hastanelerimiz: Eski Zamanlar-
dan Bugüne Kadar Yapılan Hastanelerimizin Tarihi ve 
Mimari Etüdü, (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yayını, 1950), 82-93.

4  Ayşe Ceren Bilge, ve Zeren Önsel Atala, “İs-
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi 
Kliniği, ” DOCOMOMO-tr Türkiye Mimarlığında Mo-
dernizmin Yerel Açılımları IX Bildiri Özetleri Kitabı. 
(2013): 124. Zeren Önsel Atala, ve Ayşe Ceren Bilge, 
“İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Verem 
Kliniği.” DOCOMOMO-tr Türkiye Mimarlığında Mo-
dernizmin Yerel Açılımları IX Bildiri Özetleri Kitabı. 
(2013): 123.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında, dönemin yaygın devletçilik politikalarıyla birlikte eğitim, kültür, 
spor ve sağlık gibi her alanda yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu dönemde devletin devrimler 
eşliğinde izlediği politika, inşa edilen yapıların modern bir biçimlenişe sahip olmasını gerektir-
miştir. Bu süreçte kamu eliyle inşa edilen yapı kompleksleri şehirlerin yeni gelişmekte olan böl-
gelerindeki geniş araziler üzerinde, az yoğun bir yapılaşma biçimiyle yer almıştır. Bulundukları 
bölgelerin de gelişmesine katkı sağlayan bu yapılar zamanla yoğun bir doku arasında kalmıştır. 
Günümüzde korunması gerekli miras olarak kabulünde yaşanan problemlerle birlikte, kentlerde 
artan yapılaşma ve rant baskılarıyla karşı karşıya kalan bu yapılar tehdit altındadır. Bu çalışma 
son yıllarda yenileme projesi kapsamında gündeme gelen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsünde 
yer alan ve farklı tarihsel gelişim süreçleri olan yapıları modern mimarlık mirası kapsamında ele 
almakta ve değerlendirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: modern mimarlık mirası, Cerrahpaşa Hastanesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kampüsü, Şehir Hastaneleri.

In the first years of the Republic, a reconstruction was made in every field such as education, 
culture, sports and health with the policies of widespread statism of the period. In this period, 
the state’s policy accompanied by revolutions required modern structures to be constructed. The 
structures, which were built by the state, were located in large areas in the newly developing 
regions of cities in a less dense form of construction. These structures that contributed to the de-
velopment of the regions where they are located have remained in dense textures in time. Nowa-
days these buildings, which are faced with increasing construction and rent pressures in cities 
along with the problems in their recognition as heritage, are under threat. This paper examines 
the structures of different historical development processes in the Cerrahpaşa Medical Faculty 
Campus, which is a part of the renewal project in recent years, and evaluates them within the 
scope of modern architectural heritage.

Keywords: modern architectural heritage, Cerrahpaşa Hospital, Cerrahpaşa Medical Faculty 
Campus, city hospitals.
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BİR CUMHURİYET YAPISINI KORUMA VE DEĞERLENDİRME: 
 KİRAZLIYAYLA VEREM SANATORYUMU

Z. Ayşe Kantarcıoğlu Güngör, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü

Uludağ Kirazlıyayla Verem Sanatoryumu, Bursa 
ilinin Osmangazi ilçesine bağlı olan Uludağ Milli 
Parkı sınırları içerisinde, 1520 m. yükseklikteki Ki-
razlıyayla Mevkii’nde, 243.945 m2’lik bir orman-
lık alanda kurulmuş görkemli bir sağlık tesisidir 
(Görsel1).

Türkiye’nin genç yaşta “ordinaryüs” unvanı almış 
profesörlerinden H. Emin Onat ile ilk kadın mi-
marlardan Prof. Dr. Leman C. Tomsu’nun 1946 
yılında birlikte tasarladıkları ikinci ortak projeleri 
ve ikilinin önde gelen tasarımlarından biri olan 
bu yapı, Uludağ’ın o yıllarda iyice bakir olan or-
tamında kurulan bir sağlık merkeziydi. İsviçre 
Alpleri’ndeki örnekleri çağrıştıran yapının, temiz 
hava ve yeşillik içinde yer almasıyla, o dönemde 
oldukça fazla sayıda olan ‘verem’ hastalarına hiz-
met vermesi amaçlanmıştı.

Yapı, bir sağlık kurumunun gereksindiği fonksi-
yonel şemaya abartılı olmayan vernaküler ve ta-
rihi referansların eklendiği bir tasarıma sahiptir. 
Mekânların oranları, malzeme seçimi ya da bal-
konlarda, cephe ögelerinde, saçaklarda gözlenen 
ve özellikle Bursa sivil konut mimarisinden etkile-
nen vernaküler alıntılar, bu mimari tavrın en belir-
gin örnekleridir.

Yapı ve kurumlaşma olarak üst düzeyde nitelik-
leri olan Kirazlıyayla Verem Sanatoryumu, aynı 
zamanda genç Cumhuriyet’in, ülkenin nüfusunun 
% 25’inin ölümüne neden olan bir hastalıkla sa-
vaşma konusundaki kararlılığını ve seferberliğini 
gösteren bir örnektir.

Görsel 1. Kirazlıyayla Sanatoryumu ve Ek Binalarının Havadan 
Görünümü (2015) ve Vaziyet Planı-Restitüsyon Projesi
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Kirazlıyayla Verem Sanatoryumu’nun kurulması-
nın öncülüğünü, ‘verem’ konusunda çok sayıda 
çalışması ve yayını olan ve o dönemde Yakacık 
Sanatoryumu Başhekimliği görevini sürdüren Prof. 
Dr. İhsan Rıfat Sabar yapmıştır. Devlet erkânıyla 
birlikte hekim olarak yaptığı seyahatler ve katıldı-
ğı bilimsel toplantılar nedeniyle yurtdışındaki ve-
rem sanatoryumlarını inceleme fırsatı bulan Sabar, 
Türkiye’de de yüksek rakımlı bir yerde kurulacak 
bir sanatoryuma ihtiyaç olduğuna inanmış ve ide-
alist duygularla bu yolda son derece özverili bir 
şekilde yoğun çaba sarf etmiştir. Bunun için önce 
çok güvendiği dostları ve meslektaşları ile birlik-
te ‘Uludağ Verem Sanatoryumu Türk Anonim 
Ortaklığı’nı kurmuştur.1 Kurucular arasında Prof. 
Dr. Emin Onat, Dr. Hazik Ziyal2 ve Prof. Dr. Sü-
heyl Ünver de bulunmaktadır. Ünver, Bursa Def-
terleri adıyla yayınlanan kitabında bu ortaklıktan 
söz etmektedir.3

15.09.1944 tarih ve 2202 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile ‘Sanatoryum Tesisleri, Su İsale Hattı ve 
Hasta Gezinme Yeri’ yapılması maksadıyla Ulu-
dağ Verem Sanatoryumu Türk Anonim Ortaklığı 
lehine 244.010 m2 ormanlık sahada 99 yıl süre ile 
kullanım izni verilmiştir. Tapusunda sınırları be-
lirtilirken, “şarken, garben, şimâlen, cenuben or-
man” ile çevrili bir “devlet ormanları çamlık alanı” 
ibaresi bulunmaktadır4  (Görsel 2).

Yazışmalardan anladığımız önemli bir nokta da, 
sanatoryum binası yapılmadan önce hastanenin su 
ihtiyacını karşılamak üzere bir gölet yapılmasının 
planlanması ve bununla ilgili araştırma ve çalışma-
ların yürütülmüş olmasıdır. Bu su toplama göleti 
bugün hala mevcuttur. Gerekli elektrik enerjisinin 
sağlanması için de bir ‘elektrik isale hattı’ projesi 
hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. 

Proje hazırlık süreci ve projeyi tasarlamak üze-
re Onat ile Tomsu’nun nasıl seçildiği konusunda 
elimizde şu an için herhangi bir yazılı belge bu-
lunmamaktadır. Bununla birlikte, Prof. Dr. İhsan 
R. Sabar’ın kızı Zeynep Sabar, kendisi ile yapılan 
sözlü tarih çalışmasında, babasının Emin Onat 
ile yakın dost olduğunu ve bu nedenle hastane 
projesinin yapımı işini Emin Onat’tan rica etmiş 
olabileceğini ifade etmiştir. O süreçte Bursa evleri 
üzerine doçentlik tezini hazırlamakta olan Leman 
Tomsu da, Emin Onat Hoca vasıtasıyla bu projede 
görev almış olmalıdır. 

Dostoğlu5 ön projelerin Eylül 1945’te yapıldığını 
söylemektedir. Ancak onay alınması için sunulan 
projenin üzerinde ‘Kasım 1946’ tarihi bulunmak-
tadır.6 

Kirazlıyayla Sanatoryumu, yaklaşık olarak 9.600 
m2’si ana bina, 2.340 m2’si ikincil bina olmak üze-
re, doktor ve hemşireler için lojmanlar, yönetim 
lojmanı, dinlenme evi, bülbülyuvası, konferans 
salonu, ekmek fırını, ısıtma merkezi, trafo binası, 
jeneratör ve bakım atölyesi gibi servis yapıları ile 
14.000 m2’yi aşan büyüklükte bir tesistir.

Sanatoryum ve arazisi, Bursa Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.11.2008 ta-
rih ve 4225 sayılı kararı ile korunması gerekli kül-
tür varlığı olarak tescil edilmiştir. Tescil gerekçesi 
olarak, Eski Sanatoryum-Kirazlı O-teli yapısının, 
sanat, mimari, estetik ve mahalli değerler kapsa-
mında, strüktürel, yapısal durum, malzeme, yapım 
teknolojisi ve şekil bakımından özellikli olduğu ve 
mimari karakteristik arz ettiği belirtilmiştir. Sana-
toryum ve müştemilatının koruma grubu, aynı ku-
rulun 17.04.2014 tarih ve 3137 sayılı kararı ile I. 
Grup olarak belirlenmiştir.

Sanatoryum binası ve ek binaları, inşa edildikle-
ri günden bu yana, gerek plan şeması ve cephe 
düzeni, gerekse strüktür ve malzeme bakımından 
çeşitli fiziki müdahalelere maruz kalmış olmaları-
na karşın, özgün kimliklerini büyük ölçüde koru-
yabilmişlerdir. Yapıların özlerindeki geometrinin 
hala okunabilirliği, sahip oldukları anıtsallığın da 
işaretidir. Sanatoryum yapısının temel malzemesi-

Görsel 2. Tarihi Fotoğraflar  Kaynak: İ. Rıfat Sabar ve Ahmet Divle-
cen Arşivi.
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nin granit gibi son derece dayanıklı bir doğal taş 
olmasının da bunda payı yadsınamayacak kadar 
büyüktür. 

Yapıların tarihi ile ilgili araştırmalar sürecinde 
ulaşılan kaynaklardan ilk yapım kararının, ülke-
nin hangi şartlarında, hangi gerekçelerle ve nasıl 
alındığı ile ilgili bazı çıkarımlar yapılabilmektedir. 
Bu kapsamda; Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve 
Teknik Daire Başkanlığı Arşivi’nde bulunan 1942, 
1947, 1975, 1978, 1987 ve 1989 yıllarına tarih-
lenen mimari projelerin bir bölümü ve bazı resmi 
ve teknik yazışmalar önemli veri oluşturmuştur. 
Projelerin yanı sıra, Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
Cumhuriyet Dönemi Tasnifi7 ile T.C. Genelkur-
may Başkanlığı Harita Komutanlığı ve T.C. Orman 
Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 
yazılı belgeler, hava fotoğrafları ve haritalar yapı-
nın tarihsel geçmişi ile ilgili önemli bilgiler sun-
maktadır. Kurumsal arşivler yanında, Sabar Ailesi 
Arşivi ve Bursa’da profesyonel fotoğrafçılık yapan 
Ahmet Divilcen Arşivi gibi kişisel arşivlerden elde 
edilen yazılı ve görsel malzeme ile yapılan sözlü 
çalışmalar da Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun geç-
miş dönemlerinin çözümlenmesine ışık tutmuştur.

Ana Bina (Sanatoryum)

Ana bina, 30.24 m. x 22.03 m. boyutundaki bir iç 
avluyu çevreleyen mekânları içeren ‘U’ biçimin-
de bir kanat ile avlunun güneyini kapatan ortak 
kullanım ve sirkülasyona ayrılmış kanat ve buna 
eklenen ve yine hasta yatak servislerini barındıran 
uzun dikdörtgen bir diğer kanattan oluşmaktadır 
(Görsel 3).

Kuzeybatıdan, iyice basık kemerli iki kolonun yer 
aldığı, üç açıklıklı, biri büyük diğeri küçük iki dik-
dörtgen giriş mekânı olan iç avlu, üç kat yüksekli-
ğindeki yapı kanatlarıyla çevrilidir. Yan duvarlar, 
kabartma yüzeyli kesme taşlarla örülü iken, kar-
şıda giriş duvarında düzgün yüzeyli ve sıralı taş 
örgü vardır. Güneydoğu ucunda yer alan küçük 
bir set/sahanlık üzerinden binaya giriş verilmiştir. 
Bu sahanlığa çıkan merdivenler eliptik bir çizgile-
me içinde yerleştirilmiştir. Giriş kapısı yine belli 
belirsiz eğimli basık kemerlidir. Ancak bu cephe-
nin en ilginç motifi, üst katın, günümüzde koyu 
kahverengi boyalı olan çıkmasıdır. Çıkmanın al-
tında neo-Ottoman biçimlere gönderme yapan bir 
dizi taş payanda (destek) motifi dekoratif bir vurgu 
yapmaktadır. Çıkmanın üst kesimindeki pencere 
düzeni ve konstrüksiyonu sonradan değiştirilmiş-
tir ve dört aks üzerinden küçük kare pencerelerle 
bölünmüştür. 

Hasta yatak servisleri hastanenin güneybatı cep- 
hesinde bulunmaktadır. 100 metreyi aşan cephe 
boyunca uzanan güneşlenme teraslarına açılan 
odaların bulunduğu bu cephe hastanenin ka- 
rakteristik çizgisini oluşturur (Görsel 4). Mimarlar 
burada, hastaların bol oksijen alması gerektiğini 
göz önüne alarak, tüm hasta odalarının ortak bal-
konlara açılmalarını sağlamışlardır. Cephenin bu 
iki yatak kanadı arasında yer alan hastane kütlesi 
de dört katlıdır. Ana giriş ile güneybatı kanadı ara-
sındaki kot farkı, yapının araziye kademeli olarak 
yerleştirilmesiyle çözülmüştür. Yapının mimari 
dili, yatak kanatlarının yerel çizgisinden farklı ola-
rak, resmi mimarinin geleneksel yorumuna yakın 
durmaktadır. İki kat yüksekliğinde, cepheye açılan 
ve arkasındaki merdiven holünü işaret eden yük-
sek pencerelerin ve çapraz kayıtlı üst pencerelerin 
tasarımı bu yorumu ve işlev farklılığını işaret et-
mektedir. 

Görsel 3. Restitüsyon Projesi  (1. Kat Planı, Güneybatı Cephesi ve 
A-A Kesiti)

Görsel 4. Sanatoryum Güneybatı Cephesi, 1997. Kaynak: Arkeolog 
Erkin Emiroğlu.
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Mimarların öncülük ettiği önemli ilklerden biri 
de, döneminde çok nadir kullanılan kalorifer tesi-
satı ve binaya özel yapılmış olan ve bodrum katta 
yer alan odundan elektrik üreten jeneratörün te-
sis edilmiş olmasıdır. Bu sistem ‘Richard Crittall’ 
isimli İngiliz mekanik-tesisat firması tarafından 
Şubat 1947 tarihinde projelendirilmiştir. Bu ısıt-
ma sistemi tüm ek binaları kapsamaktadır ve ana 
binadan diğer binalara bir yer altı tüneli ile hiz-
met vermektedir. Bu tünel aynı zamanda sistemin 
karla kaplı günlerde bakım ve onarımını da sağ-
lamaktadır. Yine özellikle karlı ve yolların kapan-
dığı uzun kış günlerinde sanatoryumun kendine 
yetebilmesi için yapılmış bir ‘Ekmek Fırını’ yapısı 
önemli bir ilktir. 

Yapı 1990’lı yıllardan itibaren faaliyetini ‘turistik 
otel’ olarak sürdürmüş, 2006 yılından itibaren de 
boş olarak durmaktadır. Farklı zaman dilimlerin-
de, farklı kurumlar uhdesinde çok sayıda onarım 
ve müdahaleler geçirdiği bilinen ana binanın öz-
gün bakır levha kaplama çatısı tamamen değişti-
rilmiş ve yükseltilmiştir. Pencerelerin ahşap doğ-
ramaları sökülmüş, yerine niteliksiz PVC esaslı 
doğramalar kullanılmıştır. 

İkincil Bina

Ana Bina’nın kuzeydoğusunda yaklaşık olarak 
45°’lik bir açıyla yer alan İkincil Bina’nın yapım 
tarihi ve özgün işlevi hakkındaki özgün belgelere 
ulaşılamamıştır. Tarihi fotoğraflardan yapının ilk 
halinin bodrum+zemin kattan oluşan, kesme taş 
duvarlı, arduaz kaplı kırma çatılı ve iki ucunda or-
tak kullanım alanları ve ortalarında bunları birleş-
tiren yatak odaları dizisinden oluşan simetrik bir 
plan şemasına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
plan şeması bize yapının büyük olasılıkla hastane 
personeli için yatak odaları ve ortak alanlardan 
(dinlenme salonu, WC, banyo, vs.) oluşan bir ko-
nukevi/lojman olduğunu göstermektedir. 

Sonraki yıllarda yapıya bir kat ilavesi yapılmış, 
kuzey yönünde bir merdiven eklenmiş ve yine 
kuzey ve doğu cephelerinde birçok ek yapılmış-
tır. 

Özgün kütlenin doğu cephesine bakan ortak kul-
lanım alanı bloğundaki dinlenme salonu olduğu 
düşünülebilecek olan mekânın tavanı, profilli ah-
şap kaset döşeme ile kaplanmıştır. Emin Onat’ın 
Bursa Vali Evi ve Moda’daki kendi evinde rastla-
dığımız bu detay, bu bölümün özgün niteliklerini 
kısmen de olsa korumuş olduğunu göstermekte-
dir. 

Kirazlıyayla Sanatoryumu ve ek binalarının yakın 
bir gelecekte uygun bir işlev ile yeniden kullanıl-
maları beklenmektedir.

Görsel 5. Kirazlıyayla Sanatoryumu Ek Binalar (Lojman, Ekmek 
Fırını, Isı Merkezi, Bülbül Yuvası) ve Gölet, 2015. Kaynak: Taylan E. 
Güngör.

DİPNOTLAR

1  Yakacık Sanatoryumu Başhekimi Prof. Dr. İh-
san Rifat Sabar’ın 19 Şubat 1943 tarih ve 2621 numaralı 
Taahhütnamesi (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri).

2 Hazik Ziyal hekimdir ve Göztepe’deki evini 
1939 yılında Emin Onat yapmıştır. 

3 Mesara Gülbün ve Özen Esiner M., (yay. hazır-
layan), 2011. Süheyl Ünver’in Bursa Defterleri, s. 80-
88, Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul. 

4  2015 yılı Ağustos ve Eylül aylarında yapılan 
arazi çalışmaları sırasında, yapıların yanı sıra, sahadaki 
hemen hemen tüm ağaç ve ağaççık boyutlu bitki örtü-
sü belirlemeye dâhil edilmiş, 8 cm. ve üzeri çapındaki 
ağaççıklardan başlayarak 130 cm. çapa kadar olan tüm 
yaşlı ağaçlar tesis bütününün bir parçası olarak tek tek 
değerlendirilmiştir. Alan içinde aralarında Uludağ Gök-
narı, Karaçam, Ak Kavak, Keçi Söğüdü, Toros Sediri ve 
Doğu Ladini olmak üzere toplam 16 farklı türe ait 531 
ağaç ve ağaççık saptanmıştır.

5 Dostoğlu, Neslihan T. ve Erkaslan Özlem E., 
Nisan 2013. Leman Cevat Tomsu Türk Mimarlığında 
Bir Öncü 1913-1988, s.62, 80-81, TMMOB Mimarlar 
Odası Mimarlığa Emek Verenler Dizisi-VI, İstanbul.
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Kirazlıyayla Verem Sanatoryumu, Bursa ilinin Osmangazi ilçesine bağlı olan Uludağ Milli Parkı 
sınırları içerisinde, 1520 m. yükseklikteki Kirazlıyayla Mevkii’nde, 243.945 m2’lik bir ormanlık 
alanda kurulmuş bir sağlık tesisidir.  Prof. H. Emin Onat ile Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından 
Prof. Dr. Leman C. Tomsu’nun 1946 yılında birlikte tasarladıkları ve ikilinin önde gelen projele-
rinden biri olan bu yapı, bir sağlık kurumunun gereksindiği fonksiyonel şemaya abartılı olmayan 
vernaküler ve tarihi referansların eklendiği bir tasarıma sahiptir. İsviçre Alplerindeki örnekleri 
çağrıştıran yapının, temiz hava ve yeşillik içinde yer almasıyla, dönemin hastalığı olan verem 
hastalarına hizmet vermesi amaçlanmıştı. Bu yüzden, yapı ve kurumlaşma olarak üst düzeyde 
nitelikleri olan Kirazlıyayla Verem Sanatoryumu, aynı zamanda genç Cumhuriyet’in, ülkenin 
nüfusunun % 25’inin ölümüne neden olan bir hastalıkla savaşma konusundaki kararlılığını ve 
seferberliğini gösteren bir örnektir. Yapıyı tanıtan bu yazıda, sanatoryumun restitüsyon çalışma-
sında elde edilen veriler ve sonuçlar sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kirazlıyayla Sanatoryumu, Cumhuriyet dönemi mimarlığı, Emin Onat, Le-
man Tomsu, Uludağ, verem

Kirazlıyayla Tuberculosis Sanatorium is a health institution established in the Kirazlıyayla district 
of Uludağ National Park area, located in a 243.94m2 forest land at 1520m altitude. Designed 
in 1946 by Prof. H. Emin Onat and Prof. Dr. Leman C. Tomsu, one of the first female architects 
in Turkey, as one of the most prominent projects of the two architects, the building had a func-
tionalist scheme required by a health institution together with subtle vernacular and historical 
references. Located in an area of clean air and greenery as similar examples in Swiss Alps, the 
institution aimed at serving patients of the common disease of the period tuberculosis. Hence, 
Kirazlıyayla Tuberculosis Sanatorium, which had high-scaled qualities as a building and an insti-
tution, was also an example of the young Republic’s determined and well-mobilized fight against 
a disease that caused the death of 25 % of its population. This study on the sanatorium presents 
the information and results obtained from its restitution work.

Keywords: Kirazlıyayla Sanatorium, Republican architecture, Emin Onat, Leman Tomsu, Ulu-
dag, tuberculosis

ö
ze

t Bir Cumhuriyet Yapısını Koruma ve Değerlendir-
me: Kirazlıyayla Verem Sanatoryumu

Conserving and Recovering a Republican Build- 
ing: Kirazlıyayla Tuberculosis Sanatorium 

ab
st

ra
ct



65    modern mimarlık mirası 

DEĞİŞİMİ KORUMAK: KORUMA NESNESİ OLARAK  
HİDROELEKTRİK SANTRALLER1

Nurdan Kuban, Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Modern çağ, sanayi devriminin neden olduğu kök-
lü değişimlerin bir sonucu olarak biçimlenmiştir. 
Bu değişimlerin önemli bir unsuru da yeni ener-
ji kaynaklarının kullanılmaya başlanmasıdır. 19. 
yüzyıl sonlarında elektrik mühendisliği alanında 
çığır açıcı gelişmeler yaşanmış; elektrik artık sade-
ce bilimsel bir merak olmaktan öte, modern haya-
tın yaşamsal bir aracı haline gelmiştir.2  Elektrifikas-
yon, yani elektrik dağıtım sistemi, Amerikan Ulu-
sal Mühendislik Akademisi (National Academy of 
Engineering) tarafından “20. yüzyılın en önemli 
mühendislik başarısı” olarak tanımlanmıştır.3

Bu bağlamda, elektrik üretimi ve kullanımı 20. 
yüzyılda modern yaşam için vazgeçilmez hale 
gelmiştir. Nitekim çağdaşlaşma hamleleri çerçeve-
sinde Türkiye Cumhuriyeti de elektriğin üretimi ve 
ülkenin her noktasına ulaştırılmasına ilişkin yoğun 
bir çabaya girişmiştir. Türkiye’de elektrik kullanı-
mının yaygınlaşmasıyla, sokakların aydınlatılması 
kolaylaşmış; radyo, ütü, ocak, buzdolabı, çama-
şır makinesi, elektrik ızgarası gibi çağdaş araçla-
rın evlerde kullanımı artarak, toplum yaşantısının 
modernleşmesinde adım atılmış; pek çok endüstri 
tesisine enerji sağlanabilmiştir.4 Elektriğin yaygın-
laşması, endüstri tesislerinin yanı sıra ulaşım siste-
minde de önemli bir gelişmeye olanak tanımıştır: 
1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de demiryolları 
etaplar halinde buharlı sistemden elektrikli sis-

teme aktarılmıştır.5 Enerji, endüstrinin öncelikli 
gereksinimi olduğundan, sanayi atılımı yapmayı 
amaçlayan ve toplumsal bir dönüşüm sürecinde 
olan Türkiye’de 1950’li yıllarda enerji tesisleri dö-
nemin en büyük yatırımları arasında yer almıştır. 
Bu dönemde yeni kurulan ve sayıları hızla artan 
enerji tesisleri, 1950’li yıllarda Türkiye’nin sana-
yide, ulaşımda ve toplumsal yaşamda önemli dö-
nüşümler geçirmesine olanak tanımış, bu anlamda 
dönemin temel karakterini oluşturan ve günümü-
ze yansıtan birer unsur haline gelmiştir.

Kültür varlıklarına ilişkin çağdaş koruma kuramı 
çerçevesinde, varlığın “tarihi belge niteliği” taşı-
yor olması öncelikli koruma ölçütleri arasında yer 
almaktadır. Tarihi belge niteliğinin açılımında ise 
yapının ait olduğu geçmiş dönemlerin sosyo-kül-
türel yaşantısına, ekonomik ve teknolojik koşulla-
rına tanıklık etmiş olması ve bu tanıklığın belgeleri 
olarak günümüze ulaşmış olmaları ele alınmakta-
dır.6 Bu bağlamda, 1950’li yılların toplumsal ya-
şantısını, ekonomisini ve teknolojisini kökten de-
ğiştirecek olanakları sağlayan, dev projeler sonu-
cunda büyük yatırımlarla hayata geçirilen enerji 
tesisleri (elektrik santralleri) birer endüstri mirası 
olarak tarihi belge değeri taşımaktadır.

Buna rağmen, Türkiye’de elektrik üreten enerji 
tesislerinin ve/veya barajların korunmasına ilişkin 
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oldukça sınırlı sayıda bilimsel çalışma bulunmak-
tadır.7 Oysa hidroelektrik santraller de gazhane-
ler, köprüler, demiryolları gibi endüstri mirasının 
önemli bileşenidir ve bir dönemin simgeleri ola-
rak kültür varlığı niteliği taşımaktadır. Eğer kültürel 
nitelikleri dikkate alınmazsa, söz konusu yapılar 
endüstriyel verimleri ve ekonomik ömürleri ta-
mamlandığında gözden çıkarılıp sökülmek veya 
kendiliğinden yıkılmak üzere terk edilmek tehdidi 
altında kalacaktır.8

Endüstri Mirası Olarak Hidroelektrik Santraller

Hidroelektrik santrallerin diğer enerji üretim te-
sisleriyle karşılaştırıldığında daha düşük işletme 
maliyetine, daha uzun işletme ömrüne ve daha 
yüksek verime sahip olmasına rağmen,9 barajlar ve 
hidroelektrik santraller için de bir ekonomik ömür 
söz konusudur. Barajlarda suyun depolanması için 
oluşturulan yapay göllere ‘rezervuar’ denmektedir 
ve tüm dünyadaki rezervuarlar, buralara boşalan 
nehirlerin taşıdığı sürüntü malzemelerinin birikimi 
sonucu, depolama kapasitelerini yitirmektedir.10 

Bunun yanı sıra, tesislerde kullanılan teknik dona-
tıların da eskime ve yıpranması söz konusu olup, 
sürekli bakım ve onarım gereksinimi bulunmak-
tadır. Devlet Su İşleri uygulamalarında barajların 
ekonomik ömürleri en fazla 50 sene olarak kabul 
edilmektedir.11 Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ise bu süre 100 yıl olarak tanımlanmıştır;12 an-
cak FERC (Federal Enerji Düzenleme Komisyonu) 
ABD’de 30-50 yıl içinde hidroelektrik santrallerin 
yeniden ruhsat almasını zorunlu koşmaktadır.13

Bu bağlamda, Türkiye’de 1950’li yıllarda inşa edil-
miş olan hidroelektrik santrallerin mevcut durum-
larının değerlendirilmesi gerekliliği yakın gelecek-
te karşımıza çıkacak bir konu olacaktır. Mühendis-
lik açısından yapılacak endüstriyel verimlilik de-
ğerlendirmesinin ötesinde, söz konusu yapıların 
kültürel değerlerine ilişkin ölçütleri belirlemek, bu 
ölçütler doğrultusunda santrallerin korunmasına 
veya yıkılmasına ilişkin olasılıkları ortaya koyarak 
önlemleri tanımlamak ve ilkeleri saptamak endüst-
ri mirasımız açısından önemli bir konudur. 

20. yüzyılda elektrik üretimini hızla arttırarak 
yaygınlaştıran ve bu sayede toplumların yaşamla-
rını ve dönemin teknolojik ve endüstriyel seyrini 
kökten etkileyen hidroelektrik santrallerin, yakın 
tarihin tanıkları olarak korunması ve bu yapılara/
tesislere ilişkin bilgilerin yitirilmeden, özgün bir 
biçimde gelecek nesillere aktarılması gerekmek-
tedir.  Bu hipotez doğrultusunda, söz konusu 
yapıların/tesislerin korunmasıyla ilgili tartışmaya 
bilimsel veri sağlanmalı; korunmalarına ilişkin 
ölçütler tanımlanmalı; kültür varlığı olarak değer-

lendirilmeleri için önlemler belirlenerek, gerektiği 
durumlarda yeniden kullanımları için ilke ve yak-
laşımlar saptanmalıdır.

Mimari koruma alanında, farklı durumlara ilişkin 
olarak her defa yeniden ve farklı bakış açılarıyla 
sorulması gereken temel sorular (“Neyi koruyo-
ruz? Niçin koruyoruz? Nasıl koruyoruz?”), bu ça-
lışma kapsamında hidroelektrik santraller için de-
ğerlendirilmektedir.

Neyi koruyoruz?

Hidroelektrik santraller ile barajlar, kültür varlık-
larının ve doğal ekosistemlerin korunması konula-
rında genellikle koruma karşıtı birer tehdit olarak 
ele alınmaktadır. Baraj gölleri altında kalan kültür 
varlıkları ve doğal akışları değiştirilen nehirler tüm 
dünyada sıklıkla gündeme gelmektedir. Ancak, 
bu çalışmada konu farklı bir açıdan ele alınarak, 
hidroelektrik santral tesislerinin kendi yapısal bün-
yelerinin korumaya konu edilmesi tartışılmaktadır. 
Günümüzde, tüm dünyada alternatif, doğal ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının sağlanması he-
deflendiğinden - doğaya ve çevreye tehdit oluştu-
racak yeni santrallerin inşa edilmesi değil - tanımlı 
bir dönemde büyük yatırımlarla inşa edilmiş, 20. 
yüzyılın enerji politikalarının ürünü olarak döne-
min ileri yapım teknolojilerini yansıtan mevcut 
santrallerin birer kültür varlığı olarak değerlendiril-
mesi olasılıkları ele alınmaktadır. Bu değerlendir-
me sürecinde, dünyada güncel bir tartışma konusu 
olan ‘mevcut ve işlevlerini yitirmiş olan barajların 
sökülerek nehirlerin doğal akışlarına yeniden ka-
vuşturulması’14 konusu da göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

Ayrıca, ‘neyi koruyoruz?’ sorusu kapsamın-
da, hidroelektrik santrallerin yapısal bileşen-
leri ele alınmalıdır. Suyun hidrolik akım ener-
jisini elektrik enerjisine dönüştürmek ve su-
dan elektrik enerjisi üretmek amacı ile kuru-
lan hidroelektrik santrallerin temel bileşenleri:  
 
* baraj gölü ve baraj gövdesi (nehir suyunun 
depolanmasını ve düşüşünü sağlar) (Görsel 1). 

Görsel1. Sarıyar HES baraj gövdesi Kaynak: N. Kuban arşivi, 
14.07.2016.
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* su iletim tesisleri (kuvvet tünelleri, denge 
bacaları, cebri borular vb. – alınan suyun basınçlı 
olarak türbinlere iletilmesini sağlar) (Görsel3).

Görsel 2. Sarıyar HES su alma tesisi Kaynak: N. Kuban arşivi, 
14.07.2016.

Görsel 3. Sarıyar HES kuvvet tünelleri ve su alma tesisi plan, kesit, 
detay çizimi Kaynak: Etibank, 1956, ekler.

Görsel 4. Sarıyar HES Santral Binası kesit çizimi  Kaynak: Etibank, 
1956, ekler.

* su alma tesisleri (baraj gölündeki suyun su 
iletim tesislerine alınmasını ve gerektiğinde kapak-
ların kapatılabilmesini sağlar) (Görsel 2).

Görsel 5. Sarıyar HES santral binası türbinler  Kaynak: N. Kuban 
arşivi, 14.07.2016.

* santral binası (türbinler ve jeneratörler gibi 
elektromekanik teçhizatın ve koruma, kontrol, ku-
manda gibi elektronik teçhizatın bulunduğu özel 
tasarlanmış yapılardır.) (Görsel 4, 5).

* Santral çıkış suyu kanalı

* Şalt tesisleri (üretilen elektrik enerjisinin 
kayıpları azaltmak için yüksek gerilimlere çıkartı-
larak gerek duyulan bölgeye iletildiği tesisler) 

* Savak tesisleri (gerektiği durumlarda fazla 
suyun nehir yatağına bırakılabilmesi için hazırla-
nan tesisler) olarak gruplanmaktadır.

Niçin koruyoruz? 

Mimari koruma alanında, bir yapı türünün tüm 
örneklerinin fiziksel varlığının korunması -istisnai 
durumlar haricinde - olası değildir; bunun ötesin-
de, tüm örneklerin ‘dokunulmaz’ kabul edilmesi, 
vazgeçilmez öneme sahip özel örneklerin gözden 
kaçırılmasına neden olacak, değerlerinin karşılık 
bulamamasıyla sonuçlanacaktır. 

Bu nedenle, hidroelektrik santrallerin özellikleri, 
koşulları ve özgün durumları değerlendirilerek 
mimari koruma açısından öncelikler belirlenerek, 
hangi tür tesislerin hangi özellikleri nedeniyle ko-
ruma açısından öncelikli olduğu her durum öze-
linde tartışılmalıdır.  Tesislerin korunmasıyla ilgili 
önceliklerin tanımlanmasını hedefleyen bu aşama-
da (eskilik değeri, estetik değeri, yerleşim yerleri-
ne yakınlık/ulaşılabilirlik, korunmuşluk durumu, 
mimari özgünlük, boyut, verimlilik gibi) olası de-
ğişkenler tanımlanarak her bir örnek üzerinden 
değerlendirilmelidir. 

Nasıl koruyoruz?

Uygun bir işlevle yeniden kullanmak (veya kul-
lanmaya devam etmek), kültür varlığını koruma-
nın en etkin yöntemlerindendir. Böylelikle kültür 
varlığının toplumun hafızasındaki varlığı sürdürül-
müş olacak, sürekli bakım ve onarımı yapılacak, 
günlük yaşantısının devamı ile gelecek nesillere 
sağlıklı biçimde aktarılacaktır. Ancak, hidroelekt-
rik santraller adeta topoğrafyanın içine yerleştiri-
len devasa birer makine olarak inşa edilmişlerdir 
(Görsel 6). Bu türden strüktürlerin yeniden kul-
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lanımında alınması gereken önlemler ve dikkat 
edilecek unsurlar özenle değerlendirilmeli; sade-
ce santral binalarının ötesinde baraj gövdesi, su 
alma tesisleri, kuvvet tünelleri vb. teknik yapı ve 
mekânların da korunması için koşullar zorlanmalı-
dır. İlk akla gelen ve belki de en kolay çözüm öne-
risi, bu yapıları enerji müzesi/elektrik müzesi gibi 
işlevlerle donatmak olacaktır. Ancak, Türkiye’de 
oldukça çok sayıda inşa edilmiş olan tüm hidroe-
lektrik santrallerin müzeye dönüştürülmesi uygun 
olmayacağından, konuya ilişkin alternatif öneriler 
geliştirilmeli, yaklaşımlar saptanmalıdır.

Sonuç

Genellikle barajlar korumaya ilişkin birer tehdit 
olarak karşımıza çıkarlar. Hasankeyf, Allianoi, 
Abu Simbel vb. baraj gölü altında kalan kültür 
varlıkları nedeniyle lanetlenirler. Sadece kültürel 
nedenlerle değil, ekolojik ve çevresel nedenlerle 
de ‘kötü’dürler. Amerika başta olmak üzere pek 
çok ülkede barajların sökülerek nehirlerin doğal 
akışlarına yeniden kavuşturulması girişimleri kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Ancak, buna bir de diğer yönden bakmak müm-
kün müdür? Dönemin modern yaşantısı için gerek-
li koşulları sağlayan (yani enerji üreten), dönemin 
inşa tekniklerinin sınırlarını zorlayan, 20. yüzyılın 
enerji politikalarının yapısal karşılığını oluşturan 
ve tanıklığını yapan bu strüktürler Endüstri Mirası 
olarak değerlendirilebilir mi? Enerji verimlilikleri 
düştüğünde bu yapıları tekrar kullanmak olası mı? 
Kültür dünyamıza nasıl kazandırılabilir bu dev ca-
navarlar? Ya da hangileri kıymetlidir bizim için?

Her bir baraj, işletmesiyle, işçileri, mühendisleri, 
yöneticileriyle ve elbette onların aileleriyle birlikte 
yeni sosyal odaklar yaratmıştır zamanında. Gazi-
nosu, spor tesisleri, okulları vb. Bu yaşamlar gü-

Görsel 6. Sarıyar HES kuvvet borularının montajı Kaynak: Etibank, 
1956, 27.

nümüzde sönükleşse de varlıklarını tümüyle unut-
mak mümkün müdür?

Ekolojik olarak bakıldığında ise dönüştürülmüş bir 
topoğrafya, değişmiş bir iklimden söz edilmekte-
dir. Söz konusu baraj söküldüğünde doğa kendini 
yenileyecek midir? Yoksa artık insan kendi doğası-
nı mı yaratmıştır bu yerde? 

Günümüzde ekonomik ömürlerini ve verimlilik-
lerini yitirmekte olan hidroelektrik santrallerin 
korunmasına ilişkin kuramsal çerçevenin oluştu-
rulması ve tutarlı, bilimsel ve sistematik bir değer-
lendirme modeli oluşturulması, yani söz konusu 
yapıların mimari koruma açısından değerlendiri-
lebilmesi için ilke ve yaklaşımların tanımlanması 
gerekmektedir. Gelecekte bir enerji tesisine yö-
nelik karar aşamasına gelindiğinde, her yapı/tesis 
özelinde gerekli mühendislik değerlendirmesinin 
yapılmasının ve detaylı mimari incelemenin ger-
çekleştirilmesinin ardından koruma ilke ve yön-
temlerinin her birinin özel duruma özgü ölçütler 
çerçevesinde yeniden yorumlanması gerekecektir.
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1950’li yılların toplumsal yaşantısını, ekonomisini ve teknolojisini kökten değiştirecek olanakla-
rı sağlayan, dev projeler sonucunda büyük yatırımlarla hayata geçirilen enerji tesisleri (elektrik 
santralleri) birer endüstri mirası olarak tarihi belge değeri taşımaktadır. Hidroelektrik santrallerin 
diğer enerji üretim tesisleriyle karşılaştırıldığında daha düşük işletme maliyetine, daha uzun 
işletme ömrüne ve daha yüksek verime sahip olmasına rağmen, barajlar ve hidroelektrik sant-
raller için de bir ekonomik ömür söz konusudur. Eğer kültürel nitelikleri dikkate alınmazsa, söz 
konusu yapılar endüstriyel verimleri ve ekonomik ömürleri tamamlandığında gözden çıkarılıp 
sökülmek veya kendiliğinden yıkılmak üzere terk edilmek tehdidi altında kalacaktır. Bu bağlam-
da, Türkiye’de 1950’li yıllarda inşa edilmiş olan hidroelektrik santrallerin mevcut durumlarının 
değerlendirilmesi gerekliliği yakın gelecekte karşımıza çıkacak bir konu olacaktır. Mühendislik 
açısından yapılacak endüstriyel verimlilik değerlendirmesinin ötesinde, söz konusu yapıların 
kültürel değerlerine ilişkin ölçütleri belirlemek, bu ölçütler doğrultusunda santrallerin korunma-
sına veya yıkılmasına ilişkin olasılıkları ortaya koyarak önlemleri tanımlamak ve ilkeleri sapta-
mak endüstri mirasımız açısından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: endüstri mirası, hidroelektrik santral, mimari koruma

Realized with huge investments as mega-projects and also having provided the possibilities to 
radically change the social life, the economy and the technology of the 20th century, energy 
plants built in the 1950s have historical documentation value as elements of industrial heritage. 
When compared to other energy production facilities, hydroelectric plants have lower operating 
expenses, longer service lives and higher efficiency. Still, there is also an economic life for each 
hydroelectric plant. If their cultural properties are neglected, these structures and buildings will 
be under the threat of either being pulled down or abandoned completely after their industrial 
productivity and economic lives are over. In this context, the necessity to consider the status of 
the hydroelectric plants built in 1950s, will be an issue on the agenda of conservation in the near 
future. Beyond the evaluation of industrial productivity in the frame of engineering studies, it is 
important to specify the criteria for the cultural evaluation of these buildings and structures, to 
consider possibilities of the conservation or demolition of these plants and to define measures 
and principles of approach.

Keywords: industrial heritage, hydroelectric plant, architectural conservation
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ HAMAMI1

Büşra Kul Harmankaya, Doktora Öğrencisi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Doktora Programı

Giriş

Atatürk Orman Çiftliği;  bir modernite projesi ola-
rak tarımla kalkınan bir ulus yaratmak hedeflerinin 
yanında; halkın faydalanacağı kültür, eğlence ve 
dinlenme alanlarının oluşturulmasını da amaçla-
yarak, üretim ve eğitimden barınma, eğlenme ve 
dinlenceye çok katmanlı işlevlerin bir araya ge-
tirildiği bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Modern çiftlik projesini tamamlayan idari yapılar, 
çiftliğin kuruluş amacına hizmet eden ve iktisadi 
açıdan sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı sağla-
yan endüstriyel yapılar, barınma yapıları, istasyon, 
okul, elçilik binası, Karadeniz Havuzu, Marmara 
Havuzu, hayvanat bahçesi ve Bira Parkı gibi kent 
sakinlerinin özellikle hafta sonları ailelerin birlikte 
vakit geçirebileceği eğlence ve dinlenme alanları, 
bu ilişkilerin ne kadar çeşitli olduğunu gösteren 
ve Ankara’nın Erken Cumhuriyet Dönemi mirası 
açısından büyük öneme sahip alanlardan bazıları-
dır. AOÇ’nin yapılı çevresi, geniş peyzaj alanları 
içerisinde, sağlıklı ve konforlu bir fiziki çevreyle 
iç içe oluşturulmuştur. Bu yapılı çevre içerisinde, 
dikkatlerden uzak şekilde yer alan AOÇ Hama-
mı, dönemin önemli mimarlardan biri olan Ernst 
Egli’nin sıra dışı bir yapısı olarak karşımıza çıkar. 
Yabancı bir mimar tarafından,  modern anlayışla 
tasarlanan bu yapı,  az sayıda örneği bulunan 
dönemin hamam tipolojisindeki yapıları arasında, 

mimari açıdan merak uyandıracak bir özgünlüğe 
sahiptir.

Bu çalışma kapsamında, AOÇ’de yaratılmak is-
tenen kamusal alan ve yaşam örgüsü içerisinde, 
AOÇ Hamamı’nın anlamını ve yapısal özgünlü-
ğünü ortaya çıkarmak; yapının modern miras için 
önemini ve koruma sorunlarına ilişkin genel de-
ğerlendirmeyi ortaya koymak hedeflenmiştir.

Yapının Bulunduğu Yapılı Çevrenin Özellikleri

AOÇ hamam yapısı, bira fabrikası, işçi lojman-
ları ve yönetim yapılarının oluşturduğu komp-
leks içerisinde, çiftlik için merkez bölgesi 
diyebileceğimiz bir alanda yer almaktadır (Görsel 
1). Bu alanda anıtsal görünümlü bir hamam bina-
sının neden yapıldığını anlamak için, yapının içe-
risinde bulunduğu kompleksteki diğer kullanımlar 
ve peyzaj düzeninin birlikte değerlendirilmesi ge-
rekmektedir.

Görsel 1. AOÇ Hamamı ve lojman yapıları Kaynak: Atatürk Çiftlik-
leri, 1939 
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Ernst Egli’nin vaziyet planı ve alana ilişkin Tekel 
arşivinden alınan vaziyet planları birlikte incelen-
diğinde (Görsel 2), hamamın içinde bulunduğu 
kompleksin, işlevsel kullanım açısından dört alt 
bölge oluşturduğu değerlendirilmiştir.2 Bu alanlar 
şöyle sıralanmaktadır: 

1- Üretim yapıları olarak fabrika ve bunun 
tamamlayıcı depolama paketleme bölümleri; 

2- Batıda işçilere yönelik, konut, dinlenme ve 
eğlence mekânları; 

3- Bira fabrikasının alt kısmında Ankara sa-
kinlerinin de ortak toplanma alanı olan Bira Parkı 
ve 

4- Bu alanın doğusunda peyzajıyla özelle-
şerek ayrılan AOÇ Hamamı’nın da içinde bulun-
duğu, memur lojmanları, yönetim yapıları, okul, 
restoran ve PTT binasının olduğu bölge.

Görsel 2. 1936 ve 1943 tarihli vaziyet planları Kaynak: TTA Arşivi  -  Alpagut, L.,2010:246 

Planlar değerlendirildiğinde, yapısal işlev ve pey-
zaj kullanımının tanımladığı iki sonuç ortaya çık-
maktadır. Bunlardan biri; alanda üretim ağırlıklı 
öngörülen kullanımların, çalışma ve barınma fonk-
siyonları ile birlikte, kaliteli ve sağlıklı bir fiziksel 
yaşam ortamı içerisinde sunulmaya çalışılmasıdır. 
Bu anlamda oluşturulan işçi mahallesinde, yan 
üniteleriyle beraber küçük bir kentsel yerleşim 
alanı yaratılmıştır. Peyzaj kullanımı açısından de-
ğerlendirildiğinde ise, Bira Parkı gibi parklar ve ha-
vuzların bulunduğu ortak yeşil alanlarla, kent ha-
yatına katkıda bulunan ortak eğlence ve dinlenme 

alanlarını oluşturmuştur. Peyzaj kullanımı, çiftlik 
hamamı ve çevredeki lojman yapılarında olduğu 
gibi, bazen ortak mekânlardan izole eden, bazen 
de Bira Parkı’nda olduğu gibi insanları bir araya 
getiren mekânlar yaratacak şekilde özelleşmiştir.

Bu yapılı çevre kurgusu içinde, AOÇ Hamamı, 
çiftlikteki üç yıkanma işlevli yapıdan biri olarak 
karşımıza çıkar. Bunlardan ikisi, ikinci bölge-
deki, duş koğuşlarının olduğu bina ile yine bu 
alandaki konutların ortasında kalan ve planlarına 
ulaşabildiğimiz geleneksel plan şemalı hamam 
yapılarıdır.3AOÇ hamamı ise, dördüncü bölgede, 
diğer iki yapıda olduğu gibi yine barınma fonksi-
yonuyla, yönetici lojmanlarına yakın bir alanda 
konumlandırılmıştır. AOÇ Hamamı alandaki diğer 
iki yıkanma yapısından mimari özellikleri açısın-
dan ayrışmaktadır. 

Vaziyet planından görülebileceği üzere, yapının 
peyzaj düzeni ile ortak alanlardan lojmanlarla bir-

likte ayrıştırılması, yapının anıtsal görünümü, öl-
çeği ve nitelikli iç plan düzenlemesi,  hamamın 
burada çalışan, üst düzey personel tarafından kul-
lanılmış olabileceğini düşündürmektedir. 

Diğer taraftan, AOÇ Hamamı’nın yanındaki per-
sonel lojmanı planlarından, konut içlerinde banyo 
düzenlemesi yapıldığı görülmektedir.4 Yıkanma 
fonksiyonuna yönelik ayrı bir bina yapılması 
ihtiyacı bulunmamasına rağmen, bu nitelikte bir 
yapının inşa edilmesi, çiftlik içerisinde oluşturulan 
mahalle ortamında, devam ettirilmek istenen 
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bir hamam kültürü isteğinin göstergesi olarak 
karşımıza çıkar.

Yapının Plan Şeması ve Yapısal Özellikleri

Ernst Egli tarafından tasarlanan AOÇ Hamamı, 
1937-1939 yılları arasında inşa edilmiştir. Yapının 
ne kadar süre kendi özgün işlevini devam ettirebil-
diği konusunda net bilgi bulunmamakla birlikte, 
burada yaşayan bir ailenin anılarından derlendiği 
üzere, yapının 1960’lara gelindiğinde işlevini yiti-
rerek, 20 yıldan daha kısa bir süre özgün işlevini 
sürdürebildiği değerlendirilmektedir.5

Dönemin modern mimari izlerini taşıyan yapı, 
kubbeli kübik formlarla çıkmalı bir prizmanın bir-
leştiği sade bir geometrik formda tasarlanmıştır. 
Dikey nişlerle hareketlendirilmiş cephe, simetrik 
tasarımı ile anıtsal bir görüntüdedir. 

Plan şemasını incelediğimizde, yapının, soğuk-
luk, ılıklık ve sıcaklık mekânlarıyla birlikte gele-
neksel plan şemasını koruduğu görülmektedir. Bu 
durumu farklılaştıran düzenlemeler, birinci katta 
soğukluktan geçilerek ulaşılan çıkmalı ve yüksek 
pencereli hacim ile bodrum katta servis ve teknik 
hacimlerin çözüldüğü alanlar olarak karşımıza çık-
maktadır.

Yapı, bugün mevcut işlevini kaybetmiş ve bir-
çok mimari elemanını yitirmiş durumda olsa da, 
mevcut izler ve yapıya ilişkin kısmi plan ve detay 
çizimlerinden, özgün duruma ilişkin bilgi edinil-
mektedir.6 Restitüsyon önerisinde de görüldüğü 
gibi, yapıya güney cephedeki geniş bir saçak al-
tında yer alan rüzgârlıktan giriş yapılmakta olup; 
bodrum kattaki teknik mahallerin girişi ise batı 
cephede yer almaktadır (Görsel 3). 

Görsel 3. AOÇ Hamamı restitüsyon önerisi- kat planları ve kesit çizimleri  Kaynak: Kul, B., 2012,ss.243-245, 250

Soğukluk mekânı girişinde, görevli kabini ve ke-
narlarda yer alan soyunma kabinlerini dolaşım 
alanlarından ayıran ince ahşap bir kafes tasarımı 
binaya özgü detaylardan biri olarak karşımıza çık-
maktadır. Soyunma kabinleri, güneydeki kubbeli 
soğukluk kütlesinin içerisinde giriş katta ve gale-
ri boşluklu birinci katta düzenlenmiştir.7 Mekâna 
doğal ışık girişi, güney, batı ve doğu cephede yer 
alan döşeme hizasındaki pencereler ve kubbedeki 
16 pencereden sağlanmaktadır. Bunun haricinde 
elektrik sistemine ait kablo izlerini, duvar yüzeyin-
de görmek mümkündür. 

Giriş kat soğukluk mahali devamındaki orta küt-
lede, mevcut izlerden üç köşede halvet benzeri 
duvarla bölünmüş ve duş tipi yıkanma ünitelerinin 
bulunduğu ılıklık mekânı yer almaktadır. Mekân 
doğal ışığı duvar yüzeyindeki yuvarlak pencere-
lerden almaktadır. Yapının kuzeyindeki kütlede, 
ortada göbek taşı bulunan, yan duvarlarda mevcut 
izlerden 14 kurna olduğunu anladığımız ve döşe-
me içerisinden özel bir radyatör sistemi ile ısıtılan 
sıcaklık mekânı bulunmaktadır (Görsel 4). Sıcaklı-
ğı örten kubbede, 44 adet fil gözü pencere açıklığı 
bulunmaktadır. 

Birinci katta yer alan ve geleneksel bir konut çık-
masını anımsatan hacmin, kullanıcıların binada 
bir araya gelme, dinlenme, yeme, içme gibi ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik düzenlendiği düşü-
nülmektedir. Bu hacmi ortadan ikiye bölen bir du-
varın izleri, bugün hala görülebilmektedir. 

Bodrum katta soğukluk mekânı altında, tuvalet-
ler ve personelce kullanıldığı düşünen ikinci bir 
mekân yer almaktadır. Güney ve orta kütle altın-
daki bodrum katlarda ise binayı ısıtma ve havalan-
dırma teknolojisi açısından özel kılan tasarım ve 
donanımlar bulunur.
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Görsel 4. Göbek taşı içerisinde yer alan ısıtma boruları Kaynak: 
Büşra Kul arşivi, 2010

Yapının Değerleri

Geleneksel hamam plan şeması ve mimari öğele-
rin, Ernst Egli tarafından modern bir tasarım anla-
yışı ve yapım teknolojisiyle bir arada sentezlendiği 
AOÇ Hamamı, mimari ve estetik değeriyle mo-
dern mirasımızın nadir örneklerinden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yaratılan modern çiftlik 
içerisinde oluşturulan konforlu ve sağlıklı fiziksel 
çevrenin bir parçası olan AOÇ Hamamı, hamam 
kültürünün bilinçli bir şekilde devam ettirilmesi 
isteğinin bir göstergesi olarak dönemin sosyal ve 
mimari değerlerini yansıtır.

AOÇ Hamamı, teknolojik değerleri açısından dö-
nemin çağdaş yapıları ile yarışan ve bazı detay-
larıyla oldukça özgün çözümlerin kullanıldığı 
dönem yapılarından biridir. Yığma ve betonarme 
karkas sistemin bir arada kullanıldığı binada, ya-
pım teknolojisi açısından, o gün için özgün bir de-
neme olarak tanımlanabilecek şekilde, kirişli döşe-
me, nervürlü döşeme, kubbe, mantar döşeme gibi 
farklı döşeme tiplerinin birlikte kullanıldığı görül-
mektedir. Birinci kat çıkmalı mekânında kullanılan 
asma tavan döneminin yapım teknolojisinin erken 
örneklerindendir. 

AOÇ Hamamı, aynı zamanda hamam fonksiyonu-
na hizmet eden özgün bir havalandırma, ısıtma ve 
su sistemine sahiptir. Sıcaklık mekânında göbek 
taşı ve döşeme içerisinde yer alan radyatörler ve 
bina içerisinde yer alan çeşitli izler, bodrum kattan 
diğer mekânlara dağıtılan binaya özel tasarlanmış 
bir ısıtma sistemi bulunduğunun göstergesidir. Sı-
caklık mekânının ısı, nem ve temiz hava denge-
si ise nişlerle mekâna açılan ve baca ile bodrum 
kattaki çok pencereli mekânla bağlantılı duvar 
içerisindeki dikey kanallarla sağlanmaktadır. Di-
ğer taraftan mekânın çift cidarlı duvarları ve duvar 
içindeki kanalları, mekân için gereken ısı yalıtımı-
nı sağlamaktadır (Görsel 5).

Görsel 5. AOÇ Hamamı ısıtma, su ve havalandırma sistemine ilişkin 
modelleme Kaynak: Kul, B., 2012, s.118.

Mekân kurgusu ve cephe düzeniyle birlikte bütün-
lük değerini koruyan ve sahip olduğu tüm diğer 
değerlerle birlikte, çiftlik alanında ve Erken Cum-
huriyet Dönemi yapıları arasında benzer başka bir 
örneği bulunmayan, bu anlamda teklik değeri olan 
AOÇ Hamamı, modern mirasımızın önemli bir ör-
neği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç

Bugün özgün işlevini kaybetmiş olan AOÇ Hama-
mı, ciddi oranda malzeme kayıpları –bozulmaları 
ve strüktürel sorunlar gibi yapıyı tehdit eden prob-
lemlerle karşı karşıya olsa da, ülkemiz modern mi-
rasının özgün bir örneği olarak, mimari nitelikleri-
ni önemli ölçüde korumaktadır. 

AOÇ Hamamı 1989 yılında tescillenmiş olmasına 
rağmen, ne yazık ki bugüne kadar yapıda kapsam-
lı bir restorasyon çalışması yapılmamıştır. Binaya 
ilişkin yapılacak çalışmalarda, yapının özgün de-
ğerlerini korumanın yanında, yapının tasarlanan 
bütün alan bağlamında önemli bir yeri olduğu 
unutulmamalıdır.  Bu kapsamda tekil çalışmalar 
yerine, bütüncül bir koruma planı yaklaşımıyla, 
AOÇ Hamamı’nın, AOÇ alanı içinde bulunduğu 
bölgeyle ve çevresiyle birlikte ele alınması gerek-
tiği değerlendirilmektedir.

DİPNOTLAR

1 Bu çalışma, yazarın Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nde 2012 yılında, Dr. Fuat Gökçe’nin da-
nışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi referans 
alınarak hazırlanmıştır.  Bu konudaki detaylı çalışma 
için, bkz. Kul, Büşra, “Bir Erken Cumhuriyet Dönemi 
Yapısının Koruma Önerisi: Atatürk Orman Çiftliği Ha-
mamı”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi,  Ankara, 2012.

2 Alandaki fonksiyonel ilişkileri anlayabilmek 
için, alana ilişkin 1936 tarihli vaziyet planı (Alpagut, 
L., 2010: 246) ve 1943 tarihli vaziyet planının (Tütün, 
Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri AŞ Arşivi) 
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3 2011 yılında Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve 
Alkol İşletmeleri AŞ Arşivi’nden ulaşılan 1941 tarihli 
plan çiziminden, hamam, depo ve çamaşırlık olmak 
üzere 3 bölümden oluşan ve geleneksel cephe düze-
nine sahip tek katlı bir hamam yapısının işçi konutları 
yakınında yer aldığı anlaşılmaktadır. (Kul, B., 2012: 30-
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5  A.g.e., 255.

6  Restitüsyon önerisine ilişkin detaylı çalışma 
için: Kul, Büşra, “Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Yapısı-
nın Koruma Önerisi: Atatürk Orman Çiftliği Hamamı”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi,  Ankara, 2012, ss.131-142.

7  2011 yılında Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz 
ve Alkol İşletmeleri AŞ Arşivi’nden ulaşılan AOÇ 
Hamamı’na ait özgün kısmi plan, kesit ve detay çizim-
leri, restitüsyon önerisinde değerlendirilen temel kay-
naklardır.
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Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ); bir modernite projesi olarak tarımla kalkınan bir ulus yaratmak 
hedefinin yanında, halkın faydalanacağı kültür, eğlence ve dinlenme alanlarının oluşturulmasını 
da amaçlayarak, Ankara’nın kalbinde üretim ve eğitimden, barınma, eğlenme ve dinlenceye ka-
dar çok katmanlı işlevlerin bir araya getirildiği bir model çiftliktir.  Ankara’nın Erken Cumhuriyet 
Dönemi mirası içerinde büyük öneme sahip olan AOÇ’nin yapılı çevresi içerisinde dikkatlerden 
uzak şekilde yer alan AOÇ Hamamı, dönemin önemli mimarlarından Ernst Egli’nin sıra dışı bir 
yapısı olarak karşımıza çıkar. Yabancı bir mimar tarafından, modern anlayışla geleneksel öğeleri 
bir arada kullanacak şekilde tasarlanan bu yapı, taşıdığı değerler açısından Türkiye’nin modern 
mimarlık mirasının özgün örneklerinden biridir. Bu çalışma kapsamında, hamamın AOÇ’nin 
kamusal alan ve yaşam örgüsü içerisindeki anlamı ile yapısal özgünlüğünü ve modern miras 
olarak önemini ortaya çıkarmak ve günümüzde yaşadığı korunma sorunlarına dikkat çekmek 
hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: hamam, Atatürk Orman Çiftliği, Cumhuriyet dönemi mimarlığı, modern mi-
mari miras, Ernst Egli, Ankara 

Besides the goal of creating a nation developing with agriculture as a modernity project, Atatürk 
Forest Farm (AOÇ) also aims to provide spaces of culture, entertainment and recreation for the 
public, and thus is a model farm in the heart of Ankara that brings multiple layers of functions 
together from production and education to housing, entertainment, and recreation. Located in 
a place out of sight within the built environment of AOÇ, which has an important place in the 
heritage of the Early Republican Period of Ankara, AOÇ Hamam stands out as an extraordinary 
design of one of the most important architects of the period, Ernst Egli.  In terms of its values, 
the building is one of the original examples of modern architectural heritage of Turkey with its  
unique design by a foreign architect, who brought traditional elements together with modern de-
sign approach In the scope of this study, it is aimed to reveal the meaning and structural authen-
ticity of the hamam in the public space and life of AOÇ, and its importance as modern heritage, 
and to attract attention to the problems of conservation that it has to face today.  

Keywords: hamam, Atatürk Forest Farm, Republican period architecture, modern architecture 
heritage, Ernst Egli, Ankara
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1948 yılının Mart ayında Cumhuriyet gazetesinde 
“Harikalar harikası bir Türk abidesi” başlığı ile bir 
makale yayınlanmıştı.1 Yazar, o güne kadar Cum-
huriyet gazetesi dâhil pek çok gazetede, özellikle 
Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki kuruluş yılları ta-
nıklıklarına ilişkin yazıları yer almış olan edebiyat-
çı ve aynı zamanda döneminin önemli bir siyasi 
figürü olan İsmail Habib Sevük, bu makalesinde 
Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı Yarışması-
nın hikâyesini aktarmıştı. Sevük makalesine, 1935 
yılında Tuna’dan Batıya2 kitabında yayınlanmış 
olan Atatürk ile birlikte gerçekleştirdiği gezinin 
Çanakkale Boğazı geçişi sırasında yabancı anıt ve 
mezarlıklarını görerek “bizim abidesizliğimiz” di-
yerek hayıflandığı sözlerine referans vererek baş-
lamıştı. Makale boyunca yarışmanın jüri başkanlı-
ğını yapmış olan Paul Bonatz’ın yarışma ve katılan 
Türk mimarlarının başarısı hakkındaki görüşlerini 
aktarmıştı. Makalesini Ankara’dan trenle dönerken 
şans eseri karşılaştığı yarışmanın birincilik ödülü-
ne layık görülen projenin mimarları İsmail Utkular 
ve Doğan Erginbaş3 ile aralarında geçen konuşma-
lardaki heyecanını “içim ne kadar şevkle dolmuş 
olacak ki o abidenin dikileceği toprakları görmek 
üzere 1945 baharında Çanakkale’ye gittim” sözle-
ri ile sonlandırmıştı. 

Ne var ki, İkinci Dünya Savaşı sonrasının ekono-
mik koşulları sebebiyle Abide inşaatının başlaması 

ABİDE: ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANITI

Ahenk Yılmaz, Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü

oldukça gecikmiş, temel atma töreni ancak 19 Ni-
san 1954 tarihinde gerçekleştirilebilmiştir.4 Üstelik 
inşaat bir süre sonra durdurulmuş; Milliyet gazete-
sinin başlattığı bir kampanyayla toplanan paralar 
ile 1958 yılı Mart ayında tekrar başlatılabilmiş5 ve 
mimarlarının tamamlanmadan açılmaması taleple-
rine6  rağmen, 1960 yılı Ağustos ayında eksikleriyle 
açılmıştır7 (Görsel1). Abide ve çevresinin tümüyle 
tamamlanması ise, ancak 2000’li yıllara gelindi-
ğinde mümkün olabilmiş; üstelik yarım asrı geçen 
bu süreç, projede pek çok değişikliği de berabe-
rinde getirmiştir. İnşası uzun yıllar alan Abide’nin 
güncel mimarlık literatüründe çok az yer bulmuş 
olan yarışması bu yazının konusunu oluşturur. 
Yarışmanın jüri raporuna, jüri başkanı Bonatz’ın 
yarışma hakkındaki açıklamalarına ve mimarları-
nın proje ve uygulama süreci hakkındaki sözlerine 
odaklanan yazı, böylece dönemin mimarlık orta-
mı hakkındaki kavrayışımızı ve Abide’nin modern 
mimarlık mirası olarak tanımını derinleştirmeyi 
hedefler.

1915 yılının Şubat ayında İtilaf Devletlerinin deniz 
harekâtı ile başlayıp, kara çarpışmaları ile devam 
eden ve 1916 yılının Ocak ayında işgal ordusunun 
çekilmesiyle zafer ile sonuçlanan Çanakkale Sa-
vaşları, Gelibolu Yarımadasının tümüne yayılmış 
olan pek çok farklı ulusun savaş anıt ve mezarlıkla-
rına ev sahipliği yapar.8 Savaşın hemen sonrasında 
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başlayan bu anıtlaştırma çabalarının 1920’lerde 
inşa edilmiş en erken örnekleri Birleşik Krallık ile 
kolonilerine aittir.9 Uzun yıllar ekonomik olanak-
sızlıklar sebebiyle, Çanakkale Zaferi için ancak 
küçük ölçekli anıt ve şehitlikler inşa edilebilmiş ve 
bu eksiklik, tıpkı Sevük gibi, dönemin önde gelen 
kişileri tarafından dile getirilmiştir.10 Çanakkale Şe-
hitleri için bir Anıt inşa edilmesi için ilk fikir 1938 
yılında oluşmuş,11 Nisan 1943’te Çanakkale Zafer 
ve Meçhul Asker Anıtı Yarışması ilan edilmiştir. 
İlk açıklanan teslim tarihi olan 1 Eylül 1943, daha 
sonra üç ay uzatılarak, yarışma 1 Aralık 1943 ta-
rihinde sonuçlandırılmıştır.12 Remzi Yiğitgüden, 
Etem Malkoç, Suut Kemal Yetkin, Bedri Tünay, Fa-
ruk Akyüz, Hüseyin Kara, Safiyeddin Big ve Paul 
Bonatz’tan oluşan yarışma jürisi,13 15 Mart 1944 
tarihinde toplanmış ve değerlendirmeler 29 Mart 
tarihine kadar sürmüştür.14

Yarışmaya 37 proje katılmış, 36 proje önerisi de-
ğerlendirmeye alınmıştır. İlk etapta jüri önerileri, 
dokuzu “kıymetsiz görülenler,” 12’si “tamamen 
maksadı temin edecek kıymette görülmeyenler” 
ve 15’i “ayrı ayrı ve sıkı bir inceleme yapılanlar” 
olmak üzere üç kategoriye ayırmıştır. Jüri rapo-
runda üçüncü kategori için seçilmiş olan 15 proje 
için ayrı açıklamalar yazılmış, projeler özellikle 

Görsel1. Çanakkale Şehitler Anıtı Görünümü. Kaynak: Ahenk Yıl-
maz Arşivi

Görsel 2. Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı, Birincilik Ödülü 
olan Proje Önerisi, İsmail Utkular ve Doğan Erginbaş. Kaynak: 
Arkitekt no. 3-4 (1944): 52.

Görsel 3. Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı, İkincilik Ödülü 
olan Proje Önerisi, Kadri Duna, Fasih Metegil, Nobar Acemoğlu, 
Maruf Önal, Sermet A. Ceylan. Kaynak: Arkitekt no. 3-4 (1944): 54.

anıtsallık, sadelik, ek yapıların çözümü ve mali-
yet kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Bu 15 
proje arasından ilk üç ödül ve üç mansiyon be-
lirlenmiştir. Birincilik ödülü alan ve uygulanan 
proje “basitliği, olgunluğu, asaleti” ve şartnamede 
belirtilmiş olan ek yapıları saklama becerisi ile öne 
çıkarılmış, maliyetinin de diğer projelere oranla 
yarı yarıya olması özellikle belirtilmiştir (Görsel2). 
Jüri raporundan anlaşıldığı kadarıyla ikincilik ödü-
lü alan proje etkileyici ve çok anıtsal (Görsel 3), 
üçüncülük ödülü alan ise özellikle siluette çok 
başarılı (Görsel 4). bulunmakla birlikte, birinci se-
çilen projenin tüm tepeye “dört tarafında büyük 
delikler” ile açılıyor olmasının açıkça ayırıcı oldu-
ğu görülmektedir. Paul Bonatz, Mimarlık Dergisi 
için kaleme aldığı “Çanakkale Zafer ve Meçhul 
Asker Abidesi Proje Müsabakası Münasebetiyle” 
başlıklı yazısında da seçilen anıtın dört tarafının 
açık olmasına değinerek, anıtı “kan ve mücadele” 
ile kutsanmış “çıplak tepenin üzerinde yalnız” ve 
“güneş, gölge, rüzgar ve yıldızlar arasına bırakma-
nın” çarpıcı etkisini özellikle vurgulamıştır.15
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Bonatz, aynı yazısında, Çanakkale yarışması ile 
1942 yılında Anıtkabir için açılan yarışmaya gön-
derilen mimari öneriler arasında bir karşılaştırma 
yapar. İki yarışmaya gönderilen projelerin olgun-
luk düzeyinin yakınlığını belirterek, Türk mimarla-
rın Abide yarışmasındaki başarısını över.16 Bonatz, 
ayrıca aynı makalede “taklit, yaratma değildir” 
diyerek hem “modern,” hem de türbe gibi dini 
yapıların taklitlerini içeren süslemeli önerileri ilk 
etapta reddettiklerini belirtir.17 Ona göre yarışma 
sürecinde “basite cesaret gösteren asili yaratmıştır” 
ve bunun en iyi örneklerini ikinci ve üçüncü ödüle 
layık görülen proje önerilerinde görmek mümkün-
dür. Üstelik yarışma önerilerinde “taş yapı düşün-
cesi çimentoya” galip gelmiştir. Buradan hareketle, 
Bonatz dönemin mimarlık eğitimi için önerilerde 
bulunur. Bir an önce “kübik mimariden” uzaklaşıl-
masını ve derinliklerine inerek analiz edilen “milli 
mimari” üslubunun “bugünün ihtiyaçları ve tekni-
ği” ile birleştirilerek çalışılmasını tavsiye eder. 

Bonatz’ın “klasik” mimarlığı, özellikle anıtsal ya-
pılarda kültür üretiminin temel bir bileşeni olarak 
savunan yaklaşımında 1942 yılında Türkiye’ye 
ilk geliş sebebi olan Anıtkabir yarışması jüri üye-
liğindeki tutumu18 ve sonrasında “Yeni Alman 
Mimarisi” sergisi açılışındaki19 ve İstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi’ndeki konuşmalarında20 da iz-
lemek mümkündür. Aslında Bonatz’ın, Türkiye’ye 
gelmeden önce, Stuttgart Teknik Üniversitesi’nde 
profesör olarak görev yaptığı yıllarda verdiği ders-
ler ve yaptırdığı akademik çalışmalarda “modern 
anıtsallık ve milli ifade temalarına” odaklanması 
onun gerek Anıtkabir gerek de Abide yarışmala-
rında jüri üyesi olarak gösterdiği yaklaşımı öncüle-
mektedir.21 Bu yaklaşımı Klasik ve Anıtsal bir mi-
marlık dilinin Modern Mimarlığın rasyonalitesi ile 
birleştirilmesi22 olarak tarif etmek mümkündür. Bu 
sebepledir ki, Abide Yarışması ile ilgili yazısının 

daha ilk paragrafında, Bonatz, mansiyon kazanan 
projeler arasında Sedat Hakkı Eldem’in önerisinin 
de yer aldığını belirterek, sonraki yıllarda Türk 
üslubundan doğan bir “Modern Mimarlık” anlayı-
şını çok iyi sergilediğini düşündüğünü belirtece-
ği23 Eldem’in başarısını özellikle vurgulamaktadır 
(Görsel 5-6). Bu vurgu dikkate değerdir; çünkü jüri 
raporunda Sedat Hakkı Eldem, Samim Oktay ve 
Demirtaş Kamçıl’a ait bu öneri için genel hatlarıy-
la birincilik ödülü alan projeyi andırdığı fakat ke-
mer kullanımı ve iç mekândaki kubbeli yapısı se-
bebiyle farklılaştığı ve “kuvvetli bir ifadesi olmak-
la beraber parabol kemerler[inin] güzel” olmadığı 
yorumları yer almıştır. Bonatz, yazısında birincili-
ğe layık gördükleri projenin tüm bu tartışmaların 
ötesindeki anıtsal başarısını ise şöyle tarif etmiştir: 

Öyle sanat eserleri vardır ki onların menşe-
ileri ve aidiyetleri, eskilikleri veya yenilik-
leri sorulamaz. Öyle sanat eserleri vardır ki 
zamanın dışına çıkarak ebediyete varırlar. 
İşte birinci mükâfatı kazanan proje bu mer-
tebeye erişmiş bir eserdir… Bu şekil daha 
inşa edilmemiştir. Yenidir.24

Şaşırtıcı olan ise, yıllar sonra Feridun Kip’in Abi-
de hakkında yapılan bir görüşmede tasarım sü-
reci sırasında kullandıkları tarihsel referanslar-
dan bahsetmesidir.25 Bu görüşmede Kip, ekip 
arkadaşı ile “Abidenin formunu … gerek kişisel, 
gerekse eski mimari formlardan yararlanarak 
gerçekleştirdik[lerini]” belirtir. Anıtın dört ayak 
üzerinde yükselen formunun “tarih öncesi dol-
menlerde ... doğada, bazı eski Türk hanlarında 
ve Türk mezar abidelerinde” bulunan bir form 
olduğunu da özellikle vurgular. Dolayısıyla, form 
Bonatz’ın tarif ettiği gibi “yeni” değildir. Hem do-
ğaya, hem de tarihe ait pek çok forma referanslar 
içermektedir. Üstelik Abide betonarme olarak inşa 
edilmiş ve daha sonra en üst birleştirici platform 
kısmı hariç olmak üzere, tümüyle taş kaplanmıştır. 
26 Bu değişikliği, yine aynı görüşmede Feridun Kip, 
“ilk projede abidenin tamamen kesme taş olarak 
yapımı düşünülmüştü. Fakat biz modern mimari 
malzemelerini, beton, demir kullanarak yapımı 
gerçekleştirdik” diye aktarır. 

Abide, yarışma ve inşa süreci ile Türkiye’deki mo-
dern mimarlık söylem ve pratiklerine ilişkin kav-
rayışımıza önemli bir katkı yapar. Üstelik temsil 
ettiği bellek ve toplumsal düzeyde taşıdığı sembo-
lik anlamlar düşünüldüğünde kültür mirası olarak 
da ön plana çıkar. Bu noktada koruma kavramı 
üzerinden düşünülmesi gereken konu, yarışmay-
la elde edilmiş olan proje ile tamamlanması uzun 
yıllar almış olan, üstelik tüm bu süreçte pek çok 

Görsel 4. Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı, Üçüncülük 
Ödülü olan Proje Önerisi, Eyüp Kömürcü.  Kaynak: Arkitekt no. 3-4 
(1944): 56.
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değişikliğe uğramış yapı ve çevre tasarımının kar-
şılaştırmalı olarak incelenmesi olmalıdır. Bu konu, 
özellikle uzun tamamlanma sürecinde değişik-
liklerin bir kısmının proje müellifleri tarafından 
gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, ileriki yıllarda 
yapılması muhtemel koruma/yenileme öneri ya da 
ek projelerinde önemli bir sorun haline dönüşme 
potansiyeli taşımaktadır.

Görsel 5. Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı, Mansiyon kaza-
nan Proje Önerisi, Sedat Hakkı Eldem, Samim Oktay, Rahmi Bediz, 
Demirtaş Kamçıl.  Kaynak: Arkitekt no. 3-4 (1944): 57.

Görsel 6. Çanakkale Zafer ve Meçhul Asker Anıtı, Mansiyon kaza-
nan Proje Önerisi, Sedat Hakkı Eldem, Samim Oktay, Rahmi Bediz, 
Demirtaş Kamçıl. Kaynak: Arkitekt no. 3-4 (1944): 58.
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Bu makale Abide olarak da bilinen Çanakkale şehitlerine adanmış olan anıt projesini elde etmek 
için açılmış olan mimari tasarım yarışmasına odaklanır. Yarışma jüri raporu, ödül alan projeler, 
ilgili yazı ve konuşmalar ile birlikte okunduğunda1940’lı yılların Türkiye’sindeki modern mi-
marlık söylem ve üretimlerine ilişkin sahip olduğumuz perspektifi genişletici bir nitelik taşımak-
tadır. Makale, yarışma odağı ile böyle bir okumaya giriş yaparak, bu dönemin mimarlık ortamı 
hakkındaki kavrayışımızı bir miktar daha derinleştirmeyi hedefler.

Anahtar Sözcükler: abide, savaş anıtı, Türkiye mimarlığı, mimarlık yarışması, Paul Bonatz,  
Çanakkale

This paper focuses on the architectural design competition organized to acquire the project of 
the monument, known also as Abide dedicated to the Martyrs of Dardanelles Campaign. The 
jury report read along with the prized projects, related speeches and articles has the potential to 
extend the present perspective on modern architecture discourses and productions in the 1940s 
in Turkey. The paper aims to provide insights into the architectural milieu of this period through 
an introduction to such a reading with a focus on the competition.

Keywords: monument, war memorial, architecture in Turkey, architectural competition, Paul 
Bonatz, Çanakkale
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TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERN CAMİ

Nilüfer Baturayoğlu Yöney, Doç. Dr., Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Cumhuriyet Döneminde Cami Mimarlığı 

“Yeni ve eski mimarlık değil, medenî ve 
daha iptidaî çareler var…”1

İslamiyet’in ortaya çıkışından başlayarak pragma-
tik kaygılarla biçimlendiğini, izleyen dönemlerde 
yerel malzemeler ve İslamiyet öncesi kökenli yerel 
şemalar ve malzeme/teknolojilerle evrildiğini ve 
Osmanlı dönemi boyunca çeşitli yerel, yapısal/tek-
nolojik, üslupsal ve hatta Batılı etkilerle ve yenilik-
çi tasarımlarla tekrar kurgulandığını ve kamuoyu 
tarafından kabul gördüğünü izlediğimiz caminin, 
Cumhuriyet döneminde kavramsal ve biçimsel bir 
soruna dönüştüğü görülür. 

Mimarlık alanında Cumhuriyet’in ilk yıllarında sü-
regelen “yeni mimarlık” tartışmaları, özellikle Mi-
mar Kemaleddin’in ölümünün ardından I. Ulusal 
Mimarlık Akımı’nın sona erişini izleyen dönemde, 
öncelikle geçmişin biçim ve malzemelerinden ko-
puşa odaklanır:

Eskiye hürmet, muhafaza başka ... Eskiyi 
tekrar etmek başka … Tekrar tarihin hoşlan-
madığı bir şeydir. Tekrar ve taklide onun sa-
hifelerinde yer yoktur. Her yeni şey ise mut-
laka ihtiyaçtan doğar. Bir hususi devir açar, 

tarih olur. … Mimarlıkta fikirler ve prensip-
ler esastır. Şekillerle uğraşılmaz. … Günün 
mimarının vazifesi bugünün heyecan ve 
duygularını gelecekler için tespit etmektir. 
Bundan bugünün mimarlığı bugünkü lâik 
insanların muvaffak olan mimarlığıdır.2 

1940’larda bu durumun daha geleneksel yakla-
şımlarla değişmeye başladığı izlenir. 1947 yılında 
Ankara Yenişehir’de yapılacak bir cami için valilik 
tarafından açılan yarışmada ilk sıraları alan proje-
ler dâhil tüm önerilerin Osmanlı tipoloji ve mekân 
kurgularını izlediği dikkat çeker. Tasarımların II. 
Ulusal Mimarlık Akımının tarihsel biçimleri döne-
min çağdaş teknoloji ve malzemesiyle üretmeye 
dayalı yaklaşımlarından etkilendiği öne sürüle-
bilirse de, almaşık duvarlar, kubbe ve hatta Türk 
Üçgeni geçiş kuşaklarının yer aldığı bu cami pro-
jeleri görsel bakımdan tamamen gelenekseldir.3 
Kentsel alanlarda inşa edilen Şişli Camisi (Vasfi 
Egeli, Samih Saim, 1945-1953), Kızıltoprak Cami-
si (Vasfi Egeli), Adapazarı Camisi (S. Akkaynak), 
Maltepe Camisi (Recai Akçay, 1954-1959) ve Ko-
catepe Camisi (Hüsrev Tayla) ile yeni gelişmekte 
olan alanlarda inşa edilen Kalaba Camisi (Abidin 
Mortaş, Hüseyin Kara, 1951) ve Burgazada Camisi 
(Burhanettin Arif Ongun, 1953) gibi örneklerde, 
geleneksel şema ve biçimlerin yanında geleneksel 
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bezeme ve detay üretimlerinin de sürdürüldüğü 
izlenir.4

1970 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, “bil-
hassa büyük merkezlere uzak yerlerde vatandaşla-
rımızın proje çizdirecek yetkili mimar ve statik he-
sapları yapacak mühendis bulamadıkları” gerekçe-
siyle, “bu yapıların mimari ve inşaat bakımından 
yeterli olabilmesi için kendi elemanlarına gele-
neksel mabet mimarisinin anlayışının ışığı altında” 
hazırlattığı tip projelerden örneğin “Kubbeli, 500 
Kişilik Cami Projesi Tip A”5, Klasik Osmanlı döne-
mi şema ve biçimlerini anıtsal ölçekte kopyalar. 
1974 yılında yine Vakıflar Genel Müdürlüğü tara-
fından hazırlatılan “Çatılı 150 Kişilik” ve “Kubbeli 
120, 200, 300 ve 700 Kişilik Tip Cami Projeleri”,6 
daha basit ve işlevsel ölçekten başlamakla birlikte, 
benzer merkezi Osmanlı şemaları üzerine kurgu-
lanır. Türkiye Diyanet Vakfı’nın 1980’li yıllarda 
hazırlattığı tip cami projeleri7 ise, yine işlevsel ve 
küçük ölçekli görünmekle birlikte, bilinen şema 
ve biçimleri tekrarlar. 

1996 yılında Turgut Cansever ile yaptığı bir söy-
leşide Aykut Köksal’ın yorumu ortaya çıkan bu 
mimari tasarım ve biçim sorununun nedenlerini 
özetler niteliktedir. 1940’lara dek, mimarlık tarihi 
kapsamında ele alınan yapılar dışında yeni cami 
projelerinin mimarlık gündeminin parçası olmadı-
ğı izlenir. Köksal, böylece, dönemin mimarlığının 
kapsamı dışında kalan cami üretiminin niteliksiz 
bir hal aldığını, “endüstri toplumunda anonim bir 
üretim olarak süren, ama tarım toplumundaki ano-
nim üretimin doğal dil normlarına sahip olmadığı 
için ister istemez ‘kitsch’ üretimine dönüşen bütün 
genel anonim mimarlık ortamının da bir yansıma-
sı” olduğunu belirtir:

Şemalara indirgenmiş geçmiş biçim kalıpla-
rı, cami mimarlığında bu yeni anlamın taşı-
yıcılığını yükleniyor. … Görünüşte, geçmiş-
le olan ilişkiyi öne çıkarıyor, ama bu ilişkiyi 
kalıplara indirgenmiş bir süreklilik olarak 
görüyor.8

Jale Erzen de tarihi biçimlerin yeniden kullanımı 
konusunda benzer bir yorum yapar:

Bugünün cami biçiminin … zamanında 
özelleşmiş tarihi biçimleri tekrar gündeme 
getirerek kimlik arayışına girmesi, sanatın ve 
de mimarlığın toplum ve zaman / mekân ko-
şulları ile ilişkisini inkâr ederek yanlış bir bi-
linçlilik ifade etmesiyle sonuçlanmaktadır.9

Bu bağlamda tarih boyunca cami tasarımını “zor-
layan, yaratıcı çözümlere yönelten strüktür kaygısı 
ve insan ile yakın ilişki kurma mücadelesi” sürecin 
parçası olmaktan çıkmıştır. Ancak günümüz mal-
zeme ve teknolojisini, güncel mimarlık sorunlarını 
irdelemek için kullanan örnekler, bu genellemele-
rin dışında kalır.10

Turgut Cansever’in 1990’larda mimarlık günde-
minde fırtınalar yaratan yaklaşımı ise daha kökten-
cidir. Cansever’e göre “camilerde esas itibariyle 
İslami ibadetin talep ettiği cami boşluğu içerisinde 
ibadeti yapacak kişilerin hepsinin eş şartlar altın-
da bulunmasını sağlama iradesi ... [ile]… bir İslam 
yapısı için gerekli olan bitaraflık ifadesi ve azla 
yetinme tavrı” terk edilmiş, ayrıca “camilerin ta-
sarımında var olan camiyi şehre bağlayan unsurlar 
da” Batılılaşma dönemi Osmanlı mimarlığı sonra-
sında gerçekleştirilmemiştir. Öyle ki,

Devlet camiyi, dini dışladığı zaman, dü-
şünce anlamında da dini düşünce gündem 
dışı olduğunda modern felsefeler, yani Batı 
felsefesi de toplum içerisinde oynaması ge-
rek rolü oynayamıyor. Nasıl Cumhuriyet 
mimarisi camiyle ilişki kuramamışsa, cami 
meselesine eğilememişse, felsefe de toplu-
mun düşünce hayatına katılma imkânından 
yoksun kalmıştır.11

Cansever bu kopuşun, Osmanlı dönemi mimar-
lık üretiminde var olan “artizanal geleneği” ve 
“yaşanan sanat ve kültürün” sürekliliğini ve top-
lumsallığını ortadan kaldırdığını savunur. Aslında 
yalnızca cami değil, mimarlık tamamen Cumhu-
riyet dönemi Batılı kültür politikalarının dışında 
kalmış, siyasi yatırımlarda “tesadüfen ortaya çıkar” 
olmuştur.12 Uğur Tanyeli “Turgut Cansever: Dü-
şünce Adamı ve Mimar” sergi dizisi kapsamında 
gerçekleşen söyleşilerin birinde, mimarın Antalya 
Karakaş Camisi’nin (1992-2003) “tarihselci” gö-
rünmekle, “geleneksel teknolojiyi ve geleneksel 
plan şemasını” kullanmakla, hatta “geç 14. yüz-
yılda yapılmış bir Batı Anadolu Beylikler Dönemi 
yapısıyla karşı karşıya olduğumuzu düşündürmek-
le” birlikte, “ciddi bir kültürel eleştiri zemini üze-
rine inşa edildiğini” öne sürer. II. Dünya Savaşı 
Sonrası Modernizmi mimarları Vedat Dalokay’ın 
Kocatepe’de uygulanamayan camisine “ağlarken”, 
Cansever “kubbe gibi simgesel anlamları da olan 
bir gerçekliği, istediğimiz gibi oynayabileceğimiz 
bir morfik eleman olarak kullanma” iddiasına iti-
raz eder, çünkü kubbe formunu kabul etmeyi ama 
“Osmanlı kubbesi gibi olmayan ve yine de Osman-
lı kubbesinin anılarını kullanan bir mimari” ortaya 



87   modern mimarlık mirası 

koymayı “riyakarlık”, “kubbeyi alıp, sadece altya-
pısını ondan koparıp, başka bir yere oturtmayı” ise 
“kubbeyi yere koymak” olarak yorumlar. Osmanlı 
merkezi planlı cami şemasını aynen tekrarlamak, 
ancak “üzerindeki ayrıntılarını zımparayla sil-
mek”, “modern olmak” anlamına gelmez.13 “Kub-
beyi yere koyan”, görünüşte modern cami projele-
ri Vedat Dalokay ve N. Tekelioğlu’nun Kocatepe 
Camisi projesi (1957) ile başlar. Türkiye mimar-
lığında benzer örneklerin yine Vedat Dalokay’ın 
İslamabad Kral Faysal Camisi (1969-1987) ile de-
vam ederek günümüze dek süregeldiği izlenir.

Ancak II. Dünya Savaşı Sonrası Modernizmi ola-
rak adlandırabileceğimiz dönemin sonlarında, 
toplumsal ve popüler söylemlerin ve geleneksel 
biçimlerin dışında çağdaş malzeme ve teknoloji-
lerden yararlanarak alışılagelmedik yeni biçimler 
üreten ve Türkiye Modern Mimarlığı kapsamında 
ele alınabilecek projelerle karşılaşırız. Bu makale, 
bu örneklerin arasında öne çıkan Çankaya Merkez 
Camisi (Hayati Tabanlıoğlu, 1959-1961), Balaban 
Camisi (Şerif Ali Akkurt, 1960-1973), Kınalıada 
Camisi (Turhan Uyaroğlu, Başar Acarlı, 1964-
1965), Etimesgut Zırhlı Birlikler Camisi (Cengiz 
Bektaş, 1964-1967) ve Derinkuyu Camisi’ni (Hak-
kı Atamulu, 1971-1989) kronolojik olarak ve gün-
cel koruma sorunlarına değinerek ele almaktadır.

Çankaya Merkez Camisi (Hayati Tabanlıoğlu, 
1959-1961)

Yoğun kentsel doku içinde yer alan yapı, konumu 
nedeniyle siyasetçilerin tercihi haline gelerek dik-
kat çekmiştir. Oysa boyutları göz önüne alındığın-
da bir mahalle camisi olarak tasarlandığı anlaşılır. 
Bu makalede incelenen yapılar arasında kubbe-
li tek örnek olmakla birlikte, kubbenin ancak iç 
mekânda bütünlük sağlayarak öne çıktığı, dışarı-
dan kübik bir kütle algılandığı vurgulanmalıdır. 
Kare kesilmiş traverten kaplı bu kütle, kuzeydoğu 
cephesinde kafesli düşey pencerelerle yarılır, so-
kağa bakan kuzeybatı cephesinde ise küçük açık-
lıkların dizimi ritim oluşturur. İç mekânda kıble 
duvarını kaplayan turkuaz renkli çiniler ile gele-
neksel biçimlerden kaynaklanan ancak soyutlan-
mış beyaz renkli mihrap ve minber tasarımları bir-
birini tamamlar. Avize gibi dikkat çeken elemanlar 
özel tasarımlardır. Geleneksel biçimli minare ise 
yapıya sonradan eklenmiştir.

Mimarın kimliği konusunda yaşanan belirsizliğe, 
TA Tabanlıoğlu Architects tarafından hazırlanan 
koruma ve yenileme projesi açıklık getirir.14 Ma-
halle sakinleri tarafından kabul edilmekle ve kulla-
nılmakla birlikte, yapının tescil kararının iptali için 

Görsel 1. Çankaya Merkez Camisi (Hayati Tabanlıoğlu, 1959-1961)
Kaynak: Fotoğraflar:Merdim Yılmaz, 2007; 3B görsel:Tabanlıoğlu 
Mimarlık, İstanbul (Gürsel, 2012)

Ankara Büyükşehir Belediyesi üç kez başvuruda 
bulunmuş, karar 2007 yılında kaldırılmış, aynı za-
manda parsel için yoğunluk artırımına gidilmiştir. 
Bu durum arazi değeri yükselen parsel ve çevresi 
için yeni bir proje geliştirildiği biçiminde yorum-
lanmıştır.15 Tescil kararının iptaline karşı çıkan 
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı 
dava 2018’de sonuçlanmış ve tescil kararı yeniden 
onaylanmıştır.16 Koruma ve yenileme projesinde, 
minarenin yapının biçimine uygun kübik bir ta-
sarımla yeniden inşa edilmesi ve ayrıca parsel 
içinde cami avlusu ve hizmet yapıları eklenmesi 
önerilir17 (Görsel 1). Uzun süre yıkılması gündem-
de olduğu için bakımsız kalan yapı, günümüzde 
yenilenmektedir. 

Balaban Camisi (Şerif Ali Akkurt, 1960-1973)

Kayseri-Malatya yolu üzerinde yer alan küçük bir 
yerleşimde inşa edilen yapı, anayol üzerindeki 
şaşırtıcı silueti ile dikkat çeker. Düzgün olmayan 
beşgen planlı cami mekânı, parçalı betonarme 
bir üst örtüyle sonlanır. Üst kotta yer alan cami 
mekânının altında zemin kotunda imam lojmanı, 
kitaplık ve bazı servis hacimleri yer alır. Yapının 
etrafında dolaştıkça değişen biçimi ile minare-
si dışında, taş kaplı yüzeylerin rengi, metal kaplı 
çatısı ile ahşap pencere doğramaları, yerleşimin 
geleneksel kerpiç konutlardan oluşan dokusu ile 
uyumlu bir görüntü sunar. Yakından bakıldığında, 
brüt bırakılmış yüzeyler gibi dönem mimarlığına 
ait detaylar yapının farklı niteliğini öne çıkarır. İç 
mekânda bugün yer alan desenli ve enine çizgi-
li yüzeysel dekorasyonlar, kadınlar bölümünün 
desenli ahşap korkulukları ile mihrap, minber ve 
kürsü, tasarımlarından da anlaşıldığı gibi projeye 
daha sonra eklenir. 

Günümüzde yerleşim sakinleri tarafından kullanı-
lan yapının,18 dış kabuk özelliklerinin değişmeden 
günümüze kadar ulaştığı izlenir. İç mekânda 2011 
yılında gerçekleşen düzenleme, tasarım özellikleri 
bakımından yapının geri kalanından farklı görün-
mekle birlikte, mimar tarafından gerçekleştirilmiş-
tir19 (Görsel 2).
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Görsel 2. Balaban Camisi (Şerif Ali Akkurt, 1960-1973)  Kaynak: Plan:Oral, 2006: 35, Görsel 3.11; Fotoğraflar: Nilüfer BaturayoğluYöney ve 
Geoffrey D. Summers, 2018

Görsel 3. Kınalıada Camisi (Turhan Uyaroğlu, Başar Acarlı, 1964-
1965)  Kaynak: Adalı, 2015

Kınalıada Camisi (Turhan Uyaroğlu, Başar Acarlı, 
1964-1965)

100 kişilik bu küçük cami, adanın doğu kıyısın-
da, merkezi ticaret alanında yer alır ve dış cephesi 
dükkânlarla caddeye açılır. Minaresinin farklı bi-
çimi ve cam mozaik cidarlı betonarme plaklardan 
oluşan piramidal çatısı ile ada siluetinin dikkat 
çekici bir ögesi haline gelir. Dükkânlara ek ola-
rak, yapı grubu içerisinde imam lojmanı ve servis 
hacimleri yer alır. Düzgün olmayan beşgen avlusu 
ile altıgen cami hacmi, avlu etrafında devam eden, 
abdest alanı ve tuvaletleri örten saçağı ve caminin 
cephelerini çevreleyen dükkânlarla, geleneksel 
mekân ve şemaları yeniden yorumlayan, işlevsel 
ve yerine özgü bir çözüm sunar. İç mekânda mer-
kezi bir algı yaratan kırık plaklar, gün ışığını içeriye 
davet eder. İç mekân genel olarak sıvalı ve beyaz 
badanalı, sadece mihrap nişini de içeren Kıble du-
varı ahşap kaplıdır. Bir kitaplık ve minberle sonla-
nan bu duvardaki ahşap biçimlenişleri dışında her-
hangi bir bezeme yoktur. Doğu duvarındaki kürsü 
ise ayrı bir ahşap eleman olarak tasarlanmıştır. Bu 
kaplamanın sonradan yapıldığı ve özgün minberin 
kürsüye dönüştürülerek, daha geleneksel biçimli 
yeni bir minber eklendiği yönünde bilgiler var-
dır.20 Sivri bir piramit gibi yükselen minarenin brüt 
betonarme dış yüzeylerine kalıpla farklı dokular 
verilmiştir. Sadece ısıtma sistemi bacaları ve brüt 
beton yüzeylerdeki koruyucu açık renkli boyalar 
gibi küçük değişiklikler yapıldığı izlenir.21 İmamla-
rı tarafından zaman zaman yadırgandığı anlaşılsa 

da,22 yapı ada sakinlerince kabul görmüş ve işlev 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürerek değişme-
den ve bakılarak günümüze ulaşmıştır (Görsel 3).

Etimesgut Zırhlı Birlikler Camisi (Cengiz Bektaş, 
1964-1967)

Mimarın askerliği sırasında tasarladığı yapı, düz-
gün olmayan altıgen bir plan şemasına sahip tek 
bir mekândan oluşur. Çoğunlukla çokgenin köşe-
lerine denk gelen düşey yarıklar ile düz üst örtüy-
le duvarlar arasında kalan yatay yarıklardan doğal 
ışık alır. Minare yapıyla bütünleşen bir merdiven 
kulesi olarak yorumlanır ve aynı zamanda kadınlar 
mahfiline ulaşır. Kürsü ve minberin yalnızca mer-
diven ve platform olarak yorumlandığı, mihrabın 
ise düşey bir yarıkla aydınlanan, yarım altıgen bi-
çimli bir nişe dönüştüğü izlenir.23 Caminin avlu-
su, konumundan yararlanılarak, duvarla çevrilmek 
yerine bir teras olarak yükseltilmiştir. Tuvaletler ve 
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Görsel 4. Etimesgut Zırhlı Birlikler Camisi (Cengiz Bektaş, 1964-1967)  Kaynak: Bektaş, 1973

abdesthane dışında servis hacmi yoktur. 300 kişi-
lik bir yapı olarak tasarlanmış, yarı-açık abdestha-
ne daha sonra kapalı mekâna dönüştürülmüştür.24 
Askeri birlik arazisi içinde, birlik komutanlarının 
talepleri doğrultusunda ve mimarın yönlendirme-
siyle tasarlanan yapı, halen kullanıldığından, bü-
yük bir değişikliğe uğramadan bakımlı biçimde 
günümüze ulaşmıştır (Görsel 4).

Derinkuyu Camisi (Hakkı Atamulu, 1971-1989)

Rekreasyonel bir kamusal yeşil alan içinde yer 
alan ve çevresindeki park ile birlikte sanatçının be-
lediye başkanlığı yaptığı dönemde tasarlanan yapı, 
betonarme teknolojisinin sağladığı olanaklardan 
yararlanan bütüncül heykelsi biçimiyle dikkat çe-
ker. Son cemaat mahali ve abdest alma yerleri tek 
bir saçağın altında toplanır, minare de bu üst örtü 
ile birleştir. Üçgen biçimli üst örtünün etkisi iç 
mekânda da hissedilir. Mermer mihrap ile ahşap 
minber ve kürsü geleneksel Osmanlı biçimlerini 
tekrar eder.25

Ancak yapının dış biçimi ile iç mekânı arasında 
bütünlük yoktur. Minarenin karşı tarafında kıble 
duvarını eğrisel bir biçimle tamamlayan, açıklık-
ları düşey ve noktasal yarıklara dönüştüren dış 
heykelsi bütünleşik form iç mekâna tam olarak 
yansımaz; betonarme kabuğun olanaklarını tam 
olarak kullanmayan tasarım, iç mekânda düşey ta-
şıyıcılar gibi basit ve niteliksiz çözümler gerektirir. 
Dış kütle odaklı tasarımın iç hacimle bütünleşe-
memesinin nedenleri arasında tasarımcının yapı 
teknolojilerine hâkim olmaması bulunabilir. Farklı 
biçimlenişine rağmen yerel bir tasarımcı ve yöne-
ticinin elinden çıkmış olması sayesinde toplumsal 
kabul gördüğü söylenebilecek yapı, yerleşimin 
çeperinde bulunması ve yoğun bir cemaate sahip 
olmaması gibi sebeplerle değişikliğe uğramadan 
bakımlı halde günümüze ulaşmıştır (Görsel 5).

Sonuç

Türkiye modern mimarlığında cami tasarımının 
genellikle fazla üstünde durulmayan bir sorun ola-
rak kaldığı izlenir. “Geleneksel biçimlerin özüm-
senmeden ya da dönüştürülmeden yinelenmesi” 
gibi eleştirilerde bile, “gelenekselin” ne olduğu, ya 
da başka bir deyişle tarihselciliğin kökeninin açık-

lığa kavuşturulmadığı, daha çok Klasik Osman-
lı örneklerinden kaynaklandığı izlenir. Aslında 
“modernist” olarak kabul gören örneklerin çoğu, 
Cansever’in “kubbeyi yere koymak” olarak nite-
lediği, Klasik Osmanlı cami şemasının bezeme-
leri soyularak yinelenmesinden ibarettir. Behruz 
Çinici’nin deyimiyle, “yapının yönü, saf düzeni 
ve imamın yeri gibi sosyal ve dini ritüeller çoğu 
zaman değişmez”. Ancak bunlara bağlı olarak “iş-
levsel ögelerin, yer ve kullanışların statik kalması” 
şart değildir. Eski dönemlerin şartları düşünüldü-
ğünde kubbe “açıklığı geçmek için elbette statik 
bir gereklilik ve tek çare” iken artık farklı çağdaş 
strüktürler vardır; minare ve ezanın yerini ise saat 
almıştır. Dolayısıyla çağdaş çözüm ve tasarımlara 
yönelmenin vaktidir.26

Bu makalede ele alınan ve yenilikçi olarak nitelen-
dirilen tasarımların ortak noktası, planda işlevlerin 
bir araya gelişinde mevcut ritüelleri izlemekle bir-
likte, yapıların dış biçimlenişinde ve/veya bütün-
cül bir iç mekân kurgulanmasında farklı arayışların 
bulunması ve dönemleri için çağdaş teknoloji ve 
taşıyıcı sistem çözümlerinden yararlanmalarıdır. 
Camiyi oluşturan mekân ve elemanlar için de 
yeni tasarımlar geliştirilir. Bu arayışta yeni işlevsel 
okumalar ve köktenci olarak nitelendirilebilecek, 
cami işlevinin özüne ve evrimine ilişkin yorum-
lar yer alır. Ancak bu örneklerin detaylı olarak ya-
yınlanmamış olması ve kaynaklarda çok nadir yer 
alması dikkat çekicidir. Dönemlerinde sık yayın-
lanan Şişli Camisi (V. Egeli, S. Saim, 1945-1953) 
ve Dalokay’ın cami projeleri ile son yıllarda üze-
rine çok yazılan Sancaklar Camisi (EAA, 2012) ile 
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karşılaştırıldığında, bu durumun ilginç bir çelişki 
yarattığı görülür.

Genel olarak rant baskısı bulunmayan nüfusu sı-
nırlı alanlarda, tasarım sürecinde yerel kullanıcı-
ların paydaş olarak yer aldığı örneklerin (Balaban, 
Kınalıada, Etimesgut Zırhlı Birlikler ve Derinkuyu 
camilerinin) işlevini yitirmeden ve herhangi bir 
değişikliğe uğramadan günümüze ulaştıkları ve 
bakımlı biçimde varlıklarını sürdürdükleri görülür. 
Paydaşlarla gerçekleşen, mimarın iradesinin sınır-
landırılmadığı tasarımın, Balaban örneğinde oldu-
ğu gibi özgün biçimleniş ve döneme ait teknoloji 
ve malzeme seçiminde de etkin olduğu izlenir. 
Oysa yoğun doku içinde yer alan Çankaya Mer-
kez Camisi için yapılan öneriler, toplumsal olarak 
çok daha kolay kabul görecek biçimlerde yeniden 
yapılmalarını gündeme getirmiştir.
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Türkiye mimarlığında kavramsal ve biçimsel bir soruna dönüştüğü izlenen cami tasarımının, 
genel geçer kabul gören mimari bir çözüme ulaşmadan günümüzde halen sorunsal varlığını 
sürdürmekte olduğu söylenebilir. Cumhuriyet döneminde geleneksel biçim ve zaman zaman ge-
leneksel zaman zaman da dönemin çağdaş teknoloji ve malzemeleriyle tasarlanıp inşa edildiği 
izlenen örneklerin yanında, özellikle II. Dünya Savaşı Sonrası Modernizmi kapsamında ele alı-
nabilecek alışılagelmedik yeni biçimler üreten projelerle karşılaşırız. Bu makale, bu örneklerin 
arasında öne çıkan Çankaya Merkez Camisi (Hayati Tabanlıoğlu, 1959-1961), Balaban Camisi 
(Şerif Ali Akkurt, 1960-1973), Kınalıada Camisi (Turhan Uyaroğlu, Başar Acarlı, 1964-1965), 
Etimesgut Zırhlı Birlikler Camisi (Cengiz Bektaş, 1964-1967) ve Derinkuyu Camisi’ni (Hakkı 
Atamulu, 1971-1989) güncel koruma sorunlarına değinerek ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: dini mimarlık, cami, II. Dünya Savaşı sonrası modernizmi

Mosque design, which has become a conceptual and morphological problem in the architecture 
of Turkey, still continues its problematic existence without a generally acceptable solution. 
Although most of the mosque designs of the Republican period continued traditional forms 
and typologies and were constructed either with traditional or contemporary technologies and 
materials, there are several designs with extraordinary and innovative morphologies, which may 
be considered within the scope of post-war modernism. This article focuses on a selection from 
these unusual projects, including Çankaya Mosque (Hayati Tabanlıoğlu, 1959-1961), Balaban 
Mosque (Şerif Ali Akkurt, 1960-1973), Kınalıada Mosque (Turhan Uyaroğlu, Başar Acarlı, 1964-
1965), Etimesgut Armored Military Units Mosque (Cengiz Bektaş, 1964-1967) and Derinkuyu 
Mosque (Hakkı Atamulu, 1971-1989), and their problems of architectural preservation.

Anahtar Kelimeler: religious architecture, mosque, post-war modernism
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BİR “MODERN” OLMA HALİ:  
SEKA SANAYİ YERLEŞKELERİ

Bilge Köse, Dr., Yarı-Zamanlı Öğr. Üyesi, Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Conservation

Sanayileşme, “modern” ve “batılı” olması hedef-
lenen yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli 
ekonomik ve sosyal kalkınma araçlarından biridir. 
Öyle ki, 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanın-
dan hemen önce, 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihinde 
düzenlenen İzmir İktisat Kongresi ile sanayileşme, 
yeni kurulacak devletin ekonomik ve sosyal ba-
ğımsızlık projesinin temeli olarak belirlenmiştir. 

1933 yılında Sümerbank’ın kurulması ile Türkiye 
Cumhuriyeti’ndeki sanayileşme politikalarının ilk 
adımı atılır; Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (1934-
1939) ile de “yeni ülkenin” ilk sanayi tesisleri dev-
let eli ile kurulur. Tesislerin üretim yapacağı sanayi 
kolları ülkede acil ihtiyaç duyulan sanayi ürünleri-
ne, ülkenin farklı bölgelerinde yer alan hammad-
de olanaklarına ve kullanılabilir doğal kaynaklara 
göre belirlenir.1 Böylece yeni kurulacak sanayi 
tesisleri ülkenin dört bir yanına dağıtılarak sana-
yileşme ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçek-
leştirilebilecektir. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile 
uzun vadedeki sanayileşme planının ilk etabı uy-
gulanır ve Sümerbank tarafından Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde kurulan farklı sanayi sektörlerine ait 
tesislerle ülke genelinde bir sanayi ağı meydana 
getirilir. Bu fabrikalar İzmit Kağıt ve Karton Fabri-
kası, Kayseri, Nazilli, Konya Ereğlisi ve Malatya’da 
kurulan pamuk ipliği, dokuma ve basma fabrika-
ları, Bursa Merinos Yün İpliği fabrikası, Gemlik 

Suni İpek Fabrikası; İstanbul Paşabahçe’deki cam 
fabrikası, Isparta’daki gülyağı fabrikası, Keçibor-
lu’daki kükürt madeni ve Zonguldak’taki semikok 
fabrikasıdır.2

1930’lu yıllarda devlet eli ile hayata geçirilen sa-
nayileşme politikaları, 1960’larda ilk kez yürürlü-
ğe konulan Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yapılan 
sanayi yatırımları sayesinde düzenli olarak uygu-
lanmaya devam eder ve devlet tarafından işletilen 
fabrikaların oluşturduğu sanayi ağına yeni sanayi 
tesisleri eklenir. Bu sanayi tesisleri, kuruldukları 
bölgelerde sadece ekonomik kalkınma değil aynı 
zamanda bir sosyal dönüşüm aracı olma görevine 
de sahiptir. Bu nedenle bu tesisler, “modern” ve 
“batılı” bir ülke olmayı hedefleyen Erken Cumhu-
riyet Dönemi ideolojisi için ideal fiziksel çevreyi 
de sağlayacak şekilde, üretim alanı, idari alan ve 
sosyal alandan oluşan birer “sanayi yerleşkesi” 
olarak ülkenin farklı bölgelerinde kurulmuştur.3 

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi 
(SEKA), Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet eliyle 
kurulan sanayi yatırımlarının tipik bir örneğidir. 
SEKA’nın öyküsü 1934 yılında İzmit’te kurulan 
kağıt ve karton fabrikası ile başlar. İzmit Kağıt ve 
Karton Fabrikası, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt 
fabrikası ve Erken Cumhuriyet Dönemi ideolojisi 
ile kurulmuş ilk sanayi yatırımlarından biridir. Ni-
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tekim İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası, dünya ka-
muoyuna La Turquie Kemaliste4 dergisinde “Türk 
Kağıt Sanayii, yeni rejimin başarı ve yaratıcı gü-
cünün hâkim olduğu bu atmosferde kurulmuştur 
ve modern ve sağlam temellere dayanmaktadır” 
cümlesi ile tanıtılmıştır.5 İzmit Kağıt ve Karton Fab-
rikası, 1938 yılında “Sümerbank Selüloz Sanayii 
Müessesesi”, 1955 yılında “SEKA” adını alır.6  Son-
rasında da Beş Yıllık Kalkınma Planları ile farklı 
bölgelerde yedi yeni fabrika yerleşkesi (SEKA Çay-
cuma (1963), SEKA Dalaman (1967), SEKA Aksu 
(1967), SEKA Afyon (1974), SEKA Akdeniz (1975), 
SEKA Balıkesir (1976), SEKA Kastamonu (1976)) 
daha kurulur. SEKA Sapanca Yaz Kampı, SEKA 
Bolu Kereste Fabrikası, SEKA Alım-Satım Ofisleri 
ve SEKA Tomruk Tedarik Ofisleri gibi diğer tesis-
lerle birlikte SEKA ülke geneline yayılan bir sanayi 
ağı halini alır. 

Bağımsız, çağdaş ve batılı bir ülke yaratma hedefi 
olan Erken Cumhuriyet Dönemi ideolojisinin etki-
leri, geç dönem SEKA yerleşkelerinde daha zayıf 
olmakla birlikte, tüm SEKA yerleşkelerinde ken-
dini gösterir. Bu yerleşkeler, bulundukları bölge-
lerde iş gücü yaratarak bölge ekonomisine katkıda 
bulunmanın yanı sıra, sundukları sosyal olanak-
larla SEKA çalışanlarının ve ailelerinin sosyal ya-
şamını şekillendirmek ve kuruldukları bölgelerde 
sosyal dönüşüm sağlamak amacını da taşımıştır. 

Zaman içinde sosyal ve fiziksel kurgularında de-
ğişiklikler görülse de, SEKA yerleşkelerinin hepsi, 
fabrika ve yardımcı tesislerden oluşan, üretim faa-
liyetinin yapıldığı üretim alanı; müdüriyet (Görsel 
1), arşiv binası, postane gibi birimlerden oluşan bir 
idari alan ve zengin sosyal olanakların sunulduğu 
bir sosyal siteden oluşur.  Sosyal sitenin ana öğe-
lerini sosyal bina (Görsel 2, 3), spor sahaları, okul, 
cami, sağlık ocağı ve farklı tipte lojmanlar (Görsel 
4) oluşturur. Bu temel sosyal öğelerin yanı sıra, 
farklı yerleşkelerde bekâr işçi pavyonu, stadyum, 
yazlık ve kışlık sinema salonu, çay bahçesi, yüzme 
havuzu, kreş, hastane ve tüketici kooperatifi gibi 
farklı tesisler de bulunmaktadır. Yerleşkelerdeki 
sosyal bina, sağlık ocağı, okul, cami, spor tesisleri 
ve varsa sinema, kentli ya da çevre bölgelerdeki 
yerel halk tarafından da kullanılan “ara yüz” alan-
ları olarak tanımlanabilir.7 Yerleşkelerdeki “SEKA 
Evi” de denilen sosyal binaların alt katında bulu-
nan lokaller, SEKA dışından pek çok insanın da 
katıldığı yılbaşı baloları, cumhuriyet baloları, beş 
çayları, döner günleri, çocuk baloları gibi sosyal 
aktivitelere ev sahipliği yapmış, bulundukları yö-
redeki sosyal hayatın da merkezi haline gelmiştir. 

Lojmanlar ve kooperatif evleri sosyal yapının yapı 
taşları olan “çekirdek ailelere” “modern” yaşamı 
teşvik edecek çağdaş barınma olanakları sunar-
ken, SEKA’nın “dışarıya açılan yüzü” olan müdüri-
yet yapısı ve sosyal bina, ya da bekâr pavyonu gibi 
geniş programlı yapılara, döneminin ve kentin en 
iyi örneklerinden biri olma misyonu yüklenmiştir. 
Desteklenen modern yaşam biçiminin fiziksel tem-
siliyet görevi modern mimarlığa verilmiş, yerleşke-
lerdeki yapıların kütle, cephe ve plan özelliklerine 
bu üslup hâkim olmuştur.  Bu hem fiziksel hem de 
sosyal olarak “modern” olma hali, SEKA’nın resmi 
süreli yayını olan SEKA Postası’ndaki birçok haber 
üzerinden de okunabilmektedir. 

Örneğin 1957 yılında, SEKA Postası, Sümer Evle-
ri Yapı Kooperatifi’ni “Modern, aydınlık yapıları, 
geniş ve muazzam sokakları ile Sümerevleri Yapı 
Kooperatifinin kurduğu işçievleri İstanbul’un Le-

Görsel 1. SEKA Akdeniz Yerleşkesi Müdüriyet Binası Kaynak: Bilge 
Köse Arşivi, 2016.

Görsel 2. SEKA Çaycuma Yerleşkesi SEKA Evi – Sosyal Bina  Kay-
nak: Bilge Köse Arşivi, 2016.

Görsel 3. SEKA Akdeniz Yerleşkesi SEKA Evi – Sosyal Bina Kaynak: 
Bilge Köse Arşivi, 2016.

Görsel 4. SEKA Akdeniz Yerleşkesi lojmanlarından bir görünüş 
Kaynak: Bilge Köse Arşivi, 2016.
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vend’ini andırmaktadır. Burada da sokaklar geniş, 
mes’ut insanların doldurduğu yuvalar bir tiptir” 
diyerek tanıtır.8  Aynı şekilde, 1959 yılında SEKA 
Postası’nda Bekâr İşçi Pavyonu inşasına dair bir 
haberde pavyona dair “modern işçi sitelerine” 
öykünen mimari özellikler detaylı bir şekilde vur-
gulanır: “Şehrimizin en güzel yapılarından biri 
olacağı muhakkak olan binanın gerek mimari ve 
gerekse bütün ihtiyaçları karşılaması yönünden 
mükemmel olmasına çalışılmaktadır. Bilhassa çe-
şitli dekoratif işlere önem verilmektedir. Bu me-
yanda B.T.B. kaplamalar yapılacak, modern işçi 
sitelerinde olduğu gibi balkonlara denizli saç pa-
nolar konulacaktır. Bunlara ek olarak kış aylarında 
ve soğuk günlerde dâhili ısıtma kaloriferle temin 
olacaktır. ... Pavyonun üst kısmı taraça olarak dü-
şünülmektedir.”9

Yapıların iç mekân organizasyonu ve yapılardaki 
sanatsal öğeler de “modern”in peşinden gitmek-
tedir. Özellikle İzmit Müdüriyet Binası’nın cep-
hesindeki rölyefler ve yine bu yerleşkede bulunan 
Atatürk heykelleri, 20. yüzyıl Türk heykel sanatı-
nın önemli isimlerinden Şadi Çalık tarafından ta-
sarlanmıştır.10

1960’lardan itibaren Beş Yıllık Kalkınma Planları 
ile kurulan diğer SEKA Yerleşkeleri ve bileşenleri 
de SEKA İzmit yerleşkesinin izinden giderler. Bu 
yerleşkelerdeki sosyal ve fiziksel kurgu da, İzmit 
SEKA Yerleşkesinde olduğu gibi modern olma ça-
bası tarafından şekillendirilir. Örneğin 1969 yılın-
daki bir SEKA Postası haberinde, SEKA Çaycuma 
yerleşkesindeki sosyal hayat şu şekilde vurgula-
nır: “Genel Müdürlüğümüzde olduğu gibi (SEKA 
İzmit Yerleşkesi), Çaycuma tesislerimizde de on 
beş günde bir defa hanımlarımızın çayları olmak-
ta, ayrıca her ayın son Cumartesi akşamı munta-
zaman cazlı aile toplantıları yapılmaktadır. Yazlık 
sinemamız hazırlanmakta, kışlık sinemamız ise 
bitmek üzeredir. Sosyal tesislerimiz ikmal edilmiş-
tir. Aileler sosyal bina salonlarına gelmekte, ha-
nımlarımız yanlarında erkekleri olmadan da sos-
yal binadan istifade edebilmektedir. Ailelerimiz ve 
çocuklarımız küçük kasaba havasından tamamen 
sıyrılmıştır. Sosyal sitemiz içinde gece de rahatça 
gezilmektedir”.11

Son Söz

SEKA Sanayi Yerleşkeleri, sadece sanayi üretiminin 
değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel üretimin de 
yapıldığı yerlerdir. 1934 yılında ilk kuruldukları 
günden itibaren erken Cumhuriyet dönemi ideo-
lojisinin “modern” ve “batılı” bir ülke yaratma he-
define hizmet etmişlerdir. Ülke konjonktüründeki 
değişimler nedeniyle geç dönem SEKA yerleşkele-

rinde daha içe dönük bir sosyal yapı görülmesine 
ve yerleşkelerdeki modern yaşam vurgusunun gi-
derek zayıflaması rağmen, tüm SEKA yerleşkeleri, 
gerek fiziksel kurguları gerekse yerleşke içinde ve 
çevresinde yarattığı sosyal dönüşümler nedeniyle, 
erken Cumhuriyet dönemi ideolojisinin birer yan-
sımasıdır.  Dolayısıyla, SEKA yerleşkelerini ve bile-
şenlerini, Türkiye’deki modern miras yerlerinin bi-
rer temsilcisi olarak değerlendirmek mümkündür. 
Ancak, 1980’lerde neo-liberal politikaların ülke 
konjonktürüne egemen olmasıyla birlikte devlet 
eli ile gerçekleştiren sanayi yatırımları durakla-
mıştır. 1997 yılında SEKA işletmeleri özelleştirme 
kapsamına alınmıştır. 1998’de SEKA Dalaman iş-
letmesi; 2003’de SEKA Afyon, Balıkesir, Çaycuma, 
Aksu ve Kastamonu işletmeleri; 2005’de SEKA 
İzmit işletmesi özelleştirilmiştir. SEKA Akdeniz 
işletmesi ise 2006 yılında üretimini durdurmuş 
olup, halen özelleştirme işlemleri devam etmek-
tedir. Bu özelleştirmeler ile eski SEKA Dalaman 
ve Kastamonu işletmeleri özel sektör bünyesinde 
kağıt üretimine devam etmektedir ve bu yerleşke-
lerdeki modern yapı stoğu günümüze ulaşmıştır. 
Eski SEKA Balıkesir işletmesi ise şu anda özel bir 
şirket bünyesinde kağıt fabrikası olarak kullanıl-
mak üzere yeniden düzenlenmektedir. Eski SEKA 
Çaycuma işletmesinde üretim ve yönetim birimle-
ri sanayi üretimi için kullanılırken, sosyal tesisleri 
kamu kullanımına açılmıştır. İşletmenin sosyal te-
sislerindeki yapılar, günümüzde okul, halk eğitim 
merkezi, yetimhane, huzur evi, çay bahçesi, sine-
ma ve otel olarak Çaycuma Belediyesi ve kamu 
kurumlarınca kullanılmaktadır. Eski SEKA İzmit 
İşletmesi’ndeki sosyal ve üretim birimlerine ait 
pek çok modern yapı stoğu ne yazık ki günümüze 
ulaşamamıştır. Alanda günümüze ulaşabilen ya-
pılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde 
kağıt müzesi, bilim merkezi, araştırma merkezi, 
otel, rekreasyon alanları olarak kamu kullanımına 
açılmıştır. Eski SEKA Afyon işletmesindeki üretim 
birimlerindeki tüm teknik ekipman ve makine hur-
da yapılmak üzere sökülmüş, bu söküm sırasında 
üretim alanındaki bir kaç depo hariç tüm yapılar 
yıkılmıştır. İdari alan ve sosyal sitedeki yapılar ise 
günümüze ulaşabilmiştir. Alan şu anda atıl olarak 
beklemektedir. Eski SEKA Akdeniz işletmesi üre-
tim birimlerindeki teknik ekipmanlar SEKA Afyon 
işletmesinde olduğu gibi sökülmüş, söküm sırasın-
da üretim birimleri büyük zarar görmüştür. Ancak 
sosyal ve idari birimler oldukça korunmuş bir şe-
kilde günümüze ulaşmış fakat atıl bir şekilde bek-
lemektedir. Son olarak ne yazık ki eski SEKA Aksu 
işletmesindeki hiçbir yapı günümüze ulaşamamış-
tır. Yıkımdan sonra bu alanda Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi (TOKİ) tarafından bir toplu konut 
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projesi uygulanmıştır. Alanda ayrıca stadyum ve 
hastane inşaatları devam etmektedir.12

Tüm bu dönüşümler göz önüne alındığında, SEKA 
sanayi ağındaki modern mirasın önemli örnekle-
rinden olan pek çok alan ve yapının günümüze 
ulaşamadığı söylenebilir. Günümüze ulaşanlar ise 
Türkiye’deki pek çok modern miras alanında ol-
duğu gibi her an yok olma tehlikesi ile karşı kar-
şıyadır. SEKA’nın fiziksel izleri yanı sıra, yarattığı 
sosyal dönüşümün izleri de giderek zayıflamakla 
birlikte toplumsal hafızalardaki yerini halen koru-
maktadır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nde sanayileşme, ekonomik kalkınmanın olduğu kadar sosyal dönüşümün 
de bir aracıdır. Bu bağlamda devlet eli ile gerçekleştirilen sanayi yatırımları, modern bir ülke 
yaratma amacındaki erken Cumhuriyet dönemi ideolojisinin etkisi ile Türkiye’nin farklı böl-
gelerinde ekonomik, sosyal ve kültürel değişimi hedefler. Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları 
İşletmesi’nin (SEKA) kurulması bu girişimlerden biridir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yerleşke-
ler biçiminde kurulan SEKA işletmeleri, sundukları sosyal imkânlarla kuruldukları bölgelerdeki 
modern yaşama yön verirken, Türkiye’deki modern mirasın da bu bölgelerdeki temsilcisi haline 
gelmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: sanayi mirası, modern miras, SEKA

Industrialization in the Turkish Republic was a tool for not only economic development but also 
social transformation. In line with the ideology of the early Republican period to create a modern 
country, Turkish government policies aimed at economic, social and cultural transformation in 
different regions of Turkey through industrial investments, one of which was the establishment 
of the Turkish Cellulose and Paper Factories (SEKA). Established by the government in different 
regions of Turkey as “industrial campuses”, SEKA facilities shaped the modern life of their envi-
rons with their social facilities while becoming the representative examples of Turkey’s modern 
architectural heritage. 

Keywords: industrial heritage, modern heritage, SEKA 
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Belki sanat tarihçileri 20. yüzyılın 
anıtlarını görkemli anıtsal mimari mi-
ras yerine anıtsal endüstri mirası ile 
tanımlayacaklar. Zira, sonunda, kons-
trüksiyon ve işlevin barındırdığı esteti-
ği algılar hale geliyoruz. 

Paul Clemen, 1925 1 

Endüstri mirasının koruma sürecine ilişkin proble-
matiği, yeniden işlevlendirmedir. Ölçek, ekonomi 
ve kullanım üzerine temellenerek üretim ve yaşam 
işlevini düzenlemek amaçlı biçimlenen endüstri 
mirası alanları, özgün işlevlerini yitirdiklerinde, 
çevresel ölçekte bir dönüşüm gerekliliği ortaya çı-
kar.2

Bu estetik üretim kabukları içinde barındırdıkları 
ve birlikte inşa edildikleri donanımı yitirdiklerin-
de teknoloji değerleri kaybolmakta, artık kentin 
yaşantısındaki etkinliklerinin yarattığı sosyal değer 
üzerinden yorumlanmaktadırlar. Bu durum, kulla-
nımı ve ekonomik sürekliliği sağlamayı, kültür üst 
başlığının tanımladığı, karmaşık bir kullanım süre-
cine yönlendirmektedir. 

Endüstri yapılarının korunmasına rehberlik eden 
Nizny Tagly Kartası’nın bakım ve restorasyon bö-
lümünde iki konuya dikkat çekilmektedir:3

BURSA MERİNOS YÜNLÜ DOKUMA FABRİKASI  
YERLEŞKESİNİ AYRIŞTIRMAK:  

BURSA ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ VE  
MERİNOS PARKI

Ebru Omay Polat, Doç. Dr., Faruk Tuncer, Dr. Öğr. Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

* Endüstri mirasının korunması işlevsel bü-
tünlüğe dayanmalıdır. Alanı bütüncül kılan 
elemanların kaybı, özgünlük ve değerleri 
okunmaz kılacaktır. 

* Yeni işlev ve kullanım, özgün örüntülerin, 
üretime dair dolaşım ağlarının ve üretim et-
kinliğinin özgünlüğüne saygı göstermelidir. 

Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası 1933 yı-
lında hizmete açıldıktan sonra 2004 yılında Sü-
merbank üretim tesislerinin özelleştirme kararına 
dek Bursa ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş 
bir üretim tesisidir. Tesisi bir yerleşkeye dönüştü-
ren, sosyal hayatın ve üretimin farklı işlevlerini bir 
peyzaj alanı ile bir araya getiren ve kent ölçeğine 
etki eden bir alan oluşudur. 2004 yılı sonrasında, 
yerleşkenin “Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
ve Merinos Kültür Parkı Kentsel Dönüşüm Projesi” 
kapsamında tasarım ve koruma çalışmaları süreci 
başlamıştır. Bu yazı, yerleşkenin yeniden işlev-
lendirme ve koruma sürecinin, endüstri mirasını 
korumaya ilişkin yaklaşımlar çerçevesinde değer-
lendirilmesini amaçlamaktadır.

***

Adını Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği ve 3 Hazi-
ran 1933’te kurulan Sümerbank yapılanması için-
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de yer alan Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabri-
kası, Cumhuriyet’in onuncu yılında, 2 Şubat 1938 
tarihinde yine Atatürk’ün yaptığı açılışın ardından 
faaliyetine başlamıştır. Bursa Merinos Fabrikası 
Tesisleri, ilk aşamada, iplik fabrikası binası, güç 
merkezi (türbin ve kazan dairesi), tamirhane, am-
barlar, hastane, kantin ve sinema salonu olarak altı 
ana binadan oluşmaktaydı.

Alman Hochtief Firması tarafından yapılan ilk te-
sislere ek olarak İngiltere’ye sipariş verilerek tasar-
lanan dokuma tesisi ile Orta Avrupa’nın en büyük 
kamgarn tesislerinden biri olan fabrikanın ilave te-
sisleri de Nisan 1944’te dönemin Cumhurbaşkanı 
İsmet İnönü tarafından işletmeye açılmıştır.4 Buna 
koşut olarak 1950 yılının Nisan ayında fabrikanın 
genişletilmesine yönelik yeni tesislerin temeli atıl-
mış ve fabrika 3.000 ton iplik üreterek, 3 milyon 
m2 kumaş dokuyabilecek kapasiteye ulaşmıştır. 
1953 yılında iplik, 1957 yılında da dokuma bina-
ları genişletilmiştir.

Bursa Merinos yerleşkesi, Cumhuriyet’in ilk yılla-
rında inşa edilen diğer Sümerbank yerleşkelerine 
kıyasla çok daha geniş bir arazide, karşısında bu-
gün mevcut olmayan lojman yapılarıyla birlikte ta-
sarlanmıştır. Arazi desenini oluşturan “düz, masif, 
homojen” çizgiler5 ve mimari eleman ve detayla-
rın ortak estetiği ile zenginleşen bütüncül tasarım, 
yerleşkenin ilk dönemde inşa edilen üretim ve 
toplumsal mekânlarında hâkim olan yaklaşımdır 
(Görsel 1).

Fabrikada üretim, 2002 yılında sınırlandırılmış, 
2004 yılında ise tamamen sonlandırılmıştır. Bur-
sa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 11.03.2005 gün, 424 sayılı karar içe-
riği doğrultusunda, “Bursa Atatürk Kültür Merkezi 
ve Merinos Kültür Parkı Kentsel Dönüşüm Projesi” 
kapsamında tasarım ve koruma çalışmaları başla-
mıştır.7

Yapılardan ana fabrika binası olan İplik Fabrikası, 
Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 14.07.1991 gün ve 1871 sayılı kararı 
ile tescil edilmiştir. Bu yapı ile birlikte, Bursa Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
11.03.2005 gün 424 sayılı kararı ile tescil edilen 
13 yapı mevcuttur. Rölöve Vaziyet Planı’nda A 
blok (1938-1952) yapı grubu içinde yer alan Mü-
düriyet (2.400 m2), Tops İplik İşletmesi (57.420 
m2), Tefrik ve Yün Yıkama Laboratuvarı (10.200 
m2); altıgen formlu Soğutma Kulesi (1950; 400 
m2); M blok olarak tanımlanan Puantörlük (1938; 
192 m2); I blokta yer alan Tabldot (1938; 980 m2), 
Eski Misafirhane (540 m2), Revir (220 m2), Tüke-
tim Kooperatifi (220 m2); F blok olarak belirtilen 
Müdür Evi (1944-1947; 835 m2); O ile tanımlanan 
Su Kulesi (1938; 72 m2) olarak tanımlanan yapı-
lardır (Görsel2).

C blok olarak gösterilen güç merkezi işlevli, 1938 
- 1951 yılına ait Türbin Dairesi (1.890 m2) ve Ka-
zan Dairesi (1.152 m2) yapıları ise “korunması 
tavsiye edilen yapılar”8 olarak tanımlanmışlardır. 
Fabrikanın güç merkezi, işletmeye doğrudan hiz-
met verdiği gibi, uzunca bir süre Merinos çevre-
sinin elektrik gereksinimini karşılayarak, Bursa’ya 
önemli katkılarda bulunmuştur. Tesis, civarındaki 
yerleşme birimleri ile İpekiş Fabrikası’nın da elekt-
rik ihtiyacını karşılamaktaydı. Bursa’nın sanayi ta-
rihinde son derece önemli olan ve kentin bir kıs-
mına da elektrik enerjisi veren bu bölümün, yeni 
düzenlemede ‘Kültür Merkezi’ ile birlikte ele alı-
narak, kalıcı biçimde sergilenmektedir.9

Merinos yerleşkesinin yeniden işlevlendirme, pey-
zaj düzenleme ve çağdaş ek tasarımı sürecinde 
2004-2008 yılları arasında çok sayıda kurul kararı 
alındığı gözlemlenmektedir. Yapıların belgeleme 
çalışmasının yapılmasından üç ay önce tescil edil-
mesi, koruma ölçütlerini belirleme amaçlı birçok 
ek kurul kararına gerek duyulmasına neden ol-
muştur. Merinos yerleşkesinin yeniden işlevlendir-
me ve çağdaş olanla ilişkilenme sürecine tanıklık 
eden kararlar bağlamında ele alınan konular, koru-
manın da başlıklarını tanımlar. 

Görsel 1. Merinos Yerleşkesi 1950’li yıllar. Kaynak: Merinos Fabrika 
Arşivi.

Fabrika yerleşkesi sadece bir üretim alanı değil bir 
yaşam alanı olarak da Bursa için önemlidir. Örne-
ğin yerleşke sineması6 uzun yıllar kentin en büyük 
ve şık salonu olup, başta ‘Cumhuriyet Balosu’ ve 
diğer önemli toplantılara ve fabrika çalışanlarının 
nişan-düğün törenlerine ev sahipliği de yapma-
sı nedeniyle kentin toplumsal yaşantısının gözde 
mekânlarından biri olarak kullanılmıştır.
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Görsel 2. Hava fotoğrafında vaziyet planı ve tescil durumu, 2005.

Türbin ve Kazan Dairesi’ne hizmet eden mevcut 
demiryolu hattı için bir öneride bulunulmamıştır. 
Oysa yapının işlevinin kurguladığı bu hat, bir pey-
zaj verisi olarak kullanılma potansiyel taşımaktay-
dı. 

“Yeşil dokunun korunması açısından sonradan ya-
pılmış olan yapılar ile muhdes bölümlerin Koruma 
Kurulu’nca yıkılması” kararı verilmiş; süreç içinde 
tesislerle bir bütünlük içinde hizmet görmek üzere 
inşa edilmiş olmalarına karşın, envanter defterin-
de yer alan ve 1946-1954 yılları arasında eklenmiş 
olan diğer 42 yapı bu kararla koruma kapsamı dı-
şında bırakılmıştır.10  

Fabrikanın büyük ölçekli yapılarının mimari dili ve 
alanın içindeki yoğun yeşil dokunun varlığı olduk-
ça baskındır. 2005 yılı tespitlerinde, 1.422 adedi 
normal gelişimli ve sağlıklı olmak üzere, toplam 
2.834 ağacın yer aldığı 138.378,- m2’lik bir yeşil 
alan bulunmakta ve bu alan 259.801,- m2’lik top-
lam alanın %53.26’sını oluşturmaktaydı.11 Farklı 
coğrafyalardaki planlı yeşil alanlara öykünerek 
başlatılan çalışma sonucunda oluşturulmuş olan 
bu alanda, büyük ölçekte ağaç ve bitki kaybı oldu-
ğunu söylemek mümkündür (Görsel 3).

Kararlarda alanın bütünlük taşıdığı vurgulanmış, 
ancak bütünlüğün bileşenlerini koruma yöntemle-
ri tartışılmamıştır. 1944 yılında inşa edilen Doku-
ma Fabrikası’nın “kısmen” korunma önerisi üze-
rinde durulmalıdır. Sadece “giriş bloğu, arkadları 
ve kuzey cephesinin tesisin bütünlüğü ve belge ni-
teliğinin saklanması açısından korunması” önerisi, 

Görsel 3. Hava fotoğrafında vaziyet planı, 2010. Salaş Ambarı ve 
Puantörlük taşınmıştır. Yeni yapı ve peyzaj ögeleri özgün ağaç 
dokusunun büyük ölçüde kaybına neden olmuştur.  

aslında tanımlanan bütüncüllüğü bozmaktadır ve 
büyük kabuğun mekân niteliğini korumak açısın-
dan yetersizdir. Koruma kararlarında tüm üretim 
alanının mimari dil, malzeme seçimi ve detayları 
ile bütünlük içinde tasarlanmış oluşuna vurgunun 
eksikliği, yeni yapının fabrika ile yarışmamasına 
dair net karara rağmen,12  fabrikanın özgün bitim 
malzemesine uygun olmayan bir malzeme ile kap-
lanması ile özgün mimarisine yabancılaşmasına 
neden olmuştur. Yeni inşa edilen ve yerleşkenin 
niteliklerini kendi varlığı açısından bir fon/arkap-
lan olarak değerlendiren13 14.800 m2’lik taban 
alana sahip Opera ve Konser Salonu ise, koruma 
ölçütleri açısından tescili gerekli bir yapı olan Do-
kuma Fabrikası’nın taban alanından daha küçük 
bir oturuma sahiptir. Bu nedenle, Opera ve Kon-
ser Salonu görevini üstlenecek boyut ve konumda 
olması nedeniyle Dokuma Fabrikası yapısının ko-
runması ve yeniden değerlendirilmesi düşünülebi-
lirdir (Görsel 4a, 4b).
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Görsel 4b. Yeni yapıya fon oluşturması için tuğla kaplanan fabrika 
cephesi. Kaynak: Faruk Tuncer, 2010.)

Üretim kompleksinin bir bütün olarak değerlendi-
rilmesi yerine “anıtsal olanın korunması” düşünce-
sinin baskın olması, ana üretim binasının kısmen 
korunmasını sağlamış, ancak alandaki diğer yapı-
ların büyük çoğunluğunun yıkılmasına ve fabrika 
lojmanlarını içeren konut alanının peyzaja dahil 
edilmek yerine, yeni bir rekreasyon alanı olarak 
düzenlenmesine neden olmuştur. Yerleşke içinde-
ki düzenleme, tasarımcı tarafından “…bu beklen-
medik rekreasyon alanı, tarihi Merinos Fabrikası 
binası dışında terkedilmiş diğer binalardan ayık-
lanmış olan arsanın…” ifadesiyle tanımlanmıştır.14

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden 
işlev verilerek “kentin sosyal ve kültürel ihtiyacına 
karşılık vermek üzere”15 yapılan uygulama sonra-
sında söz konusu Cumhuriyet dönemi endüstri mi-

rası fabrika yapılarından bazıları kaybedilmiş, di-
ğerlerinde ise konum ve özgün tasarım özellikleri 
açısından önemli değişiklikler yapılmıştır. Merinos 
yapılar grubunun işlev, mimari dil ve malzeme se-
çimi ile farklı ölçeklerde birbirini tamamlayan bü-
tüncül bir tasarım ürünü olma niteliği uygulama 
süreci ve yaklaşımı sonucunda yitirilmiştir.

Yukarıda tanımlanan yapılardan günümüze A 
Blok yapı grubu içinde Müdüriyet, İplik Fabrikası 
ve Tefrik ve Yün Yıkama Laboratuvarı, I Blok yapı 
grubu içerisinde Tabldot Yapısı, Eski Misafirhane, 
Revir ve Tüketim Kooperatifi ile Müdür Evi ve Su 
Kulesi yerleri değişmeden, ancak fiziksel ve mima-
ri özellikleri değişime uğrayarak ulaşabilmiştir.

Korunması gerekli yapılar grubu içinde yer alan ve 
sayılı örneklerden biri olan Soğutma Kulesi tümüy-
le betonarme, çok katlı bir yapıya çevrilmiş; ya-
pım amacından ve özgün detaylarından tamamen 
uzaklaşmıştır. Önceleri İplik Fabrikası arkasında 
yer alan Salaş Ambarları’nın yeri değiştirilmiş, 
özgün ahşap detaylarından arındırılarak Soğutma 
Kulesi, Türbin Dairesi ve Müdüriyet Bloğu arasın-
da konumlandırılmıştır. Puantörlük Yapısı’nın bir 
benzeri, yine tüm mimari özelliklerinden arındırı-
larak Müdür Evi ve Tabldot Yapısı arasına yerleş-
tirilmiştir. Modern mimarlık örneği olan Dokuma 
Fabrikası ise artık mevcut değildir. Özgün işleve 
ve teknolojiye dair bilgi Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi ve Merinos Enerji Müzesi, alanın tarihine 
ilişkin veriyi koruyan yegâne mekânlardır. 

Alanda gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ve yeni-
den kullanım projesi, müzeleri ve hafızaya dair ak-
tiviteleri ve kamusal alanlarıyla Bursa kenti için bir 
kazanç olarak görülebilirse de, sürecin tanımladığı 
kayıplar, hem Bursa Sümerbank Merinos Fabrikası 
Yerleşkesi özelinde hem de benzer alanların gerek 
endüstri mirası gerek modern mimarlık ürünü ola-
rak koruma olanaklarını bütüncül bir bakış açısıyla 
değerlendirmedeki eksikliği göstermektedir. 

Görsel 4a. İplik Fabrikası’nın özgün cephe düzeni ve malzemesi.
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Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası 1933 yılında hizmete açıldıktan sonra 2004 yılında 
Sümerbank üretim tesislerinin özelleştirme kararına dek Bursa ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş 
bir üretim tesisidir. Tesisi bir yerleşkeye dönüştüren, sosyal hayatın ve üretimin farklı işlevlerini bir 
peyzaj alanı ile bir araya getiren ve kent ölçeğine etki eden bir alan oluşudur. 2004 yılı sonrasında, 
yerleşkenin“Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi ve Merinos Kültür Parkı Kentsel Dönüşüm Projesi” 
kapsamında tasarım ve koruma çalışmaları süreci başlamıştır. Bu yazı, alanın endüstri mirası kimliği 
bağlamında yeniden işlevlendirme ve koruma sürecinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 
 
Anahtar kelimeler: Endüstri mirası, yeniden işlevlendirme, peyzaj alanı, koruma 

Bursa Merinos Wool Factory was established in 1933 and contributed to the economy of Bursa 
and Tukish Rebuplic  until the privatization of Sümerbank factories in 2004. The factory created 
a site with various fuctions for production and social life of workers and other users in a larger 
landscape, having effects also on the urban context. After 2004, “Bursa Atatürk Culture Center 
and Merinos Congress Cultural Park Urban Regeneration Project” was put into action with con-
servation works and comtemporary additions. This essay focuses on the identity of the site as an 
industrial heritage and aims to evaluate the re-use and rehabilitation issues.

Keywords: Industrial heritage, re-use and adaptation, landscape areas, conservation and  
restoration

Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası Yerleş-
kesini Ayrıştırmak: Bursa Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi ve Merinos Parkı

De-Composing Bursa Merinos Wool Factory Site: 
Bursa Atatürk Congress Culture Center and Meri-
nos Park
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ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ  
MODERN MİMARLIK MİRASINI ALANIN 
ÖZGÜN İŞLEVİ ÜZERİNDEN OKUMAK

Selin Çavdar Sert, Dr., Gaziantep Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

1. Bağlam ve Tanım

Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan ulus-dev-
letler için toprak reformları, toprağın verimliliğini 
arttırma, tarım ekonomisini güçlendirme, kendi-
ne yeten millet olma hedefleri ekonomik progra-
mın en önemli unsurlarından olmuştur. Yine bu 
dönemde, demokrasinin (toprak, işgücü, üretim 
demokrasileri) ancak verimli topraklar üzerinde 
sağlanabileceği görüşü benimsenmektedir (Kara-
ömerlioğlu 2006).1 Bu görüşlere paralel olarak, 
Cumhuriyet’in kurucu kadroları, verimsiz ve dı-
şa-bağımlı hale gelmiş Osmanlı Devleti toprak ve 
tarım sisteminden kökten bir kopuşun gerçekleşti-
rilmesi kanaatindedirler. 

Bu bağlamda, tarım politikaları milli iktisat ve kal-
kınma programları içinde geniş yer bulmuş; tarım 
ve sanayi devrimlerinin gerçekleşmesi için tarımda 
makineleşme, kırsal alanın modernleşmesi ve böl-
gesel düzeyde sanayi ve modern tarım uygulama 
odaklarının yaratılması ile ilgili yasal düzenleme-
ler (Toprak Kanunu, Köy Kanunu) yapılmaya baş-
lanmıştır. Tüm bu gelişmeler kentler ve çeperlerin-
de sanayi alanlarının gelişmesi, Köy Enstitüleri’nin 
ve ziraat fakültelerinin açılması, modern tarımın 
esas ve usullerini tanıtan Numune Çiftlikleri ve 
Atatürk Çiftlikleri’nin sosyal donatıları ile birlikte 
tesis edilmesi gibi yansımalar bulmuştur. 

Bu yansımaların en erken örneği olan Atatürk Or-
man Çiftliği, tarımda makineleşme ve modernleş-
me (tarımsal uygulamaların bilimsel yöntemlerle 
gerçekleştirilmesi) adımlarına model oluşturmak 
ve bu devrimlerin içselleştirilmesini sağlamanın 
yanı sıra başkentin çeperinde kültürlenme (gez-
me, dinlenme, eğlenme, spor, eğitim) imkânları 
sunan modern mekânlar tesis etmek, üretken ve 
kendine yetebilen bir başkent yaratmak, başkent 
yakınındaki bataklık ve verimsiz arazileri sağlık-
laştırarak kente kazandırmak ve kentin modern 
kimliğini pekiştirmek amaçlarıyla; Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün kendi kaynakları ile 1925 yılında 
başkent Ankara’nın batısında 52.000.000 metre-
kare alan üzerinde tesis edilmeye başlanmıştır. 
AOÇ’nin mülkiyeti kamuya devredilmesine ve 
halka armağan edilmesine kadar Atatürk’e ait olsa 
da kamuya ait gibi işletilmiş ve halka sunulmuştur. 
Kuruluş döneminden devredildiği yıl olan 1938’e 
kadar Atatürk, çiftlik alanının kuruluş amaçlarının 
belirlenmesi, arazi kullanımının tayin edilmesi, 
bakımı, onarımı ve yönetimi konularıyla bizzat 
ilgilenmiş; bu nedenle de çiftlik alanı Atatürk’ün 
değerli anısı ve fikirleri ile özdeşleştirilen bir anma 
mekânı olmuştur.
    
Çiftlikte tesis edilen modern üretim ve yaşam or-
tamları, hem yerleşkenin mekânsal biçimlenişi 
(planlanması) hem de biçimi oluşturan parçaların 
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(yapılar ve yapı grupları) nitelikleri açısından ev-
rensel bir dil taşımaktadır. Kuruluş yıllarında plan-
lı gelişen AOÇ alanı, 1925-1926 yıllarında Philip 
Holzmann İnşaat firması, 1934-1937 yıllarında 
mimar Ernst Egli ve şehir plancı Hermann Jansen 
tarafından planlanmıştır. AOÇ alanı, Cumhuriyet 
Dönemi’ne ait modern mimarlık ve planlama mi-
rasının tarım, endüstri, sivil ve kamu yapılarının 
örneklerini barındırmaktadır. Bu özet araştırma ya-
zısında AOÇ’nin mimarlık mirası tek yapı ölçeğin-
de incelenmeyecek, yerleşke ve üretim odakları 
tanıtılacaktır.

2. Değer ve Sınıflandırma

AOÇ alanı doğal karakter (jeomorfolojik yapı, su 
sistemi, flora ve fauna), peyzaj karakteri (ekili ara-
ziler, ormanlar, fidanlıklar, parklar, bahçeler) ve 
arkeolojik değerler gibi somut değerleri içermek-
tedir.2 Öte yandan AOÇ alanı, modern mimarlık 
örneklerinin farklı işlevlere sahip yapı ve yapı 
gruplarını içermektedir. Bu nedenle, tek başına 
endüstri, tarım veya sivil mimarlık mirası biçimin-
de sınıflandırılmaması gerekmektedir. Alandaki 
mimari değerler, DOCOMOMO yapı tipi işlevleri 
açısından belirgin bir çeşitliliğe sahiptir ve 11 tipi 
içerdiği tespit edilmiştir (Tablo 1).

Alandaki mimarlık mirası; tarihi, anı, yaş, sanat, 
eğitim, bilişsel ve sembolik değerlerin yanı sıra 

kullanım ekonomisi dışında kalan değerleri (non-
use value)3 de içermektedir. Mason kullanım 
ekonomisi dışı değeri miras (bequest), varoluş 
(existence) ve seçenek (option) değer kategorileri 
biçiminde sınıflandırmaktadır. Ontolojik bir ka-
tegori olan varoluş değeri, toplumların, kendileri 
kullanmıyor bile olsalar, mirasa konu olan varlığa 
(heritage asset) anlam ve değer atfettiklerinde orta-
ya çıkmaktadır. Miras değeri, toplumların varlıkla-
rı gelecek nesillere aktarmak yönünde sorumluluk 
hissetmeleri ile bir etik karar almalarına dayan-
maktadır. Seçenek değeri ise, toplumların, miras 
varlığının vadettiği kullanımı gelecek bir zamanda 
gerçekleştirmek üzere korumak istemeleri ile orta-
ya çıkmaktadır. Topluma miras olarak bırakılmış 
ve emanet edilmiş olan AOÇ alanı somut ve so-
mut olmayan tüm değerleriyle, toplumun gözün-
de varoluş ve miras değerine sahiptir. Bu nedenle, 
Atatürk Orman Çiftliği’nin gelecek nesillere akta-
rılması toplumun sorumluluğu ve ödevidir.4

3. Atatürk Orman Çiftliği’nin Mimarlık Mirası: 
Yerleşkeler ve Odaklar

AOÇ alanı sekiz adet çiftliğin birleştirilmesi ile 
oluşmuş (Görsel 1), kent merkezine en yakın çift-
likte (tarihi odak) üretim ve donatı alanları (eğitim, 
konut ve sosyal tesis) tüm teknik altyapısı ile inşa 
edilmiştir.5 Geri kalan çiftliklerde hayvancılık ve 
tarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.6

Görsel 1. 1957 yılında AOÇ alanı sınırları içindeki çiftlikler ve çeperdeki özel çiftlikler  Kaynak: Selin Çavdar Sert, 2017a.
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Görsel 3. AOÇ Hamam Binası ve Amele Evleri  Kaynak: Atatürk 
Çiftlikleri, 1939.

3.1. Tarihi Odak: Biçimlenme Süreci, Yapılar ve 
Yerleşkeler

Tarihi odaktaki ilk altyapı (su tesisatları) ve üstyapı 
(binalar) çalışmaları Philip Holzmann İnşaat Fir-
ması tarafından 1925-1926 yılları arasında tamam-
lanmıştır.7 Odağın biçimlenme sürecindeki ikinci 
planlama girişimi olarak tanımlanabilecek çalışma 
1934 yılında Ernst Egli tarafından yapılmıştır.8 Bu 
plan uygulanmamış; buna karşılık, Ankara’nın 
planlanması ile görevlendirilmiş olan Hermann 
Jansen’e 1934 yılında AOÇ alanı için de bir plan 
hazırlatılması kararı alınmıştır.9 Jansen’in planı bü-
tünüyle uygulanmıştır.

Tarihi odak içinde bulunan yapılar ve yerleşke-
ler üretim, idari, konut, spor (Karadeniz Yüzme 
Havuzu) ve kamu kullanımlarını içermektedir 
(Görsel 2). 1940 öncesinde yapımı tamamlanan 
konut, lojman, Marmara Köşkü, 100. Yıl Mekte-
bi, Bira Fabrikası, hamam, gazino ve lokal Ernst 
Egli tarafından tasarlanırken10  (Görsel 3); Gazi İs-
tasyonu, PTT binası, Askeri Karakol Türk mimarlar 
tarafından projelendirilmiştir. Alman Konsoloslu-
ğu yapısı Almanya’dan tren ile taşıtılmıştır. Çiftlik 
kurulmadan önce alanda bulunan bir ağıl yapısı 
Mustafa Kemal’in talimatıyla Philip Holzmann 
firması tarafından yenilenip süt ve yoğurt üretimi 
için kullanılmış; 1960'lı yıllarda ise şarap deposu 
ve meyve suyu imalathanesi (günümüzde Şarap 
Fabrikası Müzesi) olarak yeniden işlevlendirilmiş-
tir. Tescilli olan yapıların önemli bir kısmı özgün 
işlevini ve mimari karakterini sürdürmekteyken; 
geri kalan yapılar yenileme, yeniden işlevlendir-
me, atıl bırakma ve yıkım gibi müdahaleler gör-
müştür (Tablo 1).

1940-1960 yılları arasında tarihi odağa eklenen 
yapılar Bira Fabrikası alanındaki lojman ihtiyacı-
nın karşılanması (Görsel 4), modern üretim alanla-
rının geliştirilmesi, turistik tesisler kurarak kar elde 
edilmesi amaçlarıyla inşa edilmiştir. Bu yapılar-
dan, AOÇ Süt Fabrikası’nın yapımı 1957 yılında 
UNICEF bütçesi ile tamamlanmıştır.  Fabrika, gü-
nümüzde işlevini sürdürmektedir. 

1980’li yıllarda ise tarihi odak içinde gerek AOÇ 
Müdürlüğü’nün girişimleri ve gerekse merkezi hü-
kümetin müdahaleleri sonucunda yeni kamusal 
ve ticari kullanımlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemde 
AOÇ alanında kamuya ait veya kamuya devredil-
miş kullanımlar (dini tesis, Devlet Mezarlığı, An-
kara Toptancı Hali, kömür deposu), anma yapıları 
(Atatürk Evi Müzesi ve Tarımcı Atatürk Heykeli ve 
Çevre Düzenlemesi) ve kira geliri sağlamak ama-
cıyla projelendirilmiş yeme içme alanları geliştiril-
miştir. Özetle, söz konusu dönemde planlı veya 
plansız müdahalelerle merkezin görünümü ve ala-
nın bütünlüğü hızla değişmiştir. Görsel 4. Bira Fabrikası alanındaki binalar ve binaların yapım ve 

yıkım dönemleri  Kaynak: Yazarın çizimi

Görsel 2. AOÇ alanındaki yapılar ve yerleşkeler Kaynak: Selin Çav-
dar Sert, 2017a.
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Görsel 5. AOÇ alanındaki Boğaz üretim odağı ve göl, 2016 
Kaynak:Selin Çavdar Sert arşivi

4. Alanın Dönüşümü

AOÇ alanının bütünlüğünün bozulması süreci 
hem Türkiye’deki köklü siyasal dönüşümler hem 
de siyasetin AOÇ alanı üzerinde değer yaratma 
biçimi üzerinden okunabilir. Alandaki arazi de-
virleri Atatürk’ün ölümünden hemen sonra baş-
lamıştır ve günümüzde de devam etmektedir. 
1970’li yıllar ile birlikte devir ve kira yollarıyla 
olduğu kadar plan kararları ile de arazi kaybedil-
miş; kentin batı istikametinde gelişmesiyle hay-
vancılık faaliyetleri kısıtlanmaya ve çeperdeki 
servis yapıları (ağıl vb.) boşaltılmaya başlanmıştır. 
AOÇ’nin 1990’lı yıllarda sit alanı ilan edilmesi 
ve çizilen sit alanı sınırı da kayıpların önüne ge-
çememiştir.16 2006 yılında AOÇ alanı için plan 
yapma yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediye’si-
ne devri sonrasında, planlar aracılığıyla, büyük 
arazi parçalarının kuruluş amaçları dışında kulla-
nımının ve mevcut tarım alanlarının kaldırılması-
nın önü açılmıştır. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 
AOÇ alanı içine taşınmış; parça planlarla büyük 
arazi kayıpları ortaya çıkmıştır. Bu dönemde ara-
zi kayıplarının yanı sıra tescilli yapıların hukuka 
aykırı yıkımı da gerçekleşmiştir. Bunlardan en 
önemlisi Atatürk’ün ikamet etmiş olduğu Marma-
ra Köşkü’nün yıkımıdır.17 Günümüzde Ankara’nın 
geometrik merkezinde bulunan AOÇ alanı başta 
mimari değerleri ve peyzaj varlığı olmak üzere 
tüm değerleri ile yok olma tehlikesi altındadır.  

5. Sonuç

Çok katmanlı değer sistemlerini barındıran Çiftlik 
alanının varlığını sürdürmesi, öncelikle onu üre-
ten bağlamın sahiplenilmesi ve geliştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Atatürk Orman Çiftliği, savaş 
sonrası ekonomisinin hâkim olduğu koşullarda 
kendine yetebilen bir toplum olabilmenin önemi-
ni ve gereklerini öğreten bir fikir mirasıdır. Alanda-
ki modern mimarlık mirası ve ekili araziler bu fikir 
mirasının anımsanması ve sürdürülmesi açısından 
en değerli kaynaklardır. AOÇ alanı bütünlüğünün 
yeniden sağlanması amacıyla alanın parçaları ile 
ilgili koruma stratejisi geliştirilmesine ve bir alan 
yönetimi planının yapılmasına ihtiyaç vardır.

Görsel 6b. Etimesgut Numune Köyü ve Çiftliği’ni gösteren1958 
tarihli harita Kaynak: http://aocarastirmalari.arch.metu.edu.tr/yitiri-
len-etimesgut/(ET:15.12.2017)

Görsel 6a. Etimesgut Numune Köyü ve Çiftliği’nigösteren1929 
tarihli hava fotoğrafı Kaynak: Gönül Genç Atatürk Orman Çiftliği 
Koleksiyonu

3.2. Çeperdeki Üretim Odakları: Kent ve Kır Ara-
sında Üretken Arayüzler

Çiftlik alanı, Çakırlar, Yağmurbaba, Etimesgut, 
Tahar, Abidinpaşa, Macun, Güvercinlik ve Bal-
gat çiftliklerinin bir araya getirilmesiyle ortaya 
çıkmıştır.11 Tarihi odak dışında kalan bu üretim 
odaklarından Boğaz ve Etimesgut barınma ve üre-
tim olanakları sunarken; Tahar Çifliği tarımsal üre-
tim ve hayvancılık faaliyetleri için kullanılmıştır12  

(Görsel 1).

Şaşmaz Bulvarı güneyinde bulunan Tahar 
Çiftliği’nin merkezinde, görevliler için düzenlen-
miş tek katlı bir yapı ve bir ağıla ait boşluk bu-
lunmaktadır. 1927 yılında faaliyete geçen Boğaz 
üretim odağındaki ağıl, ambar ve ahır yapılarının 
bütünlüğü bozulmuştur (Görsel 5). 

Üreticilerin çoğunluğunu mübadele ile Balkan 
Bölgesi’nden gelen nüfusun oluşturduğu Etimes-
gut Numune Çiftliği, 1929 yılında faaliyete geç-
miştir.13 Yine 1929’da kurulan Etimesgut Numu-
ne Köyü’nün yerleşim planı Ernst Egli tarafından 
hazırlanmıştır.14 52 adet konutun yanı sıra sosyal 
(hamam, hastane, yatı mektebi, çarşı, idari köşk, 
meydan) ve teknik altyapısıyla (su ve kanalizasyon 
sistemi, elektrik, radyo verici istasyonu) Etimesgut 
Numune Köyü modern numune köylerinin ve mü-
badele yerleşimlerinin başkentteki ilk örneği ol-
muştur15 (Görsel 6a, 6b). Günümüzde köy dokusu 
tamamıyla yok olmuştur.
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Yapı tipi 

(orijinali) 

(kuruluş aşaması) 

Yapım 

yılı 

Tescil tarihi Mimar/ 

Firma 

Güncel 

Kullanım 

Mülkiyet Durum 

Alman 

Konsolosluğu 

Binası 

Yönetim YÖN/ADM  

 

1924 

 

02/06/1992,  

A.K.V.T.V.K.K. 

karar no 2436 

 Christoph&

Unmack AG 

Philip 

Holzmann  

İnş. Firması 

- AOÇ Restore 

edildi 

Gazi Tren 

İstasyonu 

Ulaşım ve 

Haberleşme 

ULH/TRC 

1926 02.06.1992, 

A.K.V.T.V.K.K.  

karar no 2436 

*2003, 

DOCOMOMO 

Ahmed 

B.Tamcı 

Restoran AOÇ Restore 

edildi 

AOÇ Köprüsü 

Ulaşım ve 

Haberleşme 

ULH/TRC 

1926 1997 - Köprü Kamu Yenilendi 

AOÇ Müze ve 

Sergi Binası (Şarap 

Fabrikası) 

Sanayi SNY/IND 

1925-

1936 

*1997 Bilinmiyor Müze AOÇ Restore 

edildi 

1960’lar 

Söğütözü 

Koruluğu Atatürk 

Evi (Koliba evi), 

Bekçi kulübesi 

Konut, sivil 

mimarlık KNT/RES 

1926 27.07.2000, 

A.K.V.T.V.K.K. 

karar no 6920 

- Müze Kamu Yenilendi 

Marmara Köşkü ve 

Havuzu 

Konut, sivil 

mimarlık KNT/RES 

 

1927-

1928 

 Ernst Egli  AOÇ Yıkıldı 
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Japon Itriyat 

Fabrikası 

Sanayi SNY/IND 

1928 - -  AOÇ - 

 

Karadeniz Yüzme 

Havuzu 

Kamu hizmetleri 

KMS/PBS 

1931 - Philip 

Holzmann 

İnş. Firması 

Anıt Devlet 

Mezarlığı 

(arazi devri) 

Yeniden 

işlevlendiril

di 

10. Yıl Okulu 

Eğitim EGT/EDC 

 

1933 19.03.2004, 

A.K.V.T.V.K.K. 

karar no 9033 

Ernst Egli Okul Milli Eğitim 

Bakanlığı 

 

Posta Binası 

Ulaşım ve 

Haberleşme 

ULH/TRC 

 

1934 *1997 Bilinmiyor 

(kamu) 

Restoran AOÇ Yeniden 

işlevlendiril

di 

AOÇ Askeri 

Karakolu 

Savunma SVM/DEF 

1934  Bilinmiyor 

(Kamu) 

- AOÇ  

Hamam 

Kamu hizmetleri 

KMS/PBS 

 

1936-

1938 

30.09.1988,  

A.K.T.V.K.K.  

karar no 463 

Ernst Egli  AOÇ  

Tarihi Menfez 

Kamu hizmetleri 

KMS/PBS 

 

1920’ler - -  AOÇ - 
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Bira Fabrikası 

Sanayi SNY/IND 

 

1937 *1998 Ernst Egli  Sümer 

Holding 

(devir) 

Yeniden 

işlevlendiril

di 

 

İşçi Lojmanları 

Konut, sivil 

mimarlık KNT/RES 

1937 *1997 Ernst Egli  AOÇ Yeniden 

işlevlendiril

di - kısmen 

yıkıldı 

AOÇ Yönetim 

Binası 

Yönetim YON/ADM 

 

1937 *1997 Ernst Egli Yönetim 

binası 

AOÇ Restore 

edildi 

AOÇ Restoranı 

Ticari TCR/COM 

1937-

2013 

 1992 AOÇ AOÇ Restore 

edildi, 

kirada 

Mimari değerler/ 

Yapı tipi 

(1937 sonrası) 

Yapım 

yılı 

Tescil tarihi Mimar/ 

Firma 

Güncel 

Kullanım 

Mülkiyet Durum 

Süt Fabrikası 

Sanayi SNY/IND 

 

1957 *1997 Alman 

İnşaat 

Firması 

Fabrika AOÇ Kullanımda 

Marmara Oteli 

Konut, sivil 

mimarlık KNT/RES 

1955 tescilsiz Ertan Balin Yıkıldı Kayalar 

İnşaat 

2013’te 

yıkıldı 

Mimari değerler/ 

Yapı tipi 

(1980 sonrası) 

Yapım 

yılı 

Tescil tarihi Mimar/ 

Firma 

Güncel 

Kullanım 

Mülkiyet Durum 
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Atatürk Evi Müzesi 

Dinlence, eğlence 

DNL/REC 

1981 02.06.1992, 

A.K.V.T.V.K.K. 

karar no 2436 

ATO   

(Ankara 

Ticaret 

Odası) 

Müze Kültür 

Bakanlığı 

Kullanımda 

Ziraatçi Atatürk 

Anıtı 

Anıt ANT/MON 

1981 13.07.1994 

A.K.V.T.V.K.K. 

karar no 3591 

Heykeltraş

Burhan 

Alkar,  

Peyzaj 

Mimarı 

Yüksel 

Öztan 

Anıt Kültür 

Bakanlığı 

 

Devlet Mezarlığı 

Mezar, cenaze 

MZR/FNR 

1988  Mimar 

Özgür 

Ecevit, 

Peyzaj 

Mimarı 

Ekrem 

Gürenli 

 Kültür 

Bakanlığı 
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pısı ile uyumlu biçimde geliştirilmiştir. Atatürk Orman 
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leri, Arkadaş, Ankara, 2004.

16   AOÇ alanı, 2 Haziran 1992 tarihinde Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca “doğal sit” 
alanı ilan edilmiş; 20 Temmuz 1993 tarihinde Kurul 
AOÇ’nin sit sınırlarını belirlemiştir. 7 Mayıs 1998 ta-
rihinde de doğal sitin 1. Derece olduğu ve alanın bazı 
bölümlerinin “tarihi sit” olduğu şeklinde karar alınmış-
tır.

17  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
6d’de korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat 
varlıkları “Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle 
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Atatürk Orman Çiftliği, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerli anısı ve fikir mirası; Cumhuriyet 
Devrimi’nin ekonomik, toplumsal, kültürel ve mekânsal hedefleri ve kendine yeten çağdaş bir 
toplum olabilmenin esas ve usulleri gibi anlam katmanlarıyla ilişkilenmektedir. Atatürk Orman 
Çiftliği alanı Cumhuriyet dönemi modern mimarlık mirasını ve Ankara kenti için yaşamsal öne-
me sahip doğal sistemleri de içinde barındırmaktadır. Bu incelemenin amacı, Atatürk Orman 
Çiftliği alanındaki modern mimarlık mirasını yapı grupları ve yerleşkeler ölçeğinde ve alanın 
tarihsel bağlamı içinde tanıtmaktır. 

Anahtar kelimeler: Atatürk Orman Çiftliği, modern mimarlık mirası, işlevsel çeşitlilik, Ankara

Atatürk Forest Farm is related to such semantic fields as the venerable memory of Mustafa Ke-
mal Atatürk and the heritage of his ideas; the economic, social, cultural, and spatial goals of the 
Republican Revolution; and the principles and procedures of being a modern and self-sufficient 
society. The area of Atatürk Forest Farm also comprises the modern architectural heritage of the 
Republican period and the natural systems that are vital for the city of Ankara. The aim of this 
study is to introduce the modern architectural heritage of the Atatürk Forest Farm area in the 
scale of building groups and settlements and with regard to its historical context.

Keywords: Atatürk Forest Farm, modern architectural heritage, multi-functionality, Ankara

Atatürk Orman Çiftliği Modern Mimarlık 
Mirasını Alanın Özgün İşlevi Üzerinden Okumak

Reading the Modern Architectural Heritage 
of Atatürk Forest Farm through the Original 
Function of the Area
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PINARHİSAR NUMUNE FİDANLIK BİNASI'NIN 
“MODERN”DEN “ALATURKA”YA MİMARİ DÖNÜŞÜMÜ

Zeynep Eres, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Giriş

Trakya’da Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde yer 
alan Numune Fidanlık Binası 1930’lu yılların 
sonunda dönemin modern biçim dilini gözeterek 
inşa edilmiş bir yapıdır. Yapıda her ne kadar kalın 
kargir beden duvarların kolon kiriş sistemiyle har-
manlandığı karma bir taşıyıcı sistem kullanılmış-
sa da, dıştan bakıldığında geniş kare pencereleri, 
köşe balkonları ve çıkmalı hacimlerin köşe dönüş-
lü pencereleri ile binanın modern mimarlığın ye-
rel olanaklarla bir yorumu olarak miras değeri taşı-
dığı açıktır (Görsel 1). 1938 tarihli Cumhuriyet’in 
Onbeşinci Yılında Kırklareli adlı valilik yayınında 
yapıyı inşaat halinde gösteren fotoğraftan yapım 
tarihinin 1938-39 yılları olduğu anlaşılmaktadır. 
(Kırklareli İl Yıllığı, 1938: 25) Bu makalede fidan-
lık binasında 2005 yılında yapılan belgeleme çalış-
ması tanıtıldıktan sonra, yapının Türkiye modern 
mimarlığı içindeki yeri tartışılacak ve günümüzde 
yıkılmamış olsa da korunmuş olarak da tanımlana-
mayacak kökten değişimi açıklanacaktır.

1934 yılında Trakya’da bulunan dört ili (Edirne, 
Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale) kapsayan umu-
mi müfettişlik adıyla kurulan yeni bir yönetsel 
düzenleme ile aslında Türkiye’nin ilk bölge planı 
ve bölgesel kalkınma çabası diyebileceğimiz bir 

sistem oluşturulmuştur.1 Tüm Trakya’nın tarım ve 
hayvancılık temelli kalkınmasını öngören Trak-
ya Umumi Müfettişliği bir yandan Bulgaristan ve 
Romanya’dan davetle çağrılan 90.000 kadar çift-
çi göçmeni bölgede iskân ederken, bir yandan da 
dönemin popüler tanımlamasıyla “fenni” tarım 
ve hayvancılığı yaygınlaştırarak ekonomik artı 
değer sağlamayı hedeflemiştir. Bunun için bölge 
genelinde bir planlama ile “numune fidanlık” ola-
rak anılan çiftçiye nitelikli meyve fidesi yetiştiren 
alanlar ve “aygır deposu – aşım durağı” olarak ad-
landırılan iyi cins sığır vb. hayvan yetiştiren devlet 
üretme çiftlikleri kurulmuştur. Tüm bu planlama 
kararları Trakya Umumi Müfettişliği tarafından 
hazırlanan Trakya işlevsel dağılım haritalarına iş-
lenmiştir. Türkiye’de çağdaşlaşma sürecinin kırsal 
boyutu olarak tanımlanabilecek bu dönem yapı-
lanmasında modern mimarlık dilinin gözetildi-
ği anlaşılmaktadır. Her ne kadar göçmenler için 
kurulan köy yerleşimlerinde ızgara plan şeması 
kullanımının ötesinde evlerin tasarımında yalın ta-
sarım dilini aşan bir modern çizgi pek sezilemese 
de, arşiv ve dönem yayınları tarandığında bunun 
nedeninin maddi yoksunluk ve mimar elinin bura-
lara ulaşamayışı olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. 
(Eres, 2014) Buna karşın kamusal işlevi olan yapı-
larda mimarların görev aldığı ve modern bir tasa-
rım yaratma kaygısının olduğu da açıktır. Tekirdağ 
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İnanlı Aygır Deposu ve Bağ Çubuğu Fidanlık Bi-
nası ile bu yazıda incelenen Pınarhisar Numune 
Fidanlık Binası bunun başarılı örneklerindendir.2

metriğidir. Orta holün kuzey bitimi bir duvarla iki-
ye ayrılmıştır ve doğu tarafta merdiven kovası, batı 
tarafta ise bir koridor ile mutfak ve helâ mekânına 
ulaşılır. Merdiven iki kolludur. Orta sahının doğu 
cephesindeki kapının önündeki merdiven ile bah-
çeye çıkılmaktadır (Görsel 2a).

Görsel 1.  Numune fidanlık binasının güney (giriş) cephesi  Kaynak: 
Z. Eres arşivi.

Görsel 2a. Numune Fidanlık Binası zemin kat planı  Kaynak: Z. Eres 
arşivi.

Pınarhisar Numune Fidanlık Binası Mimari Özel-
likleri

Pınarhisar ilçe merkezinin hemen güneyinde yer-
leşim sahasının bitimindeki geniş bir arazi numu-
ne fidanlık olarak ayrılmış ve bu alanın içinde bir 
fidanlık binası inşa edilmiştir. Fidanlık arazisinin 
orta kesiminde giriş cephesi güneye bakacak bi-
çimde konumlandırılan yapıya, fidanlığı doğu-batı 
yönünde geçen, iki tarafı yüksek çalılarla sınırlan-
dırılmış bir patikadan ulaşılır. İki katlı ve dıştan 
dışa 10.07x14.07 m boyutlarında olan yapının 
planı, girişin yer aldığı orta aksta dar uzun bir orta 
mekân ile iki yanda bu mekâna açılan odalardan 
oluşur. Zemin ve birinci katta yapılan çıkma ve 
balkonlarla hareketli bir cephe düzeni elde edil-
miştir.

Zemin Kat Planı: Yapının giriş cephesinin önünde 
yapı boyunca devam eden platform niteliğinde dar 
bir teras bulunur. Terasa giriş cephesinin ortasında 
yer alan ve iki tarafı çam ağaçları ile sınırlandırıl-
mış üç basamaklı merdivenle ulaşılır. Merdivenin 
karşısında yapının giriş kapısı yer alır. Çift kanatlı 
kapıdan rüzgârlığa girilir. Bu mekân ortada iki ka-
natlı, yanlarda birer sabit camlı ahşap kanat ile iç 
hole açılır. Mekânın doğu ve batı tarafında ikişer 
oda, kuzeyinde ise merdiven ile arkadaki mutfak 
ve helâya ulaşan kısa koridor yer alır. Yapının batı 
kanadında güneydeki oda kare planlıdır, güney ve 
batı duvarında 200 cm genişliğinde birer pencere 
bulunur. Bu odanın kuzeyindeki oda batı yönünde 
çıkma yapar. Çıkmanın ortasında 180 cm genişli-
ğinde bir pencere ve mekânın iki köşesinde de bir 
kenarı 70 cm olan L biçimli köşe pencereler yer 
alır. Yapının doğu kanadı odaları batıdakilerin si-

1.Kat Planı: Merdiven ile orta hole ulaşılır. Holün 
güney cephesinin ortasında yer alan kapıdan ze-
min kattaki ana giriş kapısının üstünü örten dar 
uzun balkona çıkılır. Batı kanatta, güney cephede 
yer alan oda, altındaki oda ile dıştan hemyüzdür, 
ancak üst kattaki duvarlar daha ince olduğu için 
altındaki odadan biraz daha büyüktür. Odanın 
batı cephesi boyunca dar uzun bir balkon yer alır. 
Aynı kanatta kuzeyde yer alan oda da alt kattakiy-
le dıştan hemyüzdür, ancak çıkma kısmında köşe 
pencereleri yoktur. Orta holün doğu kanadında, 
güney cephede yer alan oda, doğu tarafta çıkma 
yaptığı için altındaki odadan daha büyüktür ve gü-
ney köşesinde 70 cm genişliğinde 140 cm uzunlu-
ğunda küçük bir balkon bulunur. Ancak içerdeki 
betonarme kiriş hattı ve balkonun durumu bu oda-
nın sonradan balkonun doğu kısmı içeri alınarak 
büyütüldüğünü göstermektedir. Aynı kanadın ku-
zeyinde yer alan oda diğer kanadın kuzey odası 
gibi altındaki oda ile dıştan hemyüzdür. Odanın 
kuzey cephesinde diğer balkonlardan farklı olarak 
karemsi biçimi olan büyükçe bir balkon yer alır. 
Orta holün kuzeybatı tarafında, merdiven kovası-
nın bitişiğinde mutfak ve helâya açılan küçük bir 
hol bulunur (Görsel 2b).

Yapının pencereleri değiştirilmiş; belgeleme ya-
pılan 2005 yılında özgün bir pencere kalmamıştır 
(Görsel 3-4). Ancak bazı pencerelerin üst kottaki 
sabit kanat bantları halen mevcuttur. Buna göre 
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100 cm genişliğindeki pencerelerde iki sabit ka-
nat, 180 cm genişliğindekilerde dört sabit kanat, 
200 cm genişliğindekilerde de beş sabit kanat bu-
lunduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu dönemde sabit 
kanatlar ile alttaki açılır kanatlar her zaman simet-
rik yapılmadığından, alt kanat sayıları hakkında bir 
bilgi edinilememiştir. Yapının balkonlarını ve mer-
divenini çevreleyen demir korkuluklar ise döne-
min biçemini gösteren ve yapıya estetik bir değer 
katan mimari öğeler olarak dikkate değerdir.

Yapının zemin kat duvarları farklı büyüklükteki 
kesme taşlarla örülmüş, bazı yerlerde aralara dol-
gu niteliğinde tuğla katılmıştır. Birinci katta iki 
kanatta yer alan odaların arasındaki duvar zemin 
kattaki duvarın devamı niteliğinde, yığma taş du-
vardır. Diğer ara duvarlar ve beden duvarları ise 
tuğla ile örülmüştür. Taş duvarlar 55 cm kalınlı-
ğında, tuğla duvarlar ise 27 cm kalınlığındadır. Taş 
olarak, Pınarhisar’da yoğun olarak bulunan beyaz 
kireç taşı kullanılmıştır. Ancak taşların düzgün 
kesme taş ve farklı büyüklüklerde olması, bunların 
çevredeki arkeolojik alanlardan devşirilmiş olabi-
leceğini düşündürmektedir. Duvarlar çimento har-
cıyla sıvalı, kireç badanalıdır. Yapının zemin katı-
nın tabanı, dönemin modasını yansıtan geometrik 
desenli karo mozaik ile kaplanmıştır. Birinci katın 
döşemesi ise betonarme ve üzeri çimento harcıyla 
sıvalıdır. 2005’teki incelemede bunun üstündeki 
kaplama malzemesinin yok olduğu gözlenmiştir. 
Zemin katın tavanları çimento sıvalı, kireç badana-
lı, birinci katın tavanı düz ahşap kaplamalıdır. Çatı 
kırma çatıdır, yaklaşık 30 cm genişliğinde saçağı 
vardır ve marsilya kiremidi ile kaplıdır.

2005 yılı belgelemesinde, yapıda zaman içinde 
çeşitli değişiklikler yapılmış olmasına karşın özgün 
niteliğinin anlaşılır durumda olduğu gözlenmiştir. 
Çıkma yapan ve köşe penceresi bulunan odalar-
da pencerelerin kapatılması, güneydoğu odasının 
balkon içeri alınarak büyütülmesi gibi değişimler 
yapıdaki izlerden rahatlıkla okunabilmektedir. Ya-
pının giriş kapısının yanında mermer levha üze-
rinde yazan “4.2.1961 yılında hizmete girmiştir” 
ifadesi değişikliklerin bu dönemde yapılmış olabi-
leceğini düşündürmektedir.

Yapının Modern Mimarlık Bağlamında Değerlen-
dirilmesi

Yapının ilk yapım projesi değerlendirildiğinde, her 
iki katta da orta aksa göre simetrik bir tasarımın 
söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. İlginç olan ya-
pının çeşitli cephe hareketleriyle sağladığı modern 
dilin kendini plan kurgusunda pek de hissettirme-
mesidir. Her iki katta da bir orta hol aksı (sofa!) ve 
ona açılan odalar ile geride aynı çatı altında servis 
mekânları düzenlemesi, geleneksel Türk evi plan 
kurgusunun modernleşmeye çalışan bir türevi 
niteliğindedir ki bu durum cephe tasarım dilinin 
yanı sıra yapının kamusal bir hizmet binası olma-
sı ile de pek örtüşmemektedir. Taşıyıcı sistem ile 
beden duvarlarının ayrışarak özgürleşmesini köşe 
dönüşlü pencere sistemiyle tanımlayan modern 
cephe dilinin, yığma duvarlarda köşelerde L bi-
çimli pencereler yapılarak sağlanması da dikkate 

Görsel 2b. Numune Fidanlık Binası birinci kat planı  Kaynak: Z. 
Eres arşivi.

Görsel 3. Güney (giriş) ve doğu cephesi  Kaynak: Z. Eres, 2008: 
500.

Görsel 4. Kuzey (arka) cephe  Kaynak: Z. Eres, 2008: 500.
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değerdir. Kargir duvarda köşe yırtılmasıyla taşıyıcı 
sistemin zorlanması, tasarımda modernizmin ku-
ramdan çok biçim yönünün baskın olduğunu gös-
termektedir. Ancak bu dönemde bu tür sakıncalı 
detayların İstanbul dahil pek çok büyük kentte de 
uygulandığını unutmamalıyız.

Pınarhisar Numune Fidanlık Binasını plan, cephe 
ve taşıyıcı sistem özellikleri açısından incelediği-
mizde, dıştan modern dili okutmak konusunda 
iddialı, ancak plan kurgusunda çok da yenilikçi 
bir çaba içine girilmemiş, dönemin malzeme ve 
usta olanaklarının elverdiği ölçüde yapım sistemi-
ni geliştirmeye çalışan bir yarı modern anlayışın 
ürünü olarak tanımlayabiliriz. İlginç olan uzun 
yıllar boş kalan ve 2005 belgelemelerinde önemli 
bir taşıyıcı sistem sorunu olmasa da oldukça harap 
durumda olduğu saptanan yapı, ilerleyen yıllarda 
bir kafeteryaya dönüştürülmüş ve yapılan mimari 
müdahalelerle dıştan kolay tanınamayacak ölçüde 
değiştirilmiştir (Görsel 5). Modern cephe dilinin 
en tipik öğesi olan 200 cm genişliğindeki büyük 
kare pencerelerin yerini ikişer adet dar uzun dik-
dörtgen biçimli pencereler almış, ahşap köşe be-
zemeleriyle de yapı dıştan otantik bir “Türk evi” 
görüntüsüne dönüştürülmüştür. Kentsel dönüşüm 
gibi adeta bir cephesel dönüşümle yapının mo-
dern cephe dili bütünüyle silinerek yeni bir kimlik 
tanımlanmıştır. Fidanlık binası ilk tasarımında mo-
dernizm bağlamında her ne kadar bazı tartışılabi-
lir öğeler içerse de Türkiye’nin pek çok yerinden 
örneğini bildiğimiz dönemin zorlu koşullarında 
olanaksızlıklar içinde yaratılan bir modern yapıdır 
ve tasarım dili belli ki bir mimar tarafından gelişti-
rilmiştir. Ancak yapının içine düştüğü son durum, 
günümüz politik ortamının da bir temsili niteliğin-
de “Modern”in “Alaturka”ya sorgusuz sualsiz dö-
nüşümüdür.

Görsel 5. Günümüzde kafeteryaya dönüşmüş olan Pınarhisar Nu-
mune Fidanlık Binası Kaynak: URL 1.
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Cumhuriyet’in kuruluş döneminde tarım ve hayvancılık sektöründe çağdaş gelişmeleri ülkeye 
getirerek çiftçinin ürün kalitesini ve niteliğini arttırmak için devlet fidanlıkları ve hayvan çiftlikleri 
kurulmuştur. Ülkenin çeşitli yerlerinde geniş araziler içinde inşa edilen bu yapılar da kırsal or-
tamda dönemin modern biçim dilini yansıtan ilginç örnekler olarak miras değeri taşımaktadırlar. 
Bu makalede, Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde yer alan Numune Fidanlık Binası mimari ve yapı-
sal özellikleriyle kısaca tanıtılacak ve aslında bir kültür varlığı olarak korunması gereken yapının 
son dönemde geçirdiği köklü değişim tartışmaya açılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Numune Fidanlık Binası, modern mimarlık, Trakya, Pınarhisar

In the early years of Republic, the state had installed special plant nurseries and breeding 
farms in order to ameliorate farming practices and to develop husbandry. Such plantati-
ons constructed in various parts of the country on exceedingly large estates are among 
the components of cultural heritage as interesting examples that reflect the modernist 
language of their era. This paper will present architectural and structural features of a 
plant nursery building constructed at the town of Pınarhisar in the province of Kırklareli;  
and will attempt to stimulate a debate about the recent alterations that took place in this 
building, which actually should have been conserved as a cultural property.

Keywords: Plant Nursery Building, modern architecture, Thrace, Pınarhisar

Pınarhisar Numune Fidanlık Binası'nın 
"Modern"den "Alaturka"ya Mimari Dönüşümü

Architectural Conversion of Pınarhisar Plant 
Nursery Building from “Modern” to “Alla Turca”
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T. Elvan Altan, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Mimarlık tarihi literatüründe İş Bankası Genel Mü-
dürlük Binası olarak yerini almış olan yapı, 1970 
yılında kurumun mimari bürosunun çalışanları 
arasında açılan bir yarışma sonucunda tasarlan-
mıştır. Yarışmaya giren yedi ekip arasından seçi-
len Y. Mimar Ayhan Böke ve Y. Mimar Yılmaz 
Sargın’ın tasarımına göre şekillenen yapının 1972 
yılının Mart ayında başlayan inşaatı 1976 yılında 
tamamlanmıştır. Ankara’da merkezi bir bölgede 
bulunan yapı, 27.500 m2 toplam inşaat alanına 
yerleşmekte; batıda Atatürk Bulvarı, güneyde Ken-
nedy Caddesi ve doğuda Tunus Caddesi ile çevre-
lenen 6.400 m2’lik bir köşe arsada konumlanmak-
tadır2 (Görsel 1).

Yapı, üç bloktan oluşur: A Blok, batıda Atatürk 
Bulvarı tarafında yer alan ve Genel Müdürlük üst 
idare kademesi ile ilgili büro ve toplantı salonla-
rı, 220 kişilik bir konferans salonu ve ön fuayede 
daimi Atatürk Sergisi alanından oluşan üç kat ve 
üç bodrumlu bir binadır (Görsel 2). Girişi güney-
de Kennedy Caddesi’nde bulunan B Blok bodrum 
katlar dâhil 29 katlıdır. Seksiyon müdürlüklerinin 
yer aldığı bloğun ilk 22 katında açık plan düzenin-
de ofis alanları, üç bodrum katında bir sergi salo-
nu, arşiv, telefon santrali ve teknik servisler ve 23. 
katta resepsiyonlar için bir kokteyl salonu ve açık 
teras bulunmaktadır; en üst iki kat teknik servislere 
ayrılmıştır. Doğuda yer alan ve girişi yine Kennedy 
Caddesi’nde olan üç katlı C Blok’ta ise bankanın 
başkent şubesi, bazı seksiyon müdürlükleri, oto-
masyon merkezi ve 600 kişilik self-servis kafeterya 
bulunmaktadır. Bloğun bodrum katları mekanik 
alanlar, işlikler ve Tunus Caddesi’nden bir rampa 
ile girilen 110 arabalık kapalı otopark olarak plan-
lanmıştır. 

A, B ve C Blokları’nın bazı katlarında birbirine 
geçiş imkânı tanınması ve bir iç avlu oluşturan 
planlamasıyla, akışkan mekân tasarım anlayışının 
oldukça başarılı bir şekilde uygulandığı bir yapı-
dır. İç mekânı ve mobilyaları da özgün olarak ta-
sarlanmış ve uygulanmıştır (Görsel 3a, 3b, 3c, 3d).Görsel 1. Plan.  Kaynak: Arkitekt, 1978, n.369, s.7.
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İş Bankası Genel Müdürlük Binası gibi yüksekliği 
ile öne çıkan bir yapının inşası öncelikle döne-
min yapı endüstrisinin sağladığı imkânlarla müm-
kün olmuştur. Yapı, 1970’li yılların gelişen inşaat 
teknolojisi ve detaylandırma özelliklerinin kulla-
nımıyla dikkat çekmektedir.3 İnşaatında toplam 
2.200 ton demir, 16.000 m3 B-300 kalitesinde 
beton, 75.000 m2 ahşap kullanıldığı ve hafriyat 
sırasında 40.000 m3 toprak ve kaya nakledildiği 
belirtilmektedir. Yüksek yapı inşaatında önem-
li bir aşamayı örnekleyen yapının yaklaşık 2000 
m’si tesisat santrallerinden oluşmaktadır. Yapıda 
yanmaya karşı dayanıklı tavan kaplamaları uygu-
lanmış ve yapı iyonizasyon esasına göre çalışan ısı 
ve dumana karşı duyarlı yangın alarmı sistemiyle 
korunmuş; elektrik kesilmesinde devreye girecek 
sistemi bulunan trafo merkezi yerleştirilmiştir. 
Doğru yönlenme ve güneş kontrolü kararlarıyla da 
dikkat çeken yapıda büro mekânları için yüksek 
basınçlı, ortak alanlar için alçak basınçlı klima sis-
temi de kurularak kısmi olarak açılan pencereler 
kullanılmıştır. Yapının yüksek bloğunda çelik yan-
gın merdiveni ve dört adet 18 kişilik yüksek hızlı 
asansör bulunmaktadır. 

Görsel 2. Genel görünüş. Kaynak: Kocabaşoğlu ve ark.,2001,s.432.

Görsel 3 a-d. İç mekân görüntüleri. Kaynak: http://www.arkitera.
com/proje/6510/isbank-genel-mudurlugu
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Mimari açıdan yapının en önemli özelliği ise 
cephede brüt beton kullanılmış olmasıdır. O dö-
nem Türkiyesi’nde bu yükseklikte bir yapı için 
yaygın olmayan bu uygulamanın inşa tekniği ile 
ilgili Almanya’da bir firmadan destek alınmış; 
Ankara’nın soğuk iklimi göz önüne alınarak, bo-
yanmayan cepheler içeriden camyünü, dışarıdan 
şeffaf silan esaslı koruyucu ile izole edilmiştir 
(Görsel 4a, 4b).

Görsel 4 a-b. İnşaattan görüntüler. Kaynak: Yaşar Yaramış arşivi.

İş Bankası Genel Müdürlük Binası, teknik özellik-
lerinin yanı sıra, özgün biçimsel ifadesi ile de öne 
çıkmaktadır. Bu tür bir dışavurum, başka ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye’de de 1950’li yılların “Ulusla-

rarası Üslup” uygulamalarının ötesinde yeni biçim 
arayışlarının bir sonucu olarak yorumlanabilir.  
1960’lı ve 1970’li yılların genel tasarım yaklaşımı, 
bu üslubun kısıtlamalarından uzaklaşıp tarihçile-
rin “irrasyonel” ya da “organik” yaklaşımlar ola-
rak tanımladıkları akımlar çerçevesinde gelişmiş-
tir.4 Bu dönemde görülen anıtsallık ve sembolizm 
arayışını, serbest biçimsel yorumların öne çıktığı 
dışavurumcu bir yaklaşım yönlendirmektedir. İş 
Bankası binasında örneklendiği gibi, dönemin 
yaygınlaşan brüt beton uygulaması ile betonun 
estetiği mimaride farklı kütlesel ifadelerin üretimi 
için kullanılmıştır. Brütalist tasarımı, blokların et-
kisini güçlendirerek yapıya biçim bütünlüğü sağla-
mış ve yapının anıtsal etkisini artırmıştır.

İş Bankası Genel Müdürlük Binası’nın mima-
ri biçimiyle öne çıkan tasarımı, bankanın binayı 
kurumsal kimliğini temsil eden bir prestij yapısı 
olarak sunması çerçevesinde değerlendirilebilir. 
Bu yüzden, yapının inşası, dönemin bankacılık 
sektöründeki gelişmelerle ilişkilidir. Osmanlı geç 
döneminde oluşan bankacılık sistemi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük önem verilen 
bir alanı oluşturmuştur. Siyasi dönüşüm ekonomik 
dönüşümden bağımsız gerçekleşemeyeceği için, 
yeni başkent Ankara’nın merkezinde, yeni yöne-
tim binaları ile birlikte, banka yapıları da inşa edil-
miştir. Osmanlı döneminde çoğunlukla yabancı 
özel sermaye ile kurulmuş olan bankaların yerini 
Cumhuriyet döneminin milli bankacılık sistemi 
oluşturulması hedefiyle devletin desteklediği yer-
li bankalar almaya başlamıştır. İş Bankası da, bu 
çerçevede, Cumhuriyet’in ilanının hemen sonra-
sında, 1924 yılında, devletin kısmi desteğiyle ül-
kenin ilk özel bankası olarak kurulmuştur.5 İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında devletçi yaklaşımdan 
uzaklaşılmaya başlanılan dönemde Türkiye ulus-
lararası kapitalist sisteme daha etkin bir şekilde 
uyum sağlamaya çalışmış; özel sektörü güçlen-
dirmeyi hedefleyen yaklaşımlar bankacılık sektö-
rünü de etkilemiştir. Bu ortamda yeni açılan özel 
bankaların varlığı, İş Bankası için önemli rakipler 
olarak ortaya çıkmış;6 bu yüzden, bankanın yeni 
genel müdürlük yapısı, kurumun temsiliyeti için 
önem kazanmıştır. 

İş Bankası Genel Müdürlük Binası’nın inşasını 
değerlendirirken göz önüne alınması gereken bir 
diğer çerçeve de yapının Ankara içindeki yer seçi-
mi ile ilişkilidir. 1950’li yıllardan itibaren yaşanan 
hızlı kentleşme sürecinde başkent Ankara’nın da 
hızla büyüdüğü ve yeni yapıların inşasıyla yeni-
den şekillendiği görülür. Erken Cumhuriyet döne-
minde kentin merkezi, Meclis’in ve diğer yönetim 
yapılarının o dönemde yer aldığı Ulus bölgesidir. 
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İş Bankası da, 1924 yılında kurulmasının ardından, 
ilk genel müdürlük binası olarak Meclis binasının 
karşısında ve dönemin en itibarlı oteli olan Ankara 
Palas’ın yanında yer alan bir yapıyı iki yıl kullan-
mış ve ardından yine aynı yerde bir başka yapıyı 
da satın almıştır.7 1929 yılında Ulus Meydanı’nın 
kuzeydoğu köşesinde Giulio Mongeri’nin tasarla-
dığı yeni bir bina inşa ettiren İş Bankası, böyle-
ce, bu dönemde tüm banka binalarının yer aldığı 
Atatürk Bulvarı’nın meydandan güneye uzanan ve 
Bankalar Caddesi olarak anılmaya başlanan kısmı-
nı tanımlayan yapılardan birine sahip olarak yeni 
başkentin merkezindeki yerini güçlendirmiştir. 
1950 sonrası yaşanan kentleşme sürecinde Ulus 
bölgesinden güneyde yeni bir merkez olarak ge-
lişen Yenişehir-Kızılay bölgesine doğru büyüyen 
Ankara’da, artan nüfusu oluşturan iki toplumsal 
grubu yansıtan iki bölge oluşur. Kuzey merkez 
olan Ulus temel olarak orta ve alt gelir grubu tara-
fından kullanılırken, güneyde elçilik ve yeni inşa 
edilen Meclis yerleşkesine yakın bölgeyi oluşturan 
yeni merkez Kızılay ise nüfusun daha varlıklı ke-
simi tarafından tercih edilmeye başlar.8 Bu süreç-
te, İş Bankası’nın yöneticileri de genel müdürlük 
yapısının kentin daha itibarlı olarak görülmeye 
başlanan güney kısmında yer alması ve böylece 
kurumun önemini temsil edebilecek daha dikkat 
çeken bir yapı olması gerektiğini düşünerek yeni 
bir yer aramaya başlarlar.9

İş Bankası’nın bir prestij yapısı olarak Ankara’nın 
yirminci yüzyılın ikinci yarısında değer kazanan 
güney tarafında, kentin ana aksını oluşturan Ata-
türk Bulvarı üzerinde bir köşe arsa üzerinde inşa 
ettiği Genel Müdürlük Binası, bu bölgede sayıları 
artmakta olan yüksek yapılar içinde özgün tasarı-
mı ile dikkat çekerek kentte önemli bir referans 
noktası oluşturmuştur. Dönem modernizminin 
anıtsallık ve sembolizm10 arayışlarına başarılı bir 
örnek olan yapı, “Ankara’nın siluetinde olumlu bir 
etki bırakacak”11 şekilde, mimarlarının “dikilitaş” 
referansıyla şekillendirdiği serbest biçim arayışı-
nın bir ürünüdür.12 Zeminden 91 m. yükseklik-
teki B Blok’u ile, 1976 yılında tamamlandığında 
Ankara’nın o dönemdeki en yüksek binası olan 
yapı, “İş Bankası Gökdeleni” olarak anılmaya baş-
lamıştır (Görsel 5a, 5b).

***

Ankara için kentsel bir işaret noktası olan ve mo-
dern başkentin sadece ekonomik değil aynı za-
manda mekânsal dönüşümünü de simgeleyen İş 
Bankası Genel Müdürlük Binası’nın hikâyesinde 
önemli bir dönüm noktasını, kurumun merkezi-
nin 2001 yılında İstanbul’da Tekeli-Sisa’nın 1993 
tarihli tasarımıyla inşa edilen yeni (ve yine döne-

minin en yüksek gökdeleni olan) bir yapıya taşın-
ması oluşturur. Kurumun genel müdürlüğünün o 
dönemde küresel kent olarak öne çıkan İstanbul’a 
taşınması, ülke ekonomisinde ve mekânsal oluşu-
munda yeni bir aşamayı örneklemekteyken, mül-
kiyeti İş Bankası’nda olan Ankara’daki yapının 
bir kamu kurumu olan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından kullanılmaya başlan-
ması mimari ve kentsel değerlerinin büyük oran-
da korunmasını sağlamıştır. Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurulu’nun da 2016 yılında 
İstanbul’a taşınmasının ardından bir süre boş kalan 
yapı, 2018 yılı itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın bazı 
birimleri tarafından kullanılmak üzere kiralanmış 
durumdadır.

Görsel 5 a. İnşaat tamamlandığında mimarlara hediye edilen yapı-
nın altın kaplama maketi. Kaynak: Yılmaz Sargın arşivi.

Görsel 5 b. İş Bankası 50.Yıl anı madalyonu. Kaynak: T. Elvan Altan 
arşivi.
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Yapı, İçişleri Bakanlığı yerleşmeden önce, İş Gay-
rimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 2018 
yılı içinde yenilenmiştir.13 “Yapının 50 yıl daha 
yaşaması için genel bakımı”nı yapmayı hedefle-
yen yenileme sürecinde “mümkün olduğunca as-
lına uygun” çözümler geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Temel olarak yapının strüktürünü ve cephe özel-
liklerini koruyan bir projelendirmeyle, “yapıldığı 
dönem için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen” an-
cak güncel ihtiyaçlara yanıt veremeyen mekanik 
ve elektrik sistemleri, asansörler, alüminyum pen-
cere doğramaları ve camları yenilenmiştir. A ve B 
Blok’ta bulunan ahşap basamak ve korkulukların 
bakımı yapılmıştır. Yapının karakteristik bir özelli-
ğini oluşturan brüt beton cephesi bakım sorunları 
nedeniyle daha önceki yıllarda beyaza boyanmış 
ve solvent kökenli bir dış cephe koruyucusu ile 
kaplanmıştır; son yenilemede de özgününe yakın 
bir renkle kısmi olarak boyanmıştır (Görsel 6).

Yapının iç mekânında gerçekleştirilen değişim-
ler arasında yüksek bloktaki yangın merdiveni-
nin güncel yönetmeliğe uygun hale getirilerek 
yeniden yapılması ve diğer iki bloğa da yangın 
merdivenlerinin eklenmesi, genel müdür odası 
ile toplantı odalarının yeniden şekillendirilmesi 
ve tuvaletlerin yeniden düzenlenmesi sayılabilir. 
Ayrıca, dönemin yaygın uygulamasını izleyerek 

Görsel 6. Genel görünüş. Kaynak: T. Elvan Altan arşivi, 2018.

yapıya yerleştirilmiş olan seramik duvar panoları 
ile “İş Kule” temalı metal heykel yerinde restore 
edildikten sonra sökülüp İş Sanat Müzesi’ne taşın-
mıştır. Yapıda bulunan sanat eserlerinden A Blok 
konferans salonu duvarı ile C Blok kafeterya katı 
duvarında bulunan murano camlı yüzeyler yerin-
de bırakılmıştır. Yapıyı kiracı olarak kullanmaya 
başlayacak olan İçişleri Bakanlığı’nın da yerleşme 
sürecinde kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekil-
de iç mekân dekorasyonunda değişiklikler yaptığı 
bilinmektedir.

Çeperde son yıllarda artan yapılaşma ile Ankara’nın 
en yüksek binası olma özelliğini kaybeden yapı, 
Ankaralılar için hala “gökdelen”dir. Yirminci yüz-
yılın ikinci yarısının yüksek yapılaşmayı mümkün 
kılan yapım teknolojisi ile farklı kütlesel biçimle-
ri mümkün kılan mimari tasarım yaklaşımının ve 
Ankara’nın bu dönemde değişen kentsel kimliği-
nin temsilcisi olan bu yapının mimarlık tarihi lite-
ratüründe yer almasını sağlayan14 özgün değerleri 
korunarak varlığını sürdürmesi umuduyla…  
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Bu yazı, Ankara’da 1970’lerde İş Bankası Genel Müdürlük Binası olarak inşa edilen ve 2018’den 
beri İçişleri Bakanlığı tarafından kullanılmak üzere kiralanmış olan yapıyı incelemektedir. Yazı-
nın amacı, yirminci yüzyılın ikinci yarısının yüksek yapılaşmayı mümkün kılan yapım teknolojisi 
ile farklı kütlesel biçimleri mümkün kılan mimari tasarım yaklaşımının ve Ankara’nın bu dönem-
de değişen kentsel kimliğinin temsilcisi olan bu yapının Türkiye mimarlık tarihi literatüründe yer 
almasını sağlayan özgün değerlerini tanıtmaktır. 

Anahtar kelimeler: İş Bankası, Ankara, modern mimarlık, yüksek yapı.

This paper examines the building that was constructed in Ankara during the 1970s as İş Bank 
Headquarters, and has been rented by the Ministry of Interior Affairs since 2018. This building is 
representative of the construction technology that made the construction of tall buildings possib-
le and the architectural design approach that made different massive forms possible during the 
second half of the twentieth century. It also represents the changing urban identity of Ankara at 
the time. The aim of the paper is to demonstrate such original values of the building that have 
provided it to have a place in the literature of architectural historiography in Turkey.

Keywords: İs Bank, Ankara, modern architecture, tall buildings.
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BÜYÜK BEŞİKTAŞ ÇARŞISI

Arbil Ötkünç, Doç. Dr., Savaş Ekinci, Dr. Öğr. Üyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Giriş

Postane Pasajı ya da PTT Çarşısı olarak da adlandı-
rılan Büyük Beşiktaş Çarşısı, 1970’lerin sonlarında 
mimar Sedat Gürel (1925-1987) ile mimar Radi 
Birol (1927-2011) tarafından tasarlanır. 1980’lerin 
başında inşa edilen yapı, mimarlarının modernist 
tasarım anlayışını ve kentsel çevreye duyarlılığını 
yansıtır. 

Büyük Beşiktaş Çarşısı, DOCOMOMO’nun bel-
gelemek ve korumak amacıyla odaklandığı 1930-
80 döneminin sonlarına tarihlenir ancak aynı 
kendisiyle aynı yıllarda üretilen yapılar gibi Post-
Modern üslubun izlerini yansıtmaz. Yücel’in de 
vurguladığı üzere “o kuşak mimarların almış ol-
dukları Modernist eğitim”in kazandırdığı ilkeler 
doğrultusunda şekillenir.1 

Sedat Gürel ve Radi Birol Hakkında

Gürel ve Birol, yurtdışında ve Türkiye’de, mimar-
lığın profesyonel üretim, akademik yaşam, meslek 
örgütüne katkı gibi farklı alanlarında eserler ver-
miş önemli isimlerdir. İkilinin yolları öncelikle 
1940’ların sonunda, İstanbul Devlet Güzel Sanat-
lar Akademisi’nde aldıkları mimarlık eğitimi sıra-
sında kesişir. Mezun olduktan sonra Avrupa’da 
-birlikte ve ayrı ayrı- geziler ve incelemelerde bu-
lunurlar. 1952-56 yılları arasında birlikte mimarlık 
ve şehircilik çalışmaları yürütürler. 

Gürel 1953’ten itibaren İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde 
öğretim üyesi olarak çalışır. Birol 1956-1975 yıl-
ları arasında İsveç’te bulunduğu için dönüşünden 
sonra Beşiktaş Mimarlık Yüksek Okulu’nda ve de-
vamında da Yıldız Teknik Üniversitesi’nde proje 
yürütücüsü olarak eğitime katkıda bulunur.2 Her 
ikisi de bu süreç boyunca Mimarlar Odası’nın 
örgütlenme sürecinde farklı pozisyonlarda aktif 
olarak çalışırlar. İkili, mimarlık literatürüne ortak 
olarak veya çoğunlukla farklı ekiplerin içinde ka-
tıldıkları mimari proje yarışmaları ve kazandıkları 
ödüllerle de geçerler. Ankara Karayolları Genel 
Müdürlüğü Mimari Proje Yarışması (1955) yenilik-
çi yaklaşımıyla günümüzde de üzerinde konuşul-
maya devam eden ödüllü projelerinden biridir.3

Gürel ve Birol, meslek hayatları boyunca, farklı 
ölçeklerde ve işlevlerde -ancak az sayıda- uygu-
lama yaparlar. Feneryolu’nda konut (1951) ve 
Cihangir’de konut (1976) nitelik açısından verimli 
ortaklıklarının ürünleri arasında sayılabilir. Büyük 
Beşiktaş Çarşısı, yalın ve geometrik hacimlerin 
ahenkli kompozisyonu, yere ve programa verdiği 
rasyonel yanıt ile bu konut projelerindeki mimari 
yaklaşımlar ile süreklilik ilişkisi içinde incelenebi-
lir. 

Büyük Beşiktaş Çarşısı’nın Çevresi ile İlişkisi

Büyük Beşiktaş Çarşısı, ülkemizde kapalı alışveriş 
merkezlerinin yeni yeni uygulanmaya başladığı 
1985 yılında hizmete açılan ilk alışveriş merkezle-
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rinden biridir. Yücel’in ifadesi ile “konsept olarak 
neredeyse öncü”dür.4 Hem kent içindeki merkezi 
konumu, hem de sınırlı boyutları nedeniyle 1988 
yılında Galleria alışveriş merkezinde ilk defa uy-
gulanacak yaklaşım gibi içe dönük değildir. Tam 
olarak geleneksel çarşı kullanımından alışveriş 
merkezi tipolojisine geçilen döneme tarihlenir.  

Çarşı, Beşiktaş’ın Sinanpaşa Mahallesinde, istim-
laklere rağmen işlekliğini koruyan, ticaret, eğlence 
ve kültür işlevleriyle ilişkili çok merkezi bir ko-
numda bulunur. Boşluklu planıyla ve pasajlarıyla 
içinde bulunduğu geleneksel çarşı sokaklarını bir-
birine bağlayan bir doku örer. Bir çekim noktası 
yaratarak bulunduğu alandaki bir eksiği tamamlar 
(Görsel 1).

ise köprülerle yapının hem alt hem de üst katlarına 
geçilir.  

Murat ve Sema Soygeniş’e göre, “Çevresindeki 
mevcut tarihi binalarla ölçek olarak son derece 
uyumlu tasarlanan yapı, korunan ağaçlar etrafında 
şekillenen bir iç avluya açılmaktadır. Farklı kotları 
birbirine ve çarşıyı çatıdaki otoparka bağlayan açık 
merdiven iç avluyu iki eşit parçaya bölmektedir. 
Malzeme ve renk seçimindeki sadelik, iç-dış ara-
sındaki yaya trafiğinin akıcılığı ve yapının içinden 
geçilebilirlik özellikleri, yapının adeta şeffaflaşıp 
kendisini ikincil plana itmesine neden olmakta ve 
kullanıcılarına farklı kotlarda dizili çeşitli işlevleri 
servis olarak sunduğunu kuvvetle vurgulayabil-
mektedir. Yapı, yaya platform ve sokakları, ortak 
toplanma, dinlenme köşeleri ile canlı, hareketli 
mekânlar yaratmıştır”.5

Görsel 1. Büyük Beşiktaş Çarşısı'nın çevre ilişkileri  Kaynak: Savaş 
Ekinci çizimi, 2018.

Yapı, tarihi ve önemli yapılarla çevrelenir. Çar-
şının ana giriş cephesi İstanbul Deniz Müzesi 
(1961, 2013) ile karşı karşıyadır (Görsel 2). Giriş 
cephesinin bulunduğu meydanı bir taraftan Be-
şiktaş Müftülüğü, diğer taraftan Kazan Meyhanesi 
sınırlandırır. Sinan Paşa Camii’nin (1555) avlusun-
dan çıkıldığında çarşının ikinci girişine yönlenilir 
(Görsel 3).

Eski Yumurcak Sineması’nın bulunduğu Orta Bah-
çe caddesinden çarşıya bir yaya yolu bir de araç 
girişi vardır. Yapıldığı tarihte çarşının yerinde ve 
çevresinde açık ve kapalı sinemalar varken günü-
müzde -Beşiktaş Kültür Merkezi hariç- çoğunlukla 
ticaret işlevi ile çevrilidir. Köyiçi Caddesi'nden çar-
şıya Şair Leyla Kokak üzerinden ya da “Güzel Çar-
şı” Pasajı'ndan ulaşılabilir. Sinanpaşa Pasajı’ndan 

Görsel 2. Giriş cephesi; çArşı toplantısı sırasında Uğur Mum-
cu Parkı’ndan bakış  Kaynak: https://es.foursquare.com/v/
b%C3%BCy%C3%BCk-be%C5%9Fikta%C5%9F-%C3%A7ar
%C5%9F%C4%B1s%C4%B1/4be90c0888ed2d7fda91cc1d(ET: 
15.11.2018).

Görsel 3. Sinan Paşa Camisi'nden geliş cephesi  Kaynak: Copyright 
© 2010 - 2011 Büyük Beşiktaş Çarşısı, 
http://www.buyukbesiktascarsi.com/FotoGaleri.php(ET: 
15.11.2018).

Büyük Beşiktaş Çarşısı’nın Mimarisi

Planda bazı çekme ve çıkmalar dışında yaklaşık 
45x68 m boyutlarındaki betonarme yapı, çarşı ve 
işyeri olarak kullanılan 184 bağımsız birimi kap-
sayan bir yarı bodrum, bir zemin ve bir normal 
kat ve onun terasında bulunan bir açık otopark-
tan (1456 m2) oluşur.6 Hem yarı bodrum hem de 
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zemin kattan ticari olarak en verimli şekilde fay-
dalanabilmek için yapının oldukça hareketli olan 
kesiti sokak kotundan yarım kat iniş ve çıkışlarla 
çözülür. Otoparkın terasa alınması hem yapının 
son katının üst örtüsüz kullanılmasına imkân ve-
rir, hem de yanındaki Sinanpaşa Camii’nin gaba-
risinin aşılmasını önler. Yapı, böylece Boğaz’dan 
sınırlı olarak algılanır. 

Yapı, vaziyet planına bakıldığında mevcut parçalı 
dokuya göre iri görünse dahi komşu binaların ga-
barisine yakın olması, cephelerinin yarı açık olma-
sı, içinin galeri boşluklu olması itibari ile geçirgen 
ve çevreye uyumludur. Bu uyum, yapının kendini 
öne çıkarmayan, bezemeden uzak geometrik dış 
ve iç cephelerinin oranlarında da izlenir. Boşluk-
ların içindeki yetişkin ağaçlar çarşının yapımından 
önce de mevcuttur ve günümüzde de çarşının en 
akılda kalıcı yanını oluşturur (Görsel 4, 5).  

Yapının statiğinden inşaat mühendisi İrfan Balıoğ-
lu sorumludur. Uygulama kolaylığını ve maliyet 
düşüklüğünü temel alan bir yapım sistemi kurar. 
Yaklaşık olarak dikdörtgen konturlu yapı, köşe-
genler doğrultusunda 6 m. aralıklı düzgün bir aks 
sistemine sahiptir ve plak-kiriş döşeme sistemi 
şeklinde düzenlenir.7 Açıktaki kolonlar sekizgen 
biçimlidir. Temeller tekil sömel olarak inşa edilir 
ve 30x30 cm boyutlu bağ kirişleri ile birbirine bağ-
lanır. Yalnız bodrum katta tüm çevre duvarı 20 cm 
kalınlığında betonarme perde olarak inşa edilir. 
Galeri boşluğu içinde çıkan merdivenlerin kalınlı-
ğı kat döşemesinin kendisi kadardır. Taşıyıcı döşe-
me ile basamaklar ayrı algılanır. Düşey ritmik çiz-
giler oluşturması için döşemenin yanından taşınan 
korkuluklar demir kutu profildir. Zemin döşeme-
si, yerinde dökme mozaik bordür içine 8’er adet 
30x30 cm famerit (suni mermer) karodan oluşur.

Yapının planındaki ızgaranın, yapı konturuna göre 
45 derece açı ile oluşturulmuş olması cephede 
hareketlilik yaratma imkânı doğurur (Görsel 6). 
Yapının köşesindeki %15 meyilli tek şeritli dönel 
otopark rampası da cephedeki bir diğer dikkat çe-
kici harekettir. Beyaz boyalı parapetiyle çevredeki 
dar sokakların bitiminde bir nirengi noktası olarak 
algılanır.

Görsel 4. İç avlu, üst kattan bakış  Kaynak: Copyright © 2010 - 2011 
Büyük Beşiktaş Çarşısı, http://www.buyukbesiktascarsi.com/FotoGa-
leri.php(ET: 04.10.2013)

Görsel 5. İç avlu,alt kattan bakış  Kaynak: Arbil Ötkünç, 
21.10.2013.

Görsel 6. İnşaat sırasında yan cephe  Kaynak: Büyük Beşiktaş Çarşı-
sı Yönetimi Arşivi

Yapının müteahhitliğini Ünsal İnşaat Anonim Şti. 
(Tümay ve Tunay Ünsal) üstlenir. Ancak projede-
ki hassasiyeti yapıma ve detaylara yansıtmadıkları 
gerekçesiyle sonrasında eleştirilirler.8
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Çarşı’nın Değerleri Üzerine

Gürel’in yapıları çevreyle uyumlu olacak şekilde 
yerleştirme düşüncesi doğa içerisindeki projele-
rinde de kentsel bağlamdaki projelerinde de gö-
rülür. Mimarın tasarımı, Çanakkale’de bulunan 
ve Ağa Han Mimarlık Ödülü (1989) alan Gürel 
Evi (1968-1971) projesinde olduğu gibi peyzaja 
ve doğal çevreye saygılı, geleneksel köy yerleşi-
mi dokusuna yabancılaşmayan bir yapı da olabi-
lir; Büyük Beşiktaş Çarşısı örneğinde olduğu gibi 
kentsel bağlamla, yakın çevredeki tarihi eserlerle 
ilişkili bir tasarım da. Özgün bitki örtüsü ile kuru-
lan ilişki, Gürel Evi’nde yapının birimler halinde 
mevcut ağaçların etrafında kompoze edilmesiyle 
gerçekleştirilir; Büyük Beşiktaş Çarşısı’nda ise av-
luların içinde yerinde bırakılmış ağaçlarla sağlanır.

Birol, Büyük Beşiktaş Çarşısı’nın değerlerine kattı-
ğı tasarım anlayışını şu sözleriyle özetler: “Mima-
ride öngördüğüm ideolojik düşünceler ve ilkeler, 
estetik değerler, çağın modern anlayışı içindedir.”9 
Söz konusu estetik değerler yapının “günümüze 
ait” olmasını sağlar. 

Yapının önemi kentle kurduğu ilişkidedir. 
Beşiktaş’ın belirli sokak ve caddelerine, başka alış-
veriş merkezlerine (bkz. Sinanpaşa Pasajı, Meh-
met Ergün Pasajı vd.), yeme-içme alanlarına çok 
akışkan şekilde bağlanır. Yarı açık olması sayesin-
de adeta kamusal alanın devamı şeklinde kullanı-
lır. Beşiktaş maçları öncesi çArşı taraftar grubunun 
Büyük Beşiktaş Çarşısı önündeki meydanda, çev-
resinde, terasında toplanması bunun göstergesidir. 
Bu sayede mimarlık tarihimizde olduğu kadar top-
lumsal tarihimizde de önemli yer tutar.

Katı sınırları olmayan, geçirgen mimarisi sayesin-
de yapı, sokağın devamı gibi kullanılır. Yarım kat 
inerek ya da çıkarak oluşturulan düzlemler kulla-
nım ve yaşam alanını çoğaltır. Giriş-çıkışların ser-
best ve rahat olması, mekânların doğal ışık ve ha-
vayla doğrudan ilişkisi alışveriş yapmayacak kulla-
nıcıları bile içinden geçmeye teşvik eder. Modern 
tasarım ilkeleri ile yerin gerektirdiği geçirgenlik 
ihtiyacı arasında bir diyalektik geliştirir. Bu diya-
lektik yapının mekânsal zenginliğini ve özgünlü-
ğünü açıklar.   

Çarşı’nın Korunması Üzerine

Büyük Beşiktaş Çarşısı, özgün biçimini, doluluk-
boşluk oranlarını, planını günümüzde de korur. 
İşlevine uygun şekilde, çarşı, işyeri ve otopark ola-
rak kullanılmaya devam eder. Bunu mülkiyetinin 
büyük oranda hala işveren ve müteahhitlerine ait 
olmasına borçludur.

Yapının atlattığı en büyük tehlike, 1987 yılında, 
komşu parselinde inşa edilen Sinanpaşa Çarşısı'nın 
derin temel kazısı sırasında gerçekleşir. İnşaat sı-
rasında Büyük Beşiktaş Çarşısı‘nın temelinin altı 
kısmen boşalır, kenar koridoru yıkılır, PTT’ye ait 
bazı hacimler hayati tehlike olabileceği endişesiy-
le kullanıma kapatılır. Feridun Çılı, Hasan Karataş 
ve Müfit Yorulmaz’ın hazırladığı ayrıntılı bir tek-
nik raporla durum tespit edilir 10, sonrasında gerek-
li müdahaleler yapılır.    

İnşa edildikten sonra çarşıda yapılan en önemli 
değişiklik, 2013 yılında zemin kat ve 1. kat ara-
sına eklenen yürüyen merdivendir. Merdiven, üst 
katlardaki dükkânların daha fazla kullanımını teş-
vik etmek için hâlihazırdaki boşluğa yerleştirilir. 
Ayrıca, kullanım sırasında eklenen kablolar ve 
aydınlatma elemanları vd. tesisatı saklamak için 
2012 yılında modüler bir asma tavan da eklenir. 
Sahipleri tarafından, tasarımın ana fikrine uygun 
olacak şekilde tasarlanıp uygulanan asma tavanın 
bitişleri, 45 derece açı ile duran mevcut ızgara sis-
temin modülasyonuna uygundur. Bu müdahaleler 
yapının genel mimari anlayışıyla çelişmez. Ancak 
yapıya sonradan eklenen farklı boyut ve biçimler-
deki tabelalar, reklam panoları ve aydınlatma ele-
manları mimarisinin ve cephe dilinin algılanması-
nı kısmen zorlaştırır.

Yapının kendisi tescilli değildir. Ancak Köyiçi Sit 
Alanı (ilan tarihi: 15.09.2004, kurul karar no 59, 
alanı: 35,7 ha) sınırları içindedir. Bulunduğu par-
selde yapıya komşu tescilli bir sarnıç vardır. Özel-
likle yere özgü farklılıklar gösteren geç modern 
mimarlık mirasının tanınırlık kazanması, değerinin 
bilinmesi, tescillenmesi yapının yaşatılması konu-
sunda şansını artıracaktır. Bir yapının tescillenme-
sinin koruma sürecinin başlatılmasında ilk adım 
olduğu düşünüldüğünde, Gürel ve Birol’un Büyük 
Beşiktaş Çarşısı’nın modern mimarlık ürünü olarak 
tescillenmeleri için girişimde bulunulması şarttır.

Değerlendirme

Büyük Beşiktaş Çarşısı, bulunduğu çevreden yola 
çıkarak modernist yapı dili ile mevcut mimari 
pratikler arasında yeni bir sentez oluşturur. Yerel 
fiziksel ve kültürel koşullar ile uyumlu, “geç” mo-
dern olarak değerlendirilebilecek yapıya toplum-
sal tarih, mimarlık tarihi ve koruma sorunları bağ-
lamında tekrar bakmak çoklu okumalar yapmak 
için imkân sunar. Bu ve benzeri araştırmaların ço-
ğalması 1960 sonrası modern mimarlık pratiğinin 
daha bütünsel bir okumasına izin verir.

Modernist mimarlığın tarih ve koruma alanının 
konusu olması yeni araştırma düzlemleri yaratır. 
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Bu dönemin yapılarının korunmasının kriterleri-
ni oluşturmak için mümkün olduğu kadar çok ve 
çeşitli yapının belgelenmesi gerekir. Geç moder-
nist yapılar, erken dönem ikonik yapılardan fark-
lı olarak, nicelik bakımından önceki dönemlere 
göre çok daha fazla sayıda ve genellikle sıradan 
ya da birbirini tekrarlayan nitelikte üretilmişlerdir. 
Bu nedenle koruma alanının önceliğinde olmama 
riski taşırlar. Büyük Beşiktaş Çarşısı ise bulunduğu 
kentsel bağlama ve programa verdiği özgün yanıt-
la bu kanondan ayrılır ve unutulmayacak şekilde 
öne çıkar.

Günümüzde koruma anlayışı yalnızca tarihsel de-
ğeri zaman ile ölçülebilen anıtsal yapıları değil, 
kültürel ve özel bir döneme has mütevazı örnek-
leri de içerir. Bu nedenle, aslında henüz çok yakın 
tarihimizin nesneleri olan bu yapıları tarihyazımı-
na da konu etmek önemlidir. Hala ayakta olduk-
ları ve kullanıcıları içinde yaşarken onları ayakta 
tutacak bilgiyi üretmemiz koruma yöntemini belir-
leme aşamasında operasyonel olacaktır. 
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Postane Pasajı ya da PTT Çarşısı olarak da adlandırılan Büyük Beşiktaş Çarşısı, 1970’lerin son-
larında mimar Sedat Gürel (1925-1987) ile mimar Radi Birol (1927-2011) tarafından tasarla-
nır, 1980’lerin başında inşa edilir. Ünsal İnşaat Şirketi’nin uygulaması sırasında projesinden 
kısmen farklılaşmış olsa da mimarlarının modernist tasarım anlayışının ve çevre duyarlılığının 
izlerini taşır. Planda yaklaşık 45x68 m boyutlarındaki betonarme yapı, çarşı ve işyeri olarak 
kullanılan 184 bağımsız birimi kapsayan bir yarı bodrum, bir zemin ve bir normal kat ve onun 
terasında bulunan bir açık otoparktan oluşur. Hem yarı bodrum hem de zemin kattan ticari 
olarak en verimli şekilde faydalanabilmek için yapının kesiti sokak kotundan yarım kat iniş ve 
çıkışlarla çözülür. Çevresindeki tarihi binalarla ölçek olarak uyumlu tasarlanan yapı, korunan 
ağaçlar etrafında şekillenen iç avluya açılır. Farklı kotları birbirine ve çarşıyı çatıdaki otopar-
ka bağlayan açık merdiven iç avluyu iki parçaya böler. İç-dış arasındaki yaya trafiğinin akıcılı-
ğı ve yapının içinden geçilebilmesi, kamusal alanın devamı şeklinde kullanılabilmesini sağlar.   
 
Anahtar Kelimeler: Modern mimarlık mirası, XX. yüzyıl mimarlık mirası, Büyük Beşiktaş Çarşısı, 

Sedat Gürel, Radi Birol

Grand Beşiktaş Bazaar, also called the Post Office Passage or the PTT Bazaar, was designed by 
architects Sedat Gürel (1925-1987) and Radi Birol (1927-2011) in the late 1970s and built in the 
early 1980s. Even though it deviated from its original design during the implementation phase 
of the project by Ünsal Construction Company, the building represents the architects’ modernist 
design approach and awareness of their environment. The reinforced concrete structure, appro-
ximately 45x68 m in plan, consists of a semi-basement, a ground floor and a first floor consisting 
of 184 independent units used as shops and offices, and an outdoor car park located on the ter-
race. Both the semi-basement and the ground floor are designed as half floors up or down from 
street level in order to maximize the commercial benefits. Designed to blend in with the historic 
buildings surrounding it, the structure opens onto an inner courtyard designed around historic 
trees. An open stairway connecting the different levels to one another and the bazaar itself to the 
car park divides this inner courtyard into two parts. The inside and out flow of pedestrian traffic 
and the ease of getting around the building itself make it a continuation of urban public space.

Keywords: Modern architectural heritage, 20th century architectural heritage, Grand Beşiktaş Ba-

zaar, Sedat Gürel, Radi Birol

Büyük Beşiktaş Çarşısı
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BAYRAMOĞLU’NDA BİR YAZLIK KONUT:  
DALBAŞAR VİLLASI

Aynur Çiftçi, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Kocaeli ili, Darıca ilçesinin bir mahallesi olan Bay-
ramoğlu, 1955 yılına kadar ıssız bir yarımada iken 
Necmettin Bayramoğlu ve İBA (İstanbul Bayındır-
lık ve Malzeme İşleri) Ltd. Şirketi’nin girişimleri 
sonucu yerleşime açılmıştır. Bayramoğlu Sahil 
Mahallesi’nin ilk imar planı raporuna göre yarıma-
da “turistik bir dinlenme sitesi” olarak planlanmış 
olup, ayrık nizamda bahçeli evler inşa edilmiştir. 
1955 ile 1970’li yıllar arasında özellikle İstanbul 
ve Ankara’dan gelenlerle gözde bir sayfiyeye dö-
nüşen Bayramoğlu’nda dönemin özgün modern 
sivil mimarlık örneklerini yansıtan yazlık konutlar 
mevcuttur.1 Yarımadanın güneyinde, Mehtap Cad-
desi üzerinde, 40 pafta, 1999 parselde inşa edi-
len 68 kapı numaralı iki katlı yazlık konut da bu 
seçkin ve nitelikli örneklerden biridir.2 “Yapı Kul-
lanma İzin Kağıdı”na göre inşasına 16.09.1963’te 
başlanan konut, 29.06.1964’te tamamlanmış olup 
“yapının sahibi” Y. Mimar Peykân Dalbaşar’dır.3 

1967 yılına kadar Dalbaşar ailesine ait olan,4 ikin-
ci kullanıcısından sonra yaklaşık 15 yıl boş kalan 
ve birkaç kere el değiştiren konut 2017’de son kul-
lanıcısına satılmıştır. 

Yapı, 414 m2’lik bir parsel üzerinde iki bağımsız 
normal kat ve yarım bodrum katlı olarak 204 m2 
kullanım alanıyla, betonarme sistemde inşa edil-
miştir. 10.5x9.10 m boyutlarındaki zemin katta bir 

salon, bir mutfak, bir hol, bir banyo ve üç oda; 
14.4x9.10 m ölçülerindeki birinci katta ise bir 
salon, kısmen açık bir mutfak, bir hol, bir banyo 
ve üç oda vardır. Yapının birinci katına ulaşım 
ön cephedeki mermer basamaklı betonarme bir 
merdivenle sağlanmıştır. Merdiven altında zemin-
de küçük bir su öğesine yer verilmiştir (Görsel1). 
Üst katın terası 25 cm çaplı kolonlara taşıtılırken, 
17x35 cm kesitli dikdörtgen kirişler dışarı taşırı-
larak vurgulanmıştır. Yan cephedeki araba park 
yerinin üstünü de birinci katın dışarıya doğru uza-
tılmış betonarme kirişleri örter. Cadde cephesi 
zemin ve birinci katlarda geniş açıklıklı ve ahşap 
doğramalıdır. Alt katta ön cephede gri renkte, do-
ğal taş kaplama; diğer cephelerde ise bej renkte 
püskürtme sıva tercih edilmiştir. Yapının eğimli 
çatısı ondülin ile kaplıdır. Birinci kat salonundaki 
şömine duvarı dikkat çekicidir. Duvarın alt bölü-
mü yatayda alacalı krem renkte ince kesme taşla, 
üstü düşeyde bir sıra açık renkte ahşapla; tavana 
kadar olan bölümü ise geometrik kesimli, gri, ta-
raklı taşlarla kaplanmıştır (Görsel 2). Mutfakta ve 
yatak odalarında beyaza boyalı dolu tuğladan bö-
lücü duvarlar ve bazıları açık mavi renkte ahşap 
dolaplar vardır. Üst katın tavanları dar, ahşaplarla, 
yerleri ise marleyle kaplıdır. 
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2013 tarihli “ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Ko-
ruma Bildirgesi”ndeki “modern mimarlık mirası” 
tanımına uyan Dalbaşar Villası, sade ve modern 
hatları ile dönemin mimarlık anlayışına ve hayat 
tarzına ayna tutar. Yapı, taşıdığı süreklilik, artistik, 
teknik, özgünlük ve belge değerleri nedeniyle ilk 
olarak 2013 tarihli DOCOMOMO_Türkiye IX. 
Poster Sunuşları Toplantısı’nda sunularak tanıtıl-
mıştır.5 2013 tarihli bildirgede kültür varlıklarına 
müdahalelerin sınırları ve özgünlüğün korunması 
üzerinde durulurken, 2003 tarihli “Mimari Mira-
sın Analizi, Korunması ve Strüktürel Restorasyonu 
İçin İlkeler”de özgün strüktürün korunması gerek-
tiği vurgulanmıştır. (www.icomos.org.tr/tüzükler) 
Son olarak, 2017 tarihli “20. Yüzyıl Kültürel Mi-
rasının Korunması Yaklaşımları” başlıklı belge, 20. 
yüzyıla ait kültür varlıklarının önemleri, değerleri 
ve bu varlıkların nasıl korunmaları gerektiğine dair 
son yaklaşımları ele alır.6

Bu belgeler ışığında, incelenen yapının belirlene-
meyen bir tarihte birinci katında kuzey yönüne 
mekânlar eklenmesiyle büyütüldüğü; 2015-2017 
yılları arasında gerçekleştirilen onarımlarda da öz-
gün mimari biçimlenişine zarar verildiği anlaşıl-

Görsel 1. Yapının betonarme merdiveni ve su öğesi (2009, Foto: 
Aynur Çiftçi)

Görsel 2. Yapının birinci katındaki salon ve özgün mimari öğeler 
(2009, Foto: Aynur Çiftçi)

maktadır. Onarımda dıştaki betonarme merdiven 
ve altındaki su öğesi kaldırılarak bir yüzme havuzu 
yapılmıştır. Birinci katın terasına koyu renk cam-
dan korkuluk takılmış; alt ve üst katlardaki özgün 
ahşap pencere doğramaları da kahverengi plastik 
doğramalarla yenilenmiştir. Yan taraftaki araba 
park yerine uzanan beton kirişler kesilmiş; sağ ve 
sol yan cephelerdeki köşe pencerelere duvar örül-
müştür. Çatının orta bölümüne kısmi kat çıkılarak 
etrafı teras olarak düzenlenmiş ve cam parapetle 
çevrilmiştir. Doğal taştan, alçak bahçe duvarı ve 
demir parmaklıklar da kaldırılarak yerine yüksek 
taş duvarlı ve siyah renkte, ferforje parmaklıklı 
bir duvar ve bahçe kapısı yapılmıştır. Ayrıca ön 
bahçedeki Peykân Dalbaşar tarafından tasarlanan 
özgün peyzaj öğesi kaktüs bahçesi yok edilmiştir7 

(Görsel 3-5). Bu onarımda iç mekânlardaki bazı 
özgün öğelerin de değiştirilmiş olabileceği yönün-
de duyum edinilmiştir. 

Görsel  4. Yapının onarım sonrası Mehtap Caddesi’nden görünümü 
(2015, Foto: Aynur Çiftçi)

Görsel 3. Yapının Mehtap Caddesi’nden görünümü (2009, Foto: 
Aynur Çiftçi)
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Bayramoğlu yarımadasında Prof. Maruf Önal, Y. 
Mimar Bedri Uçar, Mimar Barkut Gülerman, Y. 
Mimar Süleyman Haldun Güleman, Y. Mimar Çe-
lik Alatur, Y. Mimar Şemi Erkmen gibi dönemin 
tanınmış mimarları tarafından tasarlanmış nitelikli 
yapılar mevcuttur. Dalbaşar çifti, özellikle de Y. 
Mimar Peykân Dalbaşar, dönemin üretken bir ka-
dın mimarı olarak tasarladığı iki yazlık konutla bu 
yelpazedeki yerini almıştır. Bayramoğlu’nda mo-
dern mimarlık ürünü benzer değerler taşıyan diğer 
yapıların da ayrıntılı bir çalışma ile belgelenmeleri 
ve mimarlık literatürüne girmeleri gerekir. Korun-
ması gerekli kültür varlığı olarak tanımlanmamış 
bu yapıların tescile önerilmeleri ve bütüncül bir 
koruma anlayışıyla, dönemlerine özgü mimari 
özelliklerini kaybetmeden onarılmalarının mimari 
mirasımız açısından önemli bir kazanım olacağı 
açıktır.

Teşekkür

Ekim-Kasım 2018 tarihli araştırma kapsamında ya-
pının inşa tarihi ve ilk sahibini öğrenmemi sağla-
yan Darıca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür-
lüğü görevlilerine; Sn. Gökçen Koşu’ya; yapıyla 
ve mimarları ile ilgili özgün bilgilerini ve görsel-
lerini paylaşan Sn. Arzu Dalbaşar’a ve Sn. Akın 
Dalbaşar’a teşekkürlerimi sunarım. Bu yazı Y. 
Mimar Peykân Dalbaşar ile Y. Mimar Yaşar Sabit 
Dalbaşar’ın hatıralarına ithafen yazılmıştır.

Görsel 5. Y. Mimar Peykân Dalbaşar ve yapının ön bahçesinde 
tasarladığı kaktüs bahçesi (1964-1965, Foto: Arzu Dalbaşar Arşivi)
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tek katlı konut, 1951 Türkiye, 1952 Avrupa Güzeli seçi-
len (https://www.biyografi.net.tr/gunseli-basar-kimdir/) 
Günseli Başar’a (Peykân Dalbaşar’ın kardeşi) ait olup 
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5  Öngören, Caner ve Aynur Çiftçi. “Kocaeli 
Bayramoğlu’nda Yazlık Konut”, DOCOMOMO-TR 
Poster Sunuşları IX: Türkiye Mimarlığında Moderniz-
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6  “Approaches to the Conservation of Twenti-
eth-Century Cultural Heritage, Madrid-New Delhi Do-
cument”, http://www.icomos-isc20c.org/madrid-docu-
ment/ (ET: 02.11.2018).

7  Konutun arkasındaki eskiden boş olan parsel-
lerde “deck tennis” adında transatlantiklerin güverte-
sinde oynanan bir tür top oyunu için voleybol sahası 
büyüklüğünde, file gerili ve zemini sarı renkte kumdan 
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(Arzu Dalbaşar ile yapılan görüşme, Kasım 2018)
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Kocaeli iline bağlı bir sayfiye yerleşimi olan Bayramoğlu’nda 1964’te inşa edilen yazlık konutun 
ilk sahibi resmî belgelere göre döneminin üretken kadın mimarlarından Y. Mimar Peykân 
Dalbaşar olup yapıyı eşi Y. Mimar Yaşar Sabit Dalbaşar ile birlikte tasarlamıştır. Kısmi bodrum 
kat üzerine iki normal katlı ve betonarme sistemde inşa edilen yapı, dışarı taşırılarak vurgulanan 
kirişleri, ön cephedeki geniş açıklıkları ve baskın bir öğe olarak öne çıkan betonarme merdiveni, 
özgün iç dekorasyon ve peyzaj öğeleri ile döneminin nitelikli modern mimarlık ürünlerinden 
biri olarak dikkat çekmiştir. Ancak günümüze kadar geçen süreçte farklı mülkiyetlere geçmesi 
ve özellikle son onarımda kullanıcı kaynaklı müdahaleler nedeniyle yapı, taşıyıcı sistem, plan 
düzeni, cephe biçimlenişi, malzeme tercihleri ve peyzaj düzeni açısından özgün mimari 
özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle önemli bir yazlık yerleşimi 
olan Bayramoğlu’nda dönemin tanınmış mimarları tarafından tasarlanmış modern mimari miras 
kapsamında değerlendirilebilecek nitelikli pek çok yazlık konut bulunmaktadır. Bu yapılar 
korunması gerekli kültür varlıkları olarak tescil edilmediklerinden çeşitli koruma sorunlarıyla 
karşı karşıyadırlar. Döneminin üretken mimar çifti tarafından tasarlanmış Dalbaşar Villası, 
özgün mimari özellikleri ile 2010 yılında bir yüksek lisans dersi kapsamında belgelenebilmiştir. 
Bu bağlamda Bayramoğlu’ndaki diğer nitelikli yazlık konutların mimari açıdan incelenmeleri 
önerilmekte ve Dalbaşar çiftinin diğer üretimlerinin tanıtılmasının mimarlık literatürümüzü 
zenginleştireceği düşünülmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Bayramoğlu, yazlık konut, Peykân ve Yaşar Dalbaşar

The summer house built in 1964 at Bayramoğlu summer resort of Kocaeli was designed by one 
of the most productive women architects of the era, MSc. Architect Peykân Dalbaşar and her 
husband Msc. Architect Yaşar Sabit Dalbaşar, according to the official records. The reinforced 
concrete two-storey house, which was built on a partial basement, is one of the qualified examp-
les of the modern architecture of its period with its projecting beams, large openings and stair-
case at front façade, authentic interior decoration and landscape elements. However, especially 
during the latest renovations the summer house has lost the majority of its authentic architectural 
features, the integrity of its load-bearing system, plan, façade, and landscape organization and 
materials. There are a lot of qualified summer houses that can be designated as modern architec-
tural heritage that were designed by renowned architects in Bayramoğlu, which is an important 
summer resort close to İstanbul. These houses have different conservation problems due to the 
lack of their registration/listing as a cultural asset. The Dalbaşar Villa, designed by the productive 
Dalbaşar couple, has been documented with its authentic architectural features in 2010 within 
the scope a master program course. Therefore, this paper proposes the documentation of the ot-
her qualified summer houses in Bayramoğlu and to present the other designs of Dalbaşar couple, 
which would contribute to our architectural literature.

Keywords: Bayramoğlu, summer house, Peykan and Yaşar Dalbaşar

Bayramoğlu’nda Bir Yazlık Konut: Dalbaşar 
Villası

A Summer House in Bayramoğlu: Dalbaşar Villa
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BALIKESİR BURHANİYE - ALTINKAMP  
KAMPİNG/MOTEL TESİSİ

Gülhis Duygun, Araş. Gör., Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Uluslararası DOCOMOMO örgütünün misyon 
tanımında modernizmin belgeleme çalışması-
nın önemi özetlenmektedir.1 Buna göre, Modern 
Hareket’in temsilinin tehdit edilmesine karşı dur-
mak, bu temsilin korunması ile ilgili bilgi ve fikir 
paylaşımında bulunmak, Modern hareketin fikir 
ve mirasına sahip çıkmak ve bu temsile karşı so-
rumluluk ile yaklaşmak misyonun içeriğini oluş-
turmaktadır. Altınkamp Kamping/Motel tesisi2 ile 
ilk tanışma ve DOCOMOMO platformuna taşı-
maktaki gaye tam olarak bu misyonla oluşmuştur 
(Görsel 1). Altınkamp için belgeleme çalışması 
yapıldığı zamanlarda yerel yönetimlerce ve fiziki 
çevre algısının değişmesiyle tehdit altında olması 
bu misyonun ilk aşamasına karşılık gelmektedir. 
Çağın gereği şeklinde yorumlanan çevre yapılaş-
malarının doğaya karşı tehdidini yaşayan bu yer-
leşke eş zamanlı olarak 21. yüzyıl fiziki çevresi-
nin en önce erkler tarafından oluşturulma isteğine 
karşı direnen bir kompleks olmasıyla da önem ka-
zanmaktadır. Bu noktada yerleşkenin korunması 
adına yer sahipleri ve müdavimler büyük çaba sarf 
etmektedirler. Bir yandan yönetici erklerin baskı-
larına karşı hukuki savaş sürerken, öte yandan yer-
leşkenin sunduğu atmosfer korunarak temsil ettiği 
değerlere sahip çıkılmaktadır. 

Altınkamp yerleşkesinin DOCOMOMO_
Türkiye’nin 2013 yılında Antalya’da düzenlediği 

Poster Sunuşları IX etkinliğinde yer alması üzerine 
bu belgeleme çalışması yerin korunması adına artı 
güç oluşturmuştur. Burada korunan yapıdan önce 
bir yaşam kültürü olmaktadır. Yerleşkenin sunu-
munun üzerine elde edilen kritikler bu yöndedir 
ve yer sahipleri DOCOMOMO listesinde yer al-
manın önemini her fırsatta dile getirmekte hatta 
yerleşkenin çeşitli yerlerinde bu belgeleme çalış-
masına ait sunumu sergilemektedirler. Koruma 
yaklaşımının bu noktada fiziksel bir müdahaleden 
daha fazlası olduğu anlaşılmaktadır.

Görsel 1. Altınkamp yerleşkesi genel görünüş Kaynak: Filiz Freifrau 
von Thermann Arşivi 

Bahsi geçen yaşam kültürü ise “modernite” dene-
yimidir. Deniz ile kurulan ilişkiler 18. yüzyıl son-
larında deniz hamamlarıyla başlamış; 1920’lerde 
plajlar kurulmuş ve 1940’larda deniz tatili yaygın-
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lık göstermiştir. Buna bağlı olarak deniz turizmi o 
dönemlerde ortaya çıkmıştır. Gündelik yaşamın 
modernleşmesinin bir yansıması olarak görülen 
bu gelişme birçok yönden toplumsal yapının al-
gısını dönüştürmektedir. Güneş görmemenin gü-
zellik sayıldığı bir dönemden güneşlenmenin öne-
minin vurgulandığı bir döneme geçilmiştir. Kadın 
ve erkeğin yan yana gelmesi artık bir problem 
değildir. Kadın ve erkeğin fiziki olarak nasıl gö-
ründüğü kaygısı ve buna bağlı olarak bir plaj mo-
dasının geliştiği de bilinmektedir. Bu değişim sü-
reçleri 1960’lara kadar İstanbul ve İzmir şehirleri 
odağında gözlemlenmektedir. Altınkamp tam bu 
dönüşüm evrelerinde 1960’ların modern yaşam 
kültürünün bir ürünü olarak o zamanlar küçük bir 
köy olan Burhaniye/Ören’de konumlanmaktadır 
(Öyle ki, kampın şu an güvenliğinden sorumlu 
60’lı yaşlarındaki Rıfat Bey çocukluğunda ilk ma-
yolu insanları Altınkamp plajında gördüğünü an-
latmaktadır). 

Kurucusu Tahir Altın dönemin aydın bir beden eği-
timi öğretmenidir. Kampın insan ve doğa arasın-
daki tüm ilişkilere ev sahipliği yapması ise temel 
arzusu olmuştur. Bu doğrultuda geniş kapsamlı 
bir araştırma sonrasında Altınkamp yerleşkesi ve 
çevresinin yapılanma süreci başlamıştır. İlk hamle 
olarak Altın ve eşi, ilk kez öğrencileriyle birlikte 
1950 yılında yaz kampı amacıyla geldikleri Burha-
niye-Ören Beldesi kıyısında gezerken rastladıkları, 
artezyen suyu olsa da yol ve elektrik gibi imkânları 
bulunmayan bir pamuk tarlasını satın alıp ağaç-
landırmışlardır (Görsel 2). Daha sonra bu alan 
Turizm Bankası’ndan kredi alınarak ve Turizm 
Bakanlığı’nın proje desteği ile yapılmış kamping-
motel-restorant ihtiva eden bir turistik tesis olarak 
planlanmış ve hayata geçirilmiştir. 

Altınkamp, Turizm Bakanlığı tarafından 1963 yı-
lında belgelendirilmiş olup, Türkiye’nin 99 nu-
maralı turistik tesisidir. 1964 yılında ilk yapıları 
tamamlanmıştır (Görsel 3).  O tarihte Türkiye’de 

Tadilatlar sırasında tasarım yaklaşımı, alanın ye-
şil örtüsü (gölge ağaçları ve çeşitli süs bitkileri) 
korunarak geliştirilmiş ve her adım bu mantıkta 
üretilmiştir (Görsel 5). Yeşil örüntünün mevsim-
sel değişimi de göz önünde bulundurularak açık 
mekânların tefrişi ağırlık kazanmıştır. Kurulduğu 

Görsel 2. Altınkamp yerleşke alanı, 1959  Kaynak: Filiz Freifrau von 
Thermann Arşivi

yer alan diğer 98 belgeli turistik tesis çoğunlukla 
şehir otelleri olarak kurulmuştur. Altınkamp, ül-
kemizde deniz kıyısında tatil amaçlı kurulan ilk 
yirmi tesisten biri olmakla beraber Türkiye’nin ilk 
kamping/motel tesisi olarak da bilinmektedir. İzci 
de olan kurucusu Tahir Altın ve öğrencisi mimar 
Yalçın Kaya tesisin tasarımında birlikte yaşadıkla-
rı kampçılık deneyimlerini projeye aktarmışlardır. 
Yapılarla birlikte tesis alanı bütünüyle ağaçlandı-
rılmış; motel, bungalov ve çadır olmak üzere 300 
yatak kapasitesi sağlanmıştır. 

Vaziyet ilişkileri manzara yönüne göre şekillenen 
yerleşkede tek katlı birimler resepsiyon, bilgilen-
dirme ofisi, oyun odaları, disko, ve kütüphane ola-
rak kullanılmaktadır (Görsel  4). Motel ve restoran 
yapıları iki katlı olup kotlar arası ilişkiler çevre bit-
ki örüntüsüne göre biçim kazanmıştır. Her iki ana 
yapıda da karma inşa sistemi kullanılmıştır. Yerleş-
ke 1970’li ve 1990’lı yıllarda yapılan eklemelerle 
bugünkü halini almıştır.

Görsel 3. “Altınkampa Hoşgeldiniz!”, Kuruluş evresi, 1964  Kaynak: 
Filiz Freifrau von Thermann Arşivi

Görsel 4. Altınkamp sosyal etkinlik birimleri: Disko ve Oyun Salonu
Kaynak: Filiz Freifrau von Thermann Arşivi
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döneme ait tefriş malzemeleri (sandalye, masa, 
bar vs) bugün hala işlevini sürdürmektedir. Alanda 
programları ile ayrışan birçok birim bulunmakta-
dır. Geleneksel yapı malzemeleri (ahşap, tuğla, 
alaturka kiremit, kireç boya vs.) ile birlikte bazı 
birimler betonarme bazı birimler ise yığma yapı 
olarak üretilmiştir. 

Görsel 5. Altınkamp- peyzaj örüntüsü ve ana bina, 2018  Kaynak: 
Filiz Freifrau von Thermann Arşivi

Yeşil örüntü alanı sarıncaya dek ilk olarak bunga-
lov tipi yapılar yapılmıştır. Kamp içerisinde ağaç-
lar büyüyüp gölge alanlar genişledikçe yer ve iş-
letme sahibi Tahir Altın bungalov yapılarını yıkıp, 
bu alanları da kampinge açmıştır. Bu doğrultuda 
yapılar ve doğal çevre arasında organik bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Motel binasına 1990’lı yıllarda yapılan ek ve tadi-
latlar incelendiğinde, yeni yapının tasarım yaklaşı-
mı korunacak şekilde planlandığı görülmektedir. 
Restoran terasının çatı örtüsü incelendiğinde ise, 
mimarinin doğal hava akımı, bitki örtüsü, gölge ve 
aydınlık, farklı perspektifler gibi tasarım verileriyle 
geliştirildiği görülmektedir. 

1963 yılında, yerleşim yapıldığı sırada tarım alanı 
olan Altınkamp ve çevresi zamanla turizm alanları 
ve yazlık konutlarla çevrelenmiştir. Ören sit ala-
nına 800 m mesafesi vardır. Yapılaşma artarken 
çevrede birçok arkeolojik materyal bulunmuştur. 
Tahir Altın çevrede ve alanda bulunan tarihi eser-
lerin müzelere aktarımı yapılana kadar sergilenme-
sine ortam hazırlayarak Altınkamp’ı bir açık hava 
müzesi haline getirmiştir. Çatı ve saçak organizas-
yonları bu bağlamda sergilemeyi destekler şekilde 
düzenlenmiştir. Bu özelliği ile tesis uluslararası li-
teratüre girmiştir. Bir tatil beldesi olarak Ören’in 
deniz turizmine yönelik gelişimine karşın tarihi 
değerlerini korumaktaki yetersizliği göz önüne 
alındığında, bu çaba kayda değerdir. Bir moder-
nizm temsili olan yerleşkenin tarihsel bağlamının 
yerleşkeye sirayet edebilmesi, sadece dönemin di-

namiklerini sağlama değil, yere ait özelliklerin de 
korunma kaygısını ortaya koymaktadır.

Yere ait bir diğer özellik toprağın verimliliğidir. 
Yerleşkenin kuruluş dönemine kadar yeşil oranı 
çok düşük olan bölge Altınkamp aracılığı ile top-
rağın niteliğini kavramaktadır. Yerleşkede yüksek 
ağaçlarla donatılmış ve yere özgü bitki örtüsü ile 
bir peyzaj oluşturulmuştur. Bu peyzaj daha son-
raları Ören halkının bakış açısını da etkileyecek 
ve yeni kurulan alanlara benzer bir peyzaj oluş-
turulacaktır. Böylece, mekânsal ortamın fiziksel 
atmosferi doğa ve yapı bileşkesinde kurgulanmaya 
başlanacaktır. Bu ilişki halen Ören merkezinde-
ki yeşil doku ve deniz arasındaki ilişkide gözle-
nebilir. Ancak son dönem dinamikleri ile oluşan 
yeni yapılaşma alanları doğayı ikinci plana atarak 
biçimlenmektedir. Altınkamp vesilesiyle oluşan 
doğa farkındalığı ise artık yok olmaktadır. 

Kampın bahsi geçen fiziksel öğeleri kadar peyzajın, 
yapıların ve doğanın uyumu ve deneyimlenmesi 
ile ilgili sunduğu değerler de önem taşımaktadır. 
Kampın en önemli vurgusu ise “sınır” meselesidir. 
Örneğin, kumsal ve toprak alanların geçişleri bitki 
örtüsüyle ve saçaklarla dengelenmektedir. Ayrıca 
bu saçaklar farklı programlara yönlendirme niteli-
ği taşımakta ve çeşitli ara programlara da karşılık 
gelmekte; çeşitli yüzeylerle birleşen bu saçaklar 
kamp ortamından kopabilecek inziva nişlerine 
dönüşmektedir. Bu noktada mekânsal hiyerarşinin 
baskınlığı kadar geçirgenliği de ortama zenginlik 
katmaktadır. Dolayısıyla, algısal sınırların kaybol-
duğu bir mekânsal atmosfer kurgulanmıştır.

Altınkamp ayrıca zamansal olarak bir nostalji ya-
ratmaktadır. Modernist bir yaklaşımla üretilmiş 
tüm ilişkiler halen korunmakta ve yapısal ortama 
yansımaktadır. Ancak, yapısal ortamın sunduğu 
yaşamsal deneyim daha çok belleği tetiklemekte-
dir. Hürriyet Gazetesi Ege Bölgesi muhabiri Nihat 
Demirkol, 2018 yazındaki ziyaretinin ardından 
kaleme aldığı “99 Numaralı Tesis: ALTINKAMP...” 
yazısında şöyle demektedir;

Tahir Hoca’nın rengini bile hatırladığım 
bermuda şortu üzerinde; beni kucağına 
aldığı fotoğrafı çok severdim oysa... Ula-
şabildiğim karenin arkasında; “Foto Neca-
ti Ender -Burhaniye... Telefon: 42” kaşesi 
var. Belime geçirdiğim “simit” ile denizde 
çabalıyorum.  Annemin el yazısıyla da “12 
Temmuz 966... Altın kamp, Nihat Yüzer-
ken...” notu düşülmüş. İlk gittiğimde 4-5 
yaşlarındaydım. Aradaki birkaç ziyareti 
saymazsak, “Mahrutî” (... ki herkes Kızılay 
çadırı diye isimlendiriyor şimdi) çadırlarda 
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ilk kaldığım tarihten tam 52 yıl sonra, bu 
hafta sonu, “Altın Kamp”ta, yıldızların al-
tında uyudum.3

Nihat Demirkol gibi daha niceleri benzer ifadeler-
le Altınkamp’ı anmaktadır. Kamp alanındaki ulus-
lararası karavancılar ile yapılan röportaja göre tu-
ristlerin 30 seneyi aşkındır Avrupa’nın çeşitli ülke-
lerinden gelip burada buluştukları bilinmektedir. 
Yine aynı görüşmede kamp ile kurulan bağın bir 
aidiyet meselesi olduğu belirtilmiştir. Bir ortam ve 
ürettiği yaşam kültürünün bir yer ve aidiyet üze-
rinden okunabilmesi 21. yüzyıl pratikleri düşü-
nüldüğünde önem kazanmaktadır. Yer ve aidiyet 
anlayışının anlam kayması yaşadığı bir dönemde 
hafızaya kazınmış tüm görüntülerin fiziksel olarak 
yerli yerinde duruyor olması yerleşkenin yapısal 
anlamda korunma bilincinin göstergesidir. Bu du-
rum Altınkamp’ı bir bellek tazelemesi ve ait hisset-
me gayesine dönüştürerek, bir dönemin kaybolan 
değerlerinin temsilcisi yapmaktadır. Bu yönüyle 
DOCOMOMO çalışmasının bir diğer misyonuna, 
yani Modern Hareket’in fikir ve mirasına sahip çık-
masına tanık olunmaktadır. 

Bir yapının ya da yerleşkenin belgelenmesi işinin, 
sadece bir arşiv verisi oluşturmaktan öte, onunla 
ilişki kurmak, merak etmek, geçmişine bir yolcu-
luk yapıp bugününü deneyimlemek, onu oluştu-
ran tüm süreci hissetmek, mekânsal bir çıkarım 
yapmak gibi birçok sonucu olabilmektedir.  Bu 
yönüyle, bir dönemi temsil eden yapı veya yerleş-
kenin kendi döneminin dışında da devingen dina-
miklere sahip olabilmesi mümkün kılınmaktadır. 
Bugün Altınkamp ziyaretçileri modern mimari an-
layışı ile şekillenmiş bir ortamda (örneğin bir disko 
topunun renklendirdiği salonda) çağın modasının 
tanımladığı kıyafetleri giymekte ya da müziğini 
icra edebilmektedirler (Görsel 6). Altınkamp’ın, 
tüm bu dönem ilişkilerinin yanı sıra, hiçbir dönem 
değişmeyecek imbatını, dalgalarını ya da ağaçla-
rının şarkısını, yani her zaman bağlı olduğumuz 
doğayı korumaya devam etmesi umuduyla…

Görsel 6. Altınkamp, Disko birimi iç mekan, 2018  Kaynak: Filiz 
Freifrau von Thermann Arşivi

1 Uluslararası DOCOMOMO örgütünün misyon 
tanımı metninin orijinali şu şekildedir: “DOCOMOMO 
International’s missions are to: · act as watchdog when 
important modern movement buildings anywhere are 
under threat · exchange ideas relating to conservation 
technology, history and education · foster interest in 
the ideas and heritage of the modern movement · elicit 
responsibility towards this recent architectural inheri-
tance.” Bkz. “Mission”, https://www.docomomo.com/
about/organization/.

2.  Altınkamp Kamping/Motel tesisine ait bilgiler 
ve fotoğraflar tesis sahibi Tahir Altın’ın kızı ve yerleşke-
deki birkaç birimin de tasarımcısı olan Yük. Mim. Müh. 
Filiz Altın Freifrau Von Thermann’la yapılan sözlü gö-
rüşmede temin edilmiştir.

3.  Demirkol, Nihat. “99 Numaralı Tesis – Altın-
kamp”, Hürriyet, 11 Ekim (2018).  

DİPNOTLAR
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Altınkamp Kamping/Motel Tesisi Turizm Bakanlığı tarafından 1963 yılında belgelendirilmiş olup, 
Türkiye’nin 99 numaralı turistik tesisidir. Tesisin modern anlayış ürünü olan mekânları özgün 
özellikleriyle halen korunmaktadır. Dolayısıyla, tesis, Türkiye’nin modernleşme sürecinin canlı 
bir tanığı olarak önem kazanmaktadır. Türkiye’nin deniz kıyısında tatil amaçlı kurulan ilk yirmi 
tesisinden biri olmakla beraber ilk kamping/motel tesisi olarak da bilinmektedir. Kurucusu Tahir 
Altın ve öğrencisi Mimar Yalçın Kaya bu tasarımda birlikte yaşadıkları kampçılık deneyimlerini 
projeye aktarmışlardır. Yerleşkenin tasarımında geleneksel yapı malzemeleriyle modern bir 
yorum oluşturmak istenilmiş; ayrıca, doğal yapıyı koruyarak, yeni modern üretimleri süreklilik 
ilkesi ile birleştiren gelişmelere imkân sağlanması hedeflenmiştir. Altınkamp bölgenin tarihi 
eserlerinin sergilendiği bir açık hava müzesi olarak da uluslararası literatüre girmiştir.

Anahtar Kelimeler: turistik tesis, modernite, modern mimarlık, yeşil örüntü, bellek

Altınkamp, certified by the Ministry of Tourism in 1963, is a touristic facility with no.99 in Tur-
key. The spaces of the facility that were produced in line with the modernist understanding are 
still preserved in accordance with their authentic features. Therefore, Altınkamp is prominent as 
an alive witness to the modernization process of Turkey. One of the first twenty establishments 
settled on the seaside for vacation purposes, the facility is known as the first camping/motel facil-
ity of Turkey. Tahir Altın, the founder of Altınkamp, and his student Architect Yalçın Kaya trans-
ferred their camping experiences to this project. In the design of the settlement, it was aimed to 
create a modern interpretation by using traditional building materials. Furthermore, by preserv-
ing the natural features, it was intended to enable future developments that would combine new 
production of the modern with the principle of continuity. Altınkamp has also entered interna-
tional literature as an open-air museum where historical monuments of the region are exhibited.

Keywords: touristic facility, modernity, modern architecture, green pattern, memory

Balıkesir Burhaniye - Altınkamp Kamping/Motel 
Tesisi

Balıkesir Burhaniye - Altınkamp Camping/Motel 
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DİYARBAKIR’IN PERA’SI DİLAN SİNEMASI

Emine Dağtekin, Dr. Öğr. Üyesi, Gülin Payaslı Oğuz, Dr. Öğr. Üyesi, Havva Özyılmaz, Doç.Dr., Dicle Üniversitesi Mimarlık Bölümü

“Ben hala o sinemaların çocuğuyum 
Islanmış gözlerim, seyrettiğim filmlerden 
Hiçbir şey kurutmuyor 
Hiçbir hayat kurutmuyor 
Seyrettiğim filmlerden ıslanmış gözlerimi”

M.Mungan - Yaz Sinemaları

Değişen üretim ilişkileri kentlerde sosyal, ekono-
mik ve sanatsal etkiler oluşturur. Marie, Paris’in 
büyük bulvarlarından diğer ülke başkentlerine 
yayılan sinemayı ve etkisini “kente ait bir keşif” 
olarak tanımlar.1 Türkiye’de özellikle 1950’li yıl-
lardan itibaren yaygınlık kazanan sinema salonla-
rı, kentin sosyal ve kültürel hayatında her zaman 
önemli kamusal alanlardan olmuştur.2 Cumhuriye-
tin ilk çeyreğinde kentlerin önemli mekânları kuş-
kusuz istasyon, halkevi ve parktı.3 Diyarbakır’da 
ilk sinema Halkevi bünyesinde yapılmıştır. 1932 
yılında surlarla çevrili şehrin dışında, yeni planla-
ma alanı içinde yapılan Halkevi’nde açık ve kapalı 
solonu ile sinema, daha çok Cumhuriyet’in fikirle-
rinin ve öğretilerinin aktarılmasında kullanılmak-
taydı.4  Halkevi 1943 yılında, daha sonra Dilan 
sinemasını açacak olan Dilan ailesinden Cezayir 
Dilan’a kiraya verilerek Şehir (Yenişehir) Sinema-
sı adıyla uzun yıllar sadece sinema olarak hizmet 
verdi.5

Kentin Dağkapı Burçları, Yenişehir Sineması ve 
Emirgan Parkına hâkim yeni bulvarı üzerinde 
bulunan Dilan Sineması,  Dilan kardeşler Cemil, 
Cezayir ve Nejat Dilan tarafından 1951 yılında Er-
meni asıllı Harutyan Sarafyan isimli mimara yap-
tırılmıştır. Kentte ilk sinema binası olarak yapılan 
Dilan Sineması’nın sahiplerinden Nejat Dilan için 
sinema hayatıdır. O sinemasını ve kentin sinema 
kültürünü şöyle özetler:

1950’li yıllardan önce zaten yazlık ve kışlık 
sinemalar işletiyorduk. Daha sonra Dilan’ı aç-
maya karar verdik. 2 bin 300 metre kare üzeri-
ne kurulu olan sinema; üç katlı 70 tane locası 
ile 1900-2000 kişi alırdı. İçerisinde dükkânlar, 
restoranlar/barlar ve pansiyonların bulunduğu 
kompleksi İtalya’dan mimar mühendis olan 
Ermeni asıllı Harutyan Sarafyan’ı getirerek yap-
tırmıştık. O dönemin İtalya’sındaki opera bina-
larından esinlenmiştik. Devlet Senfoni Orkest-
rası dâhil bütün sanatkârlar bizim sinemamızda 
konser verdi. Dilan’a gelmek bir hadiseydi. 
Herkes çok şık giyinir, en güzel parfümlerini 
sürer öyle gelirdi. Bir Diyarbakırlı başka vilaye-
te gittiğinde mutlaka Dilan Sineması sorulurdu. 
Dilan Sineması Diyarbakır’ın Pera’sıydı.6

Diyarbakır’da Dilan Sineması, eski kent doku-
sunun dışında, lüks eğlenceye ücret ödemeye 
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gönüllü, orta sınıf ve zenginlere hitap edecek şe-
kilde sosyal donatılara sahip bir sinemadır. Yapı 
dönemine göre abartılı büyüklükte, özenli mimari 
detayları, geniş fuayesi, bekleme salonu, restoran/
barları ile müşteri konforunu maksimuma çıkartan 
bir tasarıma sahiptir. Sinemanın nezih izleyicisi 
film başlamadan önce gelir, sinemanın fuayesinde 
ya da hemen yanında bulunan restoran/barda za-
man geçirir, salona öyle geçer ya da film bittikten 
sonra bu mekanlarda eğlenmeye devam ederdi. 

Dilan Sineması ile ilgili ilk mimari belgeleme 
2008 yılında DOCOMOMO etkinlikleri çerçeve-
sinde poster çalışması ve sözlü sunum şeklinde 
yapılmıştır.7 Sinema bitişik nizam ile yapılanan 
kentsel alanda, köşe parselde yer alır. Yapının, 
planlaması ve kütlesel organizasyonu arsanın şekli 
ile biçimlenmiştir. Yeni şehrin ana caddelerinden 
biri üzerinde bulunan yapının, ana caddeye bakan 
ön cephesi, caddeyi kesen dar bir sokağa bakan 
yan sol cephesi ile arka cephesi bulunmaktadır. 
Ana caddeye bakan kısım Dilan Sineması’nın ka-
palı kısmı, sokağa bakan kütle ise yazlık salon, 
dükkân, bar ve restoranlardan oluşur. 

Sinema, giriş katında ana salon, ara kat ve balkon 
katından oluşur.  Sinemaya parselin batı köşesin-
den ve ana caddeden yapının ortalarına denk ge-
len merdivenlerle girilir. Merdivenlerin buluştuğu 
alan yedi adet dairesel kolonla taşınan revaklı, 
caddeye açık (günümüzde büyük oranda kapatıl-
mış) bekleme alanıdır. Girişin doğusunda araları-
na pencere yerleştirilen beş adet yuvarlak kemer 
ile caddenin zemininden birinci kat yüksekliğine 
kadar (iki kat yüksekliğinde) Dicle Bar yer alır. Ya-
pıya girdikten sonra, dairesel rüzgarlık alanı içinde 
yarım daire formunda bilet satış mekanı ve iki tara-
fında yer alan iki kanatlı kapılar ile karşılanır. Sağ 
tarafta yer alan kapı ile Dicle Bar’ın üst katına, sol 
taraftaki kapı ile sinemanın ana fuayesine girilir. 
Dikdörtgen fuaye alanı galeri boşluğu ile balkon 
katına kadar yükseltilmiştir, Fuayenin solunda da-
iresel bir merdiven ile ara kata ve balkon katına 
ulaşılır. Zemin kat bilet satış, müşteri holü, bekle-
me salonu, ana salon ve açık localardan oluşmak-
tadır. Fuayeden erişilen kapıdan sonra düz oturma 
düzenine sahip salon, hemen karşısında perde 
ve perdenin karşısında da gösterici odası yer alır. 
Ana salon yaklaşık 18 metre genişlikteki perdesi 
ile Türkiye’nin en büyük perdelerinden birine sa-
hiptir.

Görsel 1. Dilan Sineması ve Emirgan (Dağ Kapı) Park meydanı 1960
Kaynak:https://deskgram.net/explore/tags/dilansineması

Görsel 2. Dilan Sineması girişi 1960 Kaynak: https://twitter.com/
ant_diyarbakir/ status/1005532259150155776?s=12

Görsel 3. Dilan Sineması zemin kat planı  Kaynak: Dağtekin ve ark., 
2008.
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Dilan Sineması, köşeye doğru dikdörtgenden dai-
reye geçişleri, cephede dikey bir etki yaratabilmek 
için yapı boyunca tekrar eden pencere düzenleri, 
ince ve iki kat yüksekliğindeki dikey ayırıcıların 
hâkim olduğu sade, süslemesiz yalın cephe ve te-
ras tasarımıyla dönemin mimari üslubunun ifade 
biçimini yansıtır. Cephede giriş kısmında dairesel 
kolonlarla yapılan içeri çekilme, sinemaya ait bir 
özel bir giriş alanı yaratırken, aynı zamanda da ya-
pıda kütlesel bir hareket sağlamıştır. 

Dilan Sineması Diyarbakır’da toplumsal buluşma, 
tiyatro ve müzik eğlenceleri ile kaynaşma, ortak 
duygu ve düşünceler etrafında buluşma yeri ol-
muştur. Salonları konser ve tiyatro oyunlarının 
gösterimine,  parti kongrelerinin heyecanlı tartış-
malarına tanıklık etmiş çok amaçlı bir yapıdır8. Ya-
zar Şehmuz Diken sinema ile ilgili şöyle söz eder:

Diyarbakır Dilan Sineması hemen karşısında 
yer alan Emirgan Parkı ve çevresindeki eğlence 
yerleri ile birlikte Diyarbakır’ın kültürel yaşam-
sal alanlarını yansıtan bir bölgeydi ve sinema 
en canlı dönemlerini yaşıyordu. Eski şehir si-
nemalarında haftada bir ya da iki gün ailelere, 
hafta sonları ise çocuklara yönelik programlar 
yapılırdı. O yıllarda sinemaya o denli ilgi çok-
muş ki, biletler kombine olarak yıllık şekilde 
satışa sunulur ve bir haftada tükenirmiş9.

Dilan Sineması’nın ilk mekânsal değişimi, 1974 
yılında yazlık bölümü kapatılarak ayrı bir kışlık 
sinemaya dönüşmesiyle başlamıştır. 1980 dar-
besi şehirde tüm sosyal aktivitelerin uzunca bir 
süre geri planda kalmasına neden olduğundan, 
sinemalar da bir süre kapatılmış; açıldıkların-
da toplumda oluşturulan kültürel yozlaşmanın 
etkisiyle ile sinemalar kötü yerler olarak lanse 
edilmiştir. Televizyon gibi görsel iletişim araç-
larının yaygınlaşması sinemaya gidenlerin sayı-
sını belirgin oranda düşürmüş; bu süreçte Dilan 
Sinema da ekonomik olarak zorluklarla karşı-
laşmıştır.  1990’lı yılların sonunda orta alanda 
karşılıklı duvarlarda locaları bulunan ana sine-
ma salonu balkon bölümünden ayrılarak düğün 
salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2000 
yılında ise düğün salonu bölünerek cep sine-
malarına dönüştürülmüştür.

Görsel 4. Dilan Sineması ara kat planı Kaynak: Dağtekin ve ark., 
2008.

Görsel 5. Dağkapı Meydanı’ndan Dilan Sineması (2016)  Kaynak: 
Yazarların arşivi.

Görsel 6. Dilan Sineması fuayesi (2009)  Kaynak: Yazarların arşivi.
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Dilan Sineması, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlık-
ları Koruma Kurulu tarafından ilk kez 07.10.1998 
yılında tescille önerilmiş ancak kurul üyeleri başvu-
ruyu kabul etmemiştir. 2009 yılında Diyarbakır’da 
gerçekleştirilen DOCOMOMO Poster Sunuşları 
etkinliği ile kentin modern mimari mirasına dikkat 
çekilerek duyarlılık geliştirilmiştir. 2010 yılında 
kentin modern mimari mirasını oluşturan yapıların 
pek çoğunun tescillenmesi için Koruma Kurulu’na 
yapılan müracaatlar sonuç vermiş; Dilan Sineması 
da 12.12.2010 tarih ve 3592 sayılı karar ile  “ko-
runması gerekli yapı” olarak tescile uygun görül-
müştür. Yapının sahipleri, tescil kararının iptal 
edilmesi için Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi’nde 
açtıkları davayı kaybettikten sonra, temyiz için 
Danıştay’a başvurmuşlar;10 tescilinin kaldırılma-
sı veya kamulaştırılması beklentisi içinde yapıya 
herhangi bir bakım ve onarım yapmayarak tahri-
batını izlemektedirler. Sinema bölümünün 2009 
yılından beri kapalı olmasına rağmen yapı komp-
leksinin dükkan ve restoran kısımları kullanılmaya 
devam etmektedir. 2014 yılında satışa çıkarılan11 
Dilan Sineması ve yapı parseli, tescilden düşme 
kararını bekleyen alıcılar ile sahipleri arasında sı-
kışıp kalmıştır.   

Diyarbakır kentinin bir döneminin kültürel, sanat-
sal, toplumsal yapısına katkı sağlamış olan Dilan 
Sineması’nın bugünkü hali üzüntü vericidir. Mi-
mari ve toplumsal açıdan kente ve kent halkına 
verdiği katkı ve kentsel hafızadaki yeri göz önünde 
bulundurularak, yapının restore edilmesi, özgün 
biçimine kavuşturulması ve kent sineması olarak 
kullanılması, ülkenin mimari ve kültürel mirasına 
katkı sağlayacaktır.
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Diyarbakır’ın yeni bulvarı üzerinde bulunan Dilan Sineması,  Cemil, Cezayir ve Nejat Dilan kar-
deşler tarafından 1951 yılında inşa edilmiştir. Tasarımı Ermeni asıllı Harutyan Sarafyan isimli mi-
mara aittir. O dönemde Diyarbakır kentsel bağlamında büyük kütlesiyle dikkat çekici olan yapı, 
özenli mimari detayları, geniş fuayesi, bekleme salonu, restoran/barları ile müşteri konforunu 
maksimuma çıkartan çağdaş bir tasarıma sahiptir. Sinema, ana salon, ara kat ve balkon katından 
oluşur. Fuayeden erişilen kapıdan sonra düz oturma düzeninde salon, hemen karşısında perde ve 
perdenin karşısında da gösterici odası yer alır. Localar perdeye karşı U planda tüm salonun çevre-
si sarar. Uzun yıllar kentin kültürel ve sosyal yapısı olarak çalışan ve kent hafızasının önemli bir 
parçasını oluşturan Dilan Sineması, işletmecisinin 1999 yılından beri yaşadığı ekonomik sıkıntı-
lardan dolayı satışa çıkarılmıştır.

Anahtar Kelime: Diyarbakır, sinema, Dilan Sineması, Harutyan Sarafyan

Dilan Movie Theatre, located on the new boulevard of Diyarbakır, was built by Cemil, Algeria 
and Nejat Dilan brothers in 1951. It was designed by Armenian architect Harutyan Sarafyan. The 
building that attracted attention in the urban context of Diyarbakır at the time with its large mass, 
has a contemporary design that maximizes customer comfort with elaborate architectural details, 
large foyer, waiting room, restaurant / bars. The movie theatre complex consists of the main hall, 
mezzanine and balcony floors. Accessed from the foyer, the hall is designed with seats on one 
level towards the movie screen. The projection room is placed on the opposite side of the screen. 
The U-shaped lodges surround the hall towards the curtain. Dilan Movie Theatre, which func-
tioned as a cultural and social building of the city for many years and has formed an important 
part of the urban memory, has been put on sale due to the economic difficulties experienced by 
its manager since 1999.

Keywords: Diyarbakir, movie theatre, Dilan Movie Theatre, Harutyan Sarafyan

Diyarbakır’ın Pera’sı Dilan Sineması

Dilan Movie Theatre, Pera of Diyarbakır
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1. Tarihsellik/Olumsallık

Tüm üretimlerimiz hiç kuşkusuz tarihseldir. Bu 
üretime sadece mekânlar değil aynı zamanda o 
mekânla kurduğumuz ilişkiler de dâhildir. Mimari 
tasarım olarak adlandırdığımız üretim biçimi ta-
rih boyunca mekân değil ilişkilenme tarzları üre-
tir. Bir Antik Yunan evi ile modern bir metropol 
apartmanının ya da Roma hamamı ile evimizdeki 
banyoların aynı şey olmadığını, aralarındaki far-
kın sadece form ya da malzeme değil bir ilişki-
lenme farkı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Yani 
mekânlarla kurduğumuz ilişki biçimlerimizi de 
tarihsel olarak üretiriz. Söz konusu olan bu ilişki 
biçimlerimiz sadece mekânı belirleyen zihinsel 
üretimlerimiz değil, mekânı kullanım biçimleri-
miz, o mekânla bedensel olarak kurduğumuz iliş-
kilenme biçimimizdir de aynı zamanda. Belirli bir 
mekânın belirli bir kullanıma, ilişkilenme biçimi-
ne indirgenmesi ve bu ilişkinin hep böyle olduğu 
veya olması gerektiği varsayımı olsa olsa zihnimiz-
deki bütünsellik arzuları ile ilişkilidir ve bu arzu 
yatırımı tek bir ideolojik pozisyonun üretimi değil-
dir. İster kendini ilerici olarak sunsun ister kendini 
daha muhafazakâr bir pozisyonda konumlandırsın 
her ideoloji tarih ile tek bir anlam katmanı üzerin-
den ilişkilenmek ister. 

MODERN BİR MİMARLIK MİRASI OLARAK  
YEŞİL ALANLAR ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME 

Tayfun Gürkaş, Dr. Öğr. Üyesi, Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Bölümü

2. Soykütük

Bu konuda yazılmış basılı kaynaklardan ve 
İstanbul’a seyahat etmiş özellikle Avrupalı sey-
yahların anılarından öğrenebildiğimiz kadarı ile 
on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı 
için yeşil alan kullanımı hem mekânsal hem de 
o mekânla ilişkilenme biçimi olarak bugün bize 
epey uzak duruyor. Ulaşım teknolojilerinin mallar 
ile birlikte insanları da taşımaya başladığı geç on 
dokuzuncu yüzyıla kadar şehirlerde hâkim olan 
yürüme alışkanlığı nedeniyle kent içi yeşil alan 
kullanımının çoğunlukla kolay ulaşılabilir mezar-
lıklar olması fikri ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir. Bu-
gün bir mezarlık alanında piknik yapma fikri ka-
dar bize uzak gelen çok az şey var. Kamusal yeşil 
alan söz konusu olduğunda rekreasyon, dinlence-
eğlence gibi eylemleri daha kolay kavrıyoruz ve 
“doğal” ilişkilenme biçimleri olarak düşünmek 
istiyoruz. Mezarlıkları ölüleri ziyaret için kısa sü-
reli olarak dolaşarak kullanmak bugün bize olması 
gereken kullanım biçimiymiş gibi geliyor; otura-
rak ve uzun süreli kullanmak ise unuttuğumuz bir 
pratik. Mekânların işlevlerine göre taksonomisi 
mimarlığı düşünmenin olağan bir pratiği ama bu 
taksonominin bize unutturduğu şey mekânın tarih-
selliği oluyor. Kategorilerimizi geniş zaman kipleri 
ile düşünmek istiyoruz. Foucault’un sosyal bilim-
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lere kazandırdığı en önemli analiz tekniklerinden 
bir tanesi mekânların soykütüklerinin peşinden 
gitmek. Bu sayede zaman içinde taksonomide 
yeri değişen ve sanki hiç değişmemiş gibi görünen 
mekânlar üzerine düşünmek ama bunun yanında 
doğrudan kategorilerimizin kendisi üzerine dü-
şünmek için de soykütük analizleri verimli bir yol.

3. Disiplin

Gene hiç kuşkusuz bir mekânın kullanma biçimi 
önceden belirlenemez. Bir önceki notun da hatır-
lattığı gibi, kullanım biçimlerimiz mekâna içkin 
değildir. Ancak ve ancak kullandıkça ortaya çıkar-
lar. Kullanım biçimini önceden belirleme ve onu 
sabitleme arzusu totaliter rejimlerin tarih boyunca 
mekânla kurduğu ilişki biçimidir.  Bu arzu iki şeye 
yol açar. İlkinde mekânın anlamı tek bir kullanım 
biçimine indirgendiğinde artık o mekânın kulla-
nım potansiyelleri de ortadan kaldırılır. Bu sayede 
kazara da olsa başka bir kullanım arzusu suçlu ilan 
edilebilir. İkincisi ise mekânın bu rejim tarafından 
işgalini meşrulaştırır. Eğer anlam tek taraflı olarak 
anlamı belirleyen muktedir tarafından belirlenebi-
liyorsa ve kullanımı sabitlenebiliyorsa bu mekânın 
pasifleştirilmesi yani mekânın ona yüklenen anla-
mın taşıyıcısı haline getirilmesi demektir. Bu du-
rumda muktedir istediği yeri işgal ederek oraya 
istediği anlamı sergileyen sahneler kurabilir. 

4. Doğru Kullanım

Recaizade Mahmud Ekrem’in Araba Sevdası ro-
manı aynı zamanda, modern mimarlığın işlevselci 
tasarım anlayışı açısından, bir mekânın nasıl ha-
talı kullanılabileceğinin de romanıdır. Osmanlı 
eliti için kentsel parklar “idealin” mekânsal karşı-
lıklarından biri olmuştu. İstanbul’un ilk belediye 
başkanlarından olan Cemil Paşa yaptığı bir konuş-
mada halkın çalışmaktan arta kalan zamanlarında 
sıhhat bulmak için gerekli olan yeşil alanların ve 
bu alanları kullananların gönüllerinin ferahlaması 
için Ertuğrul bandosunun konser vereceği Gülha-
ne parkının idealini “squar” tabir edilen bahçeler 
olarak dile getiriyordu. Mesleği doktorluk olan Ce-
mil Paşa’nın bahçelere sağlık üzerinden meşruiyet 
kazandırması gayet olağandı. Ama o sağlık bah-
çelerini açılır açılmaz “yanlış Batılılaşmış” Bihruz 
beyler işgal etmişti ve Recaizade Ekrem romanın-
da bu yanlışlığı dile getiriyordu. Önceden verili 
kullanımının dışına çıkılmış ve parklar Osmanlı 
“züppelerinin” gösteri yeri haline gelmişti. 

5. İdeal

1934 yılında tasarımına başlanan Ankara Gençlik 
parkı tam dokuz yıl sonra 19 Mayıs 1943 yılında 
başkentin gündelik yaşamına dâhil olur. Hermann 

Jansen’in tasarımına başladığı ve kent planında 
da yer alan park daha sonra Macar peyzaj mimarı 
Theo Leveau’un küçük müdahaleleri ile değiştiri-
lir. Bu müdahalelerin sebebi ekonomiktir. 600 bin 
lira gibi dönemi için küçük bir servet sayılabilecek 
bir bütçesi vardır parkın. Burada hemen akla gelen 
soru devletin neden bu yatırımı bu kadar önemse-
diğidir. Cumhuriyet’in kentsel sahnesi Ankara ku-
rulurken, bu kentin oynayacağı fiziksel ve toplum-
sal rolden söz edilmekte ve bunun diğer kentlere 
örnek olacağından bahsedilmektedir. Bu kentsel 
sahnenin bir bileşeni olan Gençlik Parkı sözü edi-
len öncü rolü oynamış gibi görünmektedir. Yeşilin 
ve suyun parkın tasarımının iki temel öğesi olduğu 
göze çarpmaktadır. Ankara gibi bir bozkır şehrin-
de bunlar simgesel öneme sahiptir. Atatürk Or-
man Çiftliği kurulurken de yinelenen bozkırı cen-
nete dönüştürme iddiaları, Gençlik Parkı’nın da 
en önemli özelliğidir. Ama durumun ilginç yanı 
Gençlik Parkı’ndan örnek alınarak yapılan diğer 
hemen hemen bütün önemli şehirlerdeki parkla-
rın da aynı iddiaları yinelemeleri ve aynı öğeleri 
içermeleridir. Örneğin, Antalya Karaalioğlu Parkı, 
Mersin Belediye Parkı ya da Samsun Gazi Parkı 
da bu iddialarla yapılmış ve içlerinde büyük birer 
havuza yer verilmiştir. Üç kentin de deniz kıyısın-
da olması ve bozkır ifadesinin bu kentler için an-
lamsız kalmasına rağmen havuzun varlığı çok da 
tartışılmış gibi görünmemektedir. 

6. Hatırlatma

Platon’un idealar kuramı üç şey arasındaki ilişkiler 
üzerine kuruludur. İlki bir yetkinlik kümesi olarak 
ideanın kendisi, ikincisi idealardan pay almış olan 
kopyalar ve üçüncüsü idealardan pay almamış 
olan simulakra ya da başka bir deyişle kopyaların 
kopyaları. Platon için iyi olanı kötü olandan, güzel 
olanı güzel olmayandan ya da gerçek felsefeciyi 
sofistten ayırmanın yolu buradan geçiyordu. Bu 
durumda şöyle bir soru sorulabilir: peki ya o ideal 
olan (bu noktada örnek olması gereken olarak da 
okuyabiliriz) ortada yoksa ne olur?

7. İdeali Öncelemek

Gençlik Parkı’nın yapımına henüz başlandığı 
1935 yılında yayınlanan Belediyeler Dergisi Tür-
kiye’deki il ve ilçe belediye örgütlerinden dergide 
yayınlanmak üzere yönetim sınırları içinde bulu-
nan yerler hakkında bir takım bilgiler ister. Bu bil-
gilerin arasında belediye sınırları içinde bulunan 
parkların görsel malzemeleri de yer almaktadır. 
Dergi, daha sonraki sayılarında talebini yanıtlayan 
ve istenilen bilgileri gönderen belediyelere dergi-
de yer vereceğini ve onları tanıtacağını ifade eder. 
Belediyeler Dergisi’ne gönderilen cevaplar içinde 
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en ilgi çekicilerden biri Kars iline bağlı Çıldır ilçe-
si belediyesinin gönderdiği kent parkı fotoğrafıdır. 
Fotoğraf parkın bütününü kapsayan bir açıdan çe-
kilmiştir. Dikkati çeken ise parkın boyutu ve kulla-
nım biçimidir. Yaklaşık 5x5 m. boyutlarında olan 
ve etrafı tahta parmaklıklarla çevrili park dergide 
‘kent parkı’ adı ile yayınlanır. 

8. Temsil

İktidarlar stratejik olarak mekânları kontrol etmek 
istemezler; istedikleri o mekânların potansiyel kul-
lanım biçimleridir. O nedenle ürettikleri mekânlar 
önceden kullanımını bildiklerini düşündükleri 
mekânlardır. Park yaptığında nasıl kullanılması ge-
rektiğini bilir, bilmeyene öğretir ya da mekândan 
dışlar. Bu nedenle parklar uzun süre tasarımın ko-
nusu olmamıştır. Çünkü zaten nasıl kullanılması 
gerektiği belli bir mekânı tasarlamaya gerek yok-
tur. 

9. Disiplinsizlik

Ankara Gençlik Parkı ile aynı yıllarda İstanbul’da 
da Taksim Gezi Parkı’nın yapımına başlanır. Os-
manlı döneminde bir Latin mezarlığı olan alana 
daha sonra on dokuzuncu yüzyılın başlarında bir 
kışla, sonlarına doğru da Taksim Bahçesi adında 
bir park yapılmıştır. Daha sonra kışla stadyum 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1940 yılında ise 
alan bütünüyle parka çevrilir. Bu zaman çizgisi 
iktidarın mekânsal kavrayışını okumak için de iyi 
bir örnek sunar. Oturularak kullanılan bir mezar-
lık alanı daha sonradan ilişkileri bütünüyle belli 
ve kontrol altına alınmış bir kışlaya döner. 1 Daha 
sonra yanına daha gevşek bir ilişkiler ağı barın-
dıran bir park eklenir. Ama bu gevşeklik sonsuz 
bir potansiyel içermez çünkü giriş paralıdır. Yani 
herkese açılmaz park. Sonrasında her sınıftan insa-
nı barındıran ve öngörülemez ilişkilere daha açık 
olan stadyuma çevrilir kışla. Sağlıklı beden idea-
linden vazgeçilmez ama kontrol altında bir mekân 
olarak karşımıza Taksim Gezi Parkı çıkar. Onay-
lanmış vatandaşların kullanabildiği bir alan. Daha 
sonra ise gene içerdiği ilişkilerin önceden verili 
olduğu varsayımı ile Gezi Parkı ilk önce cami pro-
jesine, son olarak da otel ve çarşı projelerine ev 
sahipliği yapar. Ama 2011 yılında her türlü verili 
ilişkiler ağının dışına çıkarak bir kullanıma ev sa-
hipliği yapan Gezi Parkı şu an için artık ne parktır 
ne de başka bir şey. İktidarın mekânsal ilişkileri 
önceleyemediği bir mekân olarak gezi kullanıma 
kapatılır. Çünkü iktidar ilk defa olarak soru sormak 
zorunda kalır. 

10. Sonuç

Her mekân için geçerli tek bir kural var; mekânın, 
kullanılmaya başlamadan önce, üreteceği 
mekânsal ilişkiler öngörülemez. Parkların bu coğ-
rafyadaki kaderi boş vakitleri değerlendirebilece-
ğiniz bir alan olarak görülmek yerine iktidarların o 
vakitleri de düzenleme arzusunun sahnesi olması-
dır. Geleneksel dünyada iktidar karşısında susmak 
zorunda kalırsınız. Modern dünyada ise iktidar sizi 
zorunlu olarak konuşturur. Bu zorunluluk parkları 
ideolojik talim alanlarına çevirir. Bu nedenle geç 
Osmanlıdan başlayarak günümüze kadar kamusal 
alanlar devletin ürettiğini birer ideolojik gösteri 
alanlarına dönüşür. 

1 Bu noktada dergi editörlerinin önemli bir uya-
rısı oldu. Kışlaların tamamen kontrol altında tutulan 
mekânlar olduğu fikrini askeri darbeler üzerinden yeni-
den düşünmek gerektiğini hatırlattılar. Kışlaların disipli-
ne edilmiş mekânlar olup olmadığı konusu bu yazının 
sınırlarını aşıyor. Bu hatırlatma için kendilerine teşek-
kür ederim. 

DİPNOTLAR



156 modern mimarlık mirası 

KAYNAKÇA
Ankara Gençlik Parkı, Ankara: T.C. Nafıa Vekaleti Neş-

riyatı, 1943.

Baysal, Mevlüt, Çankaya’da Gazinin Hizmetinde, İstan-
bul: Ercan Matbaası, 1954.

Ergin, Osman Nuri, Mecelle-i Umur-ı Belediyye, İstan-
bul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür İşleri 
Daire Başkanlığı Yayınları, 1995.

Jansen, Hermann, Ankara İmar Planı Raporu, Ankara: 
Belediyeler Dergisi, 1935, 1, no. 2.

Pamay, Besalet, “Park Bahçe ve Peyzaj Mimarisi”, İs-
tanbul: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ya-
yınları, 1976.

Refik, Ahmet, Onikinci Asr-ı Hicri’de İstanbul Haya-
tı (1689-1785), İstanbul: Enderun Yayınları: 21, 
1988.

Sağlam. N., “Basiretçi Ali Efendinin Şehir Mektupları: 
Millet Bahçeleri Nerede Yapılsın?”, İstanbul Araş-
tırmaları, İsmail Kara (haz.), İstanbul: İstanbul Bü-
yükşehir Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, 
1998, c.4.

Tanju, Bülent, “Asıl Yakan Temsiliyet”, 10. İstanbul 
Uluslararası İstanbul Bienali Kataloğu, İKSV, 
2007, 90-105.

Topuzlu, Cemil, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devir-
lerinde 80 Yıllık Hatıralarım, İstanbul: Arma Ya-
yınları, 1994.

Uludağ, Zeynep, “Cumhuriyet Döneminde Rekreasyon 
ve Gençlik Parkı Örneği”, 75 Yılda Değişen Kent 
ve Mimarlık, Yıldız Sey (der.), İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, 1998, 65-74.



157   modern mimarlık mirası 

Türkiye’deki kentsel yeşil alanların evrimi, Batı dünyasındakine benzer bir değişim göstermiştir. 
Geleneksel Osmanlı dünyasında işe yararlılığı ön plana alan bir kullanım varken, Batılılaşmanın 
etkisiyle on sekizinci yüzyıldan başlayarak yeşil alanlar rekreasyon için kullanılır hale gelmiştir. 
Geç Osmanlı döneminde ise yeşil alan kentlerin ve toplumun modernleştirilmesi projesi 
kapsamında kent parklarına dönüşmüştür. Erken Cumhuriyet, aslında bir anlamda yarım yüzyıl 
önce evrimini tamamlamış olan parkları yeniden ideolojik bir çerçevede gündeme getirmiştir. 
Yani kamusal yeşil alan, daha büyük bir üst kurgu içinde kendine verilen rolü yerine getirmiş ve 
sistemin diğer birçok yapısı gibi, “ideolojik talim alanı” olmuştur.  

Anahtar Sözcükler: kamusal alan, yeşil alanlar, ideoloji, tarihsellik

The evolution of urban greenspaces in Turkey follows a historical path similar to that in the Wes-
tern world. While greenspaces in Ottoman Turkey had fulfilled a traditional role that depended 
on utility, they became grounds for urban recreation from the eighteenth century onwards as a 
result of westernization. During the late Ottoman period, these areas were converted to urban 
parks and became significant agents of the modernization project. During the early years of 
the Republican period, urban parks, which had completed their evolution half a century ago, 
attained an ideological position yet again. In a politico-social context that manipulated existing 
situations to serve present-day concerns, the public park became a more significant component 
of an ideological narrative and, as numerous other social structures, fulfilled its role as an active 
ground for the system’s “ideological fabrications”.

Keywords: public place, greenspaces, ideology, historical/contingency

Modern Bir Mimarlık Mirası Olarak Yeşil Alanlar 
Üzerine Kısa Değerlendirme

A Short Evaluation of Greenspaces as Modern 
Architectural Heritage
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Giriş

Modern mimarlık mirası, korunması gerekli kültü-
rel mirasın bir bileşeni olarak 20. yüzyılın sonun-
dan itibaren kabul görmeye başlamışsa da, koru-
manın yasal çerçevesine ya hiç dâhil edilmeyen ya 
da yasalar tarafından kısmen ele alınan bu mirasın 
korunmasında zorluklarla karşılaşılmaya devam 
edilmektedir. Türkiye’de kültür varlıklarının ko-
runması için en önemli ölçüt, ilgili 2863 sayılı ya-
sada da belirtildiği gibi, zaman ölçütüdür: Önce-
likli olarak 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşın-
mazları kültür varlığı kapsamına alan yasa, buna 
ek olarak 19. yüzyıldan sonra yapılmış olmakla 
beraber önem bakımından korunmalarında gerek 
görülen taşınmazlar için ayrı bir değerlendirme 
seçeneği getirir. Yasa kapsamında bir diğer özel 
değerlendirme kriteri ise taşınmaz kültür varlıkları-
nın sit alanı içinde yer almasıdır. Oysa modern mi-
marlık mirasının kültür varlığı olarak nitelendiril-
mesinde eskilik değeri geçerliliğini kaybeder. Ko-
ruma kuramı alanındaki güncel yaklaşımlar, yasal 
altyapıda da yerini bulduğu gibi, modern mimarlık 
mirasının sadece ikonik ve tekil örnekleriyle değil, 
korunması gerekli bir kent katmanı olarak kabu-
lünü gerektirir. Ancak, kentsel planlama çalışma-
ları yapılırken mevcut kültürel mirasın korunması 
gerekli değerlerinin dikkate alınmaması sonucu, 

BİR KENT KATMANI OLARAK MİMARLIK MİRASI: 
TİRE ÖRNEĞİ 

 Zeren Önsel Atala, Y. Mimar 

özellikle görece yakın dönemde inşa edilmiş mo-
dern mimarlık mirası hızla yok olmaktadır.

1960 Öncesi Planlama Çalışmaları ve Yasal Dü-
zenlemeler

Türkiye’de kent planlama pratiği, Avrupa şehir-
lerindekinden farklı olarak, sanayileşmenin so-
nucunda ortaya çıkan sanayi kentlerine bir tepki 
olarak gelişmemiş; modernleşme isteği yeni kent-
sel alanların planlanmasında başrol oynamıştır. 
Hazırlanan imar planları, iktisadi ve sosyal kal-
kınma sağlamayı amaçlamıştır. Bu planların temel 
bileşenleri olan ve sağlıklı bir neslin yetişmesi için 
özellikle önem verilen spor sahaları, şehir parkları, 
geniş yollar, bahçeli ve havadar konut blokları ile 
şehir içi yeni işlevlere hizmet eden kamu yapıları, 
modern kentlerin oluşturulmasıyla her iki alanda 
da ilerlemek için kullanılan araçlar olmuştur.

Erken Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen 
imar çalışmaları, 19. yüzyıldan itibaren hazırlanan 
haritaları altlık olarak kullanmıştır. Söz konusu 
çalışmalar, mevcut yolların genişletilmesi ile ız-
gara sistem plan şemasına sahip yeni bulvarların 
açılmasını amaçlayan planlama kararlarını içerir. 
Türkiye’de şehircilik ve kent planlaması mevzu-
atının oluşması, 1923 yılında Ankara’nın Türkiye 
Cumhuriyeti’nin başkenti olarak ilan edilmesinden 
sonra başlamıştır. 1924 yılında Türkiye’nin ilk be-
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lediyecilik dergisi İstanbul Şehremaneti Mecmuası 
yayımlanmaya başlanmış; 1926 yılında ise Celal 
Esat Arseven Camillo Sitte’nin Der Städtebau nach 
seinen künstlerischen Grundsätzen adlı eserini Şe-
hir Mimarisi adıyla Türkçeye çevirmiştir.1 1931 yı-
lında Zeki Sayar, Abidin Mortaş ve Abdullah Ziya 
Kozanoğlu tarafından Arkitekt dergisi (1931-1981) 
yayımlanmaya başlanmış; Nafia Vekaleti ise Na-
fia İşleri Dergisi’nin (sonradan Bayındırlık İşleri 
Dergisi, 1934-1966) ilk sayısının basımını Haziran 
1934’te gerçekleştirmiştir. 

1930’lardan itibaren sayı olarak artan mimarlık ve 
kent planlamasıyla ilgili yayınlar, bu alandaki tar-
tışmalara hız kazandırmış; bu şekilde, mimarlık ve 
yapılı çevreye ilişkin konular, sorunlar ve gelişme-
ler gündeme gelmeye başlamıştır. İki dünya savaşı 
arası dönemde büyük şehir merkezlerindeki nüfu-
sun artmasıyla birlikte özellikle yeni ve sağlıklı ko-
nut alanlarının yapımı gerekli olmuştur. Modern 
kentteki işlevlerin ve bu işlevlerin organizasyonu-
nun ne şekilde sağlanacağı, bu yeni yapılaşma ve 
konut alanlarının ne türden bir kurguya sahip ola-
cağı ve konutların kendi içindeki planlama kriter-
lerinin ne olacağı, kuramsal çalışma ve tartışmala-
rın yaşanmasına yol açmıştır. Tüm bu tartışmaların 
uluslararası platformda yürütülebileceği bir orga-
nizasyon niteliğinde olan ve 1928 yılında kurulan 
CIAM’ın (Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne) ise Türkiye’deki etkisi yadsınamaz. 
Şehircilik, mimarlık, endüstriyel tasarım ve daha 
birçok alanda etkili olan modern akımın prensip-
lerinin tartışılması ve yaygınlaştırılması amacını ta-
şıyan CIAM kongrelerinin ürettiği manifesto ve uy-
gulamalar, Türkiye’de Arkitekt dergisi aracılığıyla 
Avrupa’da yayınlanışının ertesinde duyurulmuş-
tur. Her toplantıda yeni bir şehircilik sorununun 
ele alındığı CIAM’ın kuruluş kongresinden sonraki 
1929 tarihli kongresinde “Minimum Konut” te-
ması ile özellikle Almanya’da yaşanan dar gelirli 
sınıfların konut sorunu ele alınmıştır. Sonraki top-
lantılarda ise konut blokları ve şehircilik konuları 
tartışılmıştır (1930 Brüksel Kongresi, 1933 Atina 
Kongresi).2 Özellikle Ankara’nın inşası ve ortaya 
çıkan konut sorununun çözümünde, “Siedlung” 
planlamasında uzman Alman mimar ve plancı-
ların deneyimlerinden de yararlanılmıştır. Kent 
planlaması ya da mimarlık gibi alanlarda farklı 
birikim ve altyapıya sahip birçok Alman uzmanın 
Türkiye’ye gelişi ise 1933 yılında Almanya’da ikti-
darın değişmesi sonrasında gerçekleşmiştir. 1933 
yılı aynı zamanda Türkiye’nin planlama tarihi için 
özel önem taşımaktadır. 18 Haziran 1933 tarih ve 
2290 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu’yla tüm 
belediyelere imar planı hazırlatma zorunluluğu 

getirilmiştir. 1956 yılına kadar geçerliliğini koru-
yan Belediye Yapı Yollar Kanunu, 1950’den sonra 
başlayan ve 1960’larda da süren yüksek kentleş-
me hızıyla birlikte yerini 1956 yılında 6785 Sayılı 
İmar Kanunu’na bırakmıştır. 

1933 yılı sonrasında hazırlanan imar planları, mo-
dern şehir alanlarının yaratılmasının yanı sıra eko-
nomik ve sosyal gelişmeyi de hedefler. Bu plan-
ların temel bileşenleri olan ve sağlıklı bir neslin 
yetişmesi için özellikle önem verilen spor sahaları, 
şehir parkları, geniş yollar, bahçeli ve havadar ko-
nut blokları ile şehir içi yeni işlevlere hizmet eden 
kamu yapıları, her iki alanda da ilerlemek için kul-
lanılan araçlar olmuştur. 

Batı Anadolu Kentlerinde 1960 Öncesi Planlama 
Çalışmaları ve Tire Örneği

Kurtuluş Savaşı sonrasında özellikle Batı Ana-
dolu kentlerinin nüfusunun azalması ve yine bu 
dönemde Yunanistan ile yaşanan mübadele so-
nucunda gelen göçmenlerin kentlere yerleştiril-
mesi sorunu ortaya çıkmıştır. Batı Anadolu kent-
lerinin modern mimarlık mirası kapsamına giren 
kentsel katmanının oluşumu özellikle 1920’den 
sonra başlamıştır. Söz konusu bölge farklı dönüm 
noktalarından geçerek, kentsel alanların 1919-
1922 yılları arasındaki yangında tamamen ya da 
bir kısmı zarar görerek yeniden planlanması ya 
da sanayi yatırımlarıyla daha geç tarihlerde plan-
lanmasıyla şekillenmiştir (Görsel 1). 1960 yılına 
kadar sürekli nüfus artışı görülen ve hızla planla-
nan kentler, 1960 yılında çıkarılan 91 sayılı yasa 
ile Devlet Planlama Teşkilatı’nın kurulmasından 
sonraki “planlı dönem”de şehirleşmede durgun-
luk sürecine girmiştir. “Batı Anadolu” tanımı ise, 
coğrafi olmaktan çok, ekonomik ve sosyal benzer-
liklerinden ötürü bir arada değerlendirilmesi uy-
gun olan yerleşimler için kullanılmaktadır ve Af-
yon, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, 
Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak 
illerini kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Hazır-
lanan imar planlarının, mevcut kent merkezi ile 
konut alanlarının korunmasını, buna karşılık ızga-
ra sisteme sahip geniş yollarla birbirine bağlanan 
modern kentsel alanların oluşturulmasını hedefle-
diği gözlenmektedir (Görsel 2). Bu uygulamaların 
en iyi örnekleyen yerleşimlerden biri İzmir’in Tire 
ilçesidir. Tire’de ilk belediye teşkilatı 1864 yılın-
da kurulmuştur;3 ilk planlama çalışmalarının ise 
1910’larda başladığı bilinmektedir. Günümüzde-
ki birbirine dik açılı yollar ve ızgara plan sistemi-
nin 1916 Yangını’ndan sonra zarar gören alanın 
yeniden yapılanmasıyla uygulanmaya başlandığı 
söylenebilir. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren 
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Görsel 1. Bayındırlık İşleri Dergisi’nde İmar Planı Bilgileri Bulunan Batı Anadolu Yerleşimleri 

Görsel 2. Bayındırlık İşleri Dergisi’nde İmar Planı Çizimleri Bulunan Batı Anadolu Yerleşimleri 

birçok kamu yapısının yapımı gerçekleştirilmiştir. 
1927-1940 yılları arasında Millet Parkı, İstasyon 
Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi 
düzenlenmiş; Türk Ocağı (Şehir) Sineması ile Şe-
hir Stadı açılmıştır. Tire’nin bilinen en erken ta-
rihli imar planı 1950 yılında Y. Mimar Vedat Erer 
tarafından hazırlanmıştır.4 Bu plan, yangın sonrası 
uygulanan sistemin devamı niteliğindedir. Erer, 
kentin geniş yollarla birbirinden ayrılan yapı ada-
larından oluşan daha geometrik bir düzenle plan-

lanmasını öngörür. 1950 tarihli imar planı, mev-
cut birtakım yapı ve alanların rehabilitasyonu ile 
yeni yapım faaliyetlerini içermektedir (Görsel 3). 
Planın uygulaması 1952-1955 yılları arasında Tire 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Can 
Egeli tarafından yürütülmüştür. Hal binası, Tire 
Mezarlığı giriş kemeri ve çevre duvarları, 4 Eylül 
Kurtuluş Anıtı, 4 Eylül Kurtuluş Anıtı Parkı’nda yer 
alan büfe ve günümüzde kent müzesi olarak kul-
lanılan Belediye Binası da Can Egeli tarafından ta-



161   modern mimarlık mirası 

sarlanmıştır.5 Bu süreçte gerçekleştirilen kent ölçe-
ğindeki müdahaleler ve yeni inşa edilen yapılarla, 
Tire kentinin modern kimliği güçlenmiştir. 

Tire’de kentsel sit alanı sınırları İzmir II numara-
lı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu tarafından 21.05.2003 tarih, 11636 sayılı ve 
12.03.2009 tarih, 4651 sayılı kararlar ile belirlen-
miştir. 2010 yılında ise söz konusu alan için koru-
ma amaçlı imar planı hazırlanmış ve koruma ku-
rulu tarafından onaylanmıştır. Tire için hazırlanan 
koruma amaçlı imar planı, kent belleğinde önemli 
yeri olan ve kent içi ilişkileriyle günümüze büyük 
oranda ulaşmış modern mimarlık mirası yapıları 
içeren kent katmanını dikkate almayan bir yaklaşı-
ma sahiptir. Yasalarda yeri tanımlı olmayan ve ko-
ruma konusunda oldukça sıkıntılı bu tür yapıların 
sadece (eski Belediye Binası ya da Şehir Sineması 
gibi) tekil örneklerinin tescilli olması, söz konusu 
katmanın yok oluşunu engelleyememektedir. Bu 

yıkımların en yakın tarihlisi 2014 yılında gerçek-
leştirilen Hal binasının yıkımıdır.

Değerlendirme

Koruma planlaması kavramı, Türkiye’de henüz 
kentsel planlama faaliyetinin bütünleşik bir parça-
sı haline gelememiştir. Koruma amaçlı imar planı 
hazırlanan yerlerde de, Tire örneğinde görüldüğü 
gibi, 20. yüzyılda inşa edilen modern mimarlık 
mirası yapılar ve kentsel alanlar korunması gerekli 
kentsel katmanlar olarak kabul görmemektedir.6 
20. yüzyıl mimari mirasına yapılacak müdahale-
ler, yapıların bütünlüğünü bozmayacak nitelikte 
olmalıdır. ICOMOS ISC20C tarafından hazırlanan 
ve 16 Haziran 2011 tarihinde kabul edilen Mad-
rid Belgesi, modern mimari mirasın döneminin 
mimari dilinin fiziksel kanıtı olduğu kadar tarihi, 
sosyal, bilimsel değerler ile yaratıcı deha gibi so-
mut olmayan değerlerinin altını çizer. Bu değerler, 

DİPNOTLAR

Görsel 3. Tire Kent Merkezi (1/1000 Koruma Amaçlı İmar Planı altlık olarak kullanılarak üretilmiştir.)
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tek yapı ölçeğinde olduğu kadar kentsel alan ölçe-
ğinde de geçerlidir. Kentsel alanların sahip olduğu 
kültürel miras değeri, ilk tasarlandıkları dönemin 
biçimlenişini korusun veya zaman içinde birtakım 
müdahalelere uğramış olsun, yalnızca mirasın ya-
şına bağlı olarak değerlendirilmemelidir. Modern 
mimarlık hareketinin ürettiği kavramlar, bugün 
yaşadığımız şehirlerin imajı üzerinde tartışılmaz 
bir etkiye sahiptir. Başarılı bir kentsel koruma ça-
lışması için kentsel dokunun tarihi değerinin ka-
bul edilmesi gereklidir.7 Tire örneğinde görüldüğü 
gibi, Türkiye kentleri 20. yüzyılda önemli değişik-
likler geçirerek modern bir kimlik edinmiştir. Bu 
yüzden, modern mimarlık mirası katmanına sahip 
kentlerde yürütülecek kentsel koruma ve planla-
ma çalışmalarında, o katmanın yerel önemi ve bir 
değer olarak korunması gerekliliği vurgulanmalı-
dır. Yerleşimlerin mevcut kentsel katmanlarının 
miras değerleri tüm kentsel ve bölgesel planla-
ma çalışmalarında dikkate alınmalı; 1975 yılında 
Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Mimari Miras 
Kongresi’nde ilan edilen Avrupa Mimari Miras 
Tüzüğü’nde ilk kez dile getirilen bütünleşik koru-
ma kavramı, modern mimarlık mirası ürünleri için 
de geçerli olmalıdır. 

1  İlhan Tekeli, “Türkiye’de Kent Planlaması Dü-
şüncesinin Gelişimi”, Yapı Dergisi, 291, (2006): 37-41.

2  Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urba-
nism, 1928-1960, (Cambridge: MIT Press, 2002), 27-
29.

3 Mekin Sarıoğlu ve Turgay Gönenç, İzmir İl Yıl-
lığı 1967, (İzmir: Ege Üniversitesi, 1969), 568.

4  Doğan Tuna, “Unutulan Bir Mimar: Can Egeli 
(1927-1969)”, Mimarlık, 330 (2006): 40-46.

5 A.g.e., 40-46.

6 ICOMOS ISC20C, “Madrid Document”, 
http://www.icomos-isc20c.org/madrid-document/ (ET: 
06.11.2018).

7 Francesco Bandarin ve Ron van Oers, The His-
toric Urban Landscape: Managing Heritage in an Ur-
ban Century, (Wes Sussex: Wiley-Blackwell, 2012), 23.

KAYNAKÇA
Bandarin, Francesco ve Ron van Oers, The Historic Ur-

ban Landscape: Managing Heritage in an Urban 
Century. Wes Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.

ICOMOS ISC20C, “Madrid Document.” http://www.
icomos-isc20c.org/madrid-document/ (ET: 
06.11.2018).

Keskinok, Çağatay, “Urban Planning Experience of Tur-
key in the 1930s”, METU Journal of the Faculty of 
Architecture, 27 (2010): 173-188.

Mumford, Eric, The CIAM Discourse on Urbanism, 
1928-1960. Cambridge: MIT Press, 2002.

Önsel Atala, Zeren ve Yıldız Salman, “A Methodol-
ogy for the Conservation of Small Anatolian Citi- 
es Planned Between 1920-1960”, International 
Journal of Heritage Architecture, 2, no. 1, (2018): 
37-47.

Sarıoğlu, Mekin ve Turgay Gönenç, İzmir İl Yıllığı 
1967. İzmir: Ege Üniversitesi, 1969.

Tekeli, İhan, “Türkiye’de Kent Planlaması Düşüncesinin 
Gelişimi”, Yapı, 291, (2006): 37-41.

Tuna, Doğan, “Unutulan Bir Mimar: Can Egeli (1927-
1969)”, Mimarlık, 330 (2006): 40-46.

DİPNOTLAR



163   modern mimarlık mirası 

1960’lı yıllar, büyüyen kentlerin o döneme kadar korudukları eski kent merkezi sınırlarını zor-
lamalarıyla birlikte yaşanan keskin nitelik değişimi sonucunda Türkiye için kent planlama çalış-
malarının kırılma noktası olarak kabul edilebilir. Özellikle 1960’lar sonrasında gerçekleşen hızlı 
kentleşme ile birlikte kentlerin sorunları ölçek değiştirmiştir. Söz konusu değişim, görece yeni ve 
özellikle modern mimarlık mirasının kaybı konusunda tehdit oluşturmaktadır. Hızlı kentleşme-
nin neden olduğu tehdit, 1920-1960 arası dönemde planlanan ve sonraki süreçte kentsel doku 
bütünlüğü ile otantikliğinin kaybedilmesi riskini yaşayan Batı Anadolu kentleri için de geçerlidir. 
Bu tehdide karşı, kentsel korumanın genel kentsel planlama kararları ile bütünleştirilmesi önem-
lidir ve bu çerçevede temel mekânsal, çevresel ve sosyal dengelerin korunması amaçlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: modern mimarlık mirası, Batı Anadolu kentleri, kentsel planlama, kentsel 
koruma

The 1960s can be considered as a breaking point of urban planning works in Turkey because of 
the drastic change in urban quality that was experienced as a result of the growing cities’ push of 
the borders of their historic centres, which had been preserved until that time. The problems of 
cities have changed scale because of rapid urbanization witnessed especially after the 1960s. This 
change causes threat of loss for the comparatively new and especially modernist architectural 
heritage. The threat by rapid urbanization is also valid for Western Anatolian Cities planned 
between 1920 and 1960, which are witnessing the risk of losing the integrity and authenticity 
of their urban fabrics in the later process. Against this threat, it is important to integrate urban 
conservation with general urban planning decisions, and aim in this frame to protect the basic 
spatial, environmental and social balances. 

Keywords: modernist architectural heritage, West Anatolian cities, urban planning, urban 
conservation

Bir Kent Katmanı Olarak Modern Mimarlık 
Mirası: Tire Örneği

Modern Architectural Heritage as an Urban 
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Günümüzde, Kadıköy İlçesi sınırları içinde, E-5 
olarak da bilinen D100 karayolunun kuzey ve 
güneyine yayılan semtin nüvesini tasarlanmış bir 
yerleşim alanı olan Koşuyolu Mahallesi oluştur-
maktadır. 1950’lere yaklaşırken nüfusu yeniden 
hızla artmaya başlayan İstanbul’un artan konut 
gereksinimini karşılamak üzere, belediyenin 1948 
yılındaki1 ucuz işçi  evleri  kurma  girişimlerinin 
ilk örneklerinden birisi olarak planlanan Koşuyolu 
Mahallesi’nin konumlandığı alan bu tarihlere ka-
dar neredeyse tümüyle2 çayır ve tarlalardan oluş-
maktadır (Görsel 1).

Bir konut alanı olarak “tasarlanmış mahalle” fikri 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde şehirlerin 
çağdaş planlamaya kavuşturulması ve yeni şehirle-
rin kurulması hedefleri ile özellikle Almanya’dan 
davet edilen plancı ve mimarların yayın ve çalışma-
ları ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yaygınlaşmaya 
başlamıştır.3 Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı’nı 
izleyen dönemde, ülkenin değişen politik yapısı, 
özellikle de tarım ve sanayileşme politikaları, köy-
lerden kentlere büyük bir göç dalgasını başlatmış, 
bunun sonuçlarından biri olarak da artan nüfus 
bir süredir durağanlaşmış olan İstanbul’da aniden 
ve acilen çare bulunması gereken bir konut so-
rununu gündeme getirmiştir. Ancak aynı dönem-
de yaşanan ekonomik sorunlar, özellikle inşaat  

KOŞUYOLU: İSTANBUL'DA BİR MODERN MAHALLE

Yıldız Salman, Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Görsel 1a. Üsküdar – Kadıköy imar planı, Keşfiyat ve İnşaat Türk 
Anonim Şirketi 1926-1928 Carl Lörcher. Kaynak: Kayra, 1990,s.7.
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malzemelerinin temininde karşılaşılan zorluklar, 
ucuz konut üretimi konusunda farklı ekonomik 
model arayışlarına yol açmıştır. Cumhuriyet’in 
ilanını izleyen dönemde, konut alanlarını da içe-
ren kamusal inşaatları yürütme görevini üstlenen 
üç kurumdan ilki olan Emlak ve Eytam Bankası4 
1926’da kurulmuştur. Banka, 1950 öncesinde 
Ankara’da Paul Bonatz tarafından memur lojman-
ları olarak tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi ile ma-
halle ölçeğinde konut uygulamaları üretmeye baş-
lamıştır. 1946 yılında adı Emlak Kredi Bankası ola-
rak değiştirilen kurum, uzun vadeli ve düşük faizli 
konut kredisi verme hedefiyle yeniden yapılanmış 
ve 1950’lerde çeşitli kentlerdeki konut projelerin-
de aktör olarak yer almıştır.

1940’larda birçok kentin planlama çalışmalarını 
yürüten Kemal Ahmet Aru, İstanbul’un kentsel ve 
sosyal yapı olarak büyük bir dönüşümün eşiğinde 
olduğu 1950’li yıllarda kendisinin de dâhil olduğu 
komisyonun yaptığı hesaplara göre derhal temin 
edilmesi gereken 40.000 konuta ihtiyacı olduğunu 
belirtmektedir.5 O yıllarda Koşuyolu Evleri, bu ge-
reksinim doğrultusunda gelişen ve kentte hızla ar-
tan nüfusun barınma sorununu çözmek amacıyla 

Görsel 1b. Koşuyolu Mahallesi alanı, 1946, Kaynak: İBB, Hava Fotoğrafları Arşivi

gerçekleştirilen toplu konut üretimi çalışmalarının 
erken bir aşamasını oluşturmaktaydı. 1950’li yıllar, 
Türkiye mimarlığında, toplu konut, sosyal mesken 
ve ucuz ev tanımları üzerinden çeşitli konut tartış-
malarının sıklıkla yapıldığı yıllardır. Bu tartışma-
larda eleştiriler devletin, belediyelerin ve konut 
üretimini destekleyen Emlak Kredi Bankası’nın 
uygulamalarının kentin ucuz konut gereksinimini 
karşılamaktan uzak olduğu yönünde yoğunlaş-
maktadır. Zeki Sayar, konu ile ilgili yazısında, İs-
tanbul Belediyesi Mesken Bürosu ve Emlak Kredi 
Bankası Fen Heyeti tarafından projelendirip uygu-
lanan 1954-57 tarihli Atatürk Bulvarı üzerindeki 
bloklar6 ile Kemal Ahmet Aru’nun müellifi olduğu 
yine Emlak Kredi Bankası tarafından uygulanan IV. 
Levent Mahallesi konutlarının7 “ucuz konut” kav-
ramından ve bu konuda geliştirilen asgari norm-
lardan çok uzak olduklarını, hatta orta halli aile-
ler için bile lüks kabul edilebileceğini, dolayısıyla 
yola çıkış amacı olan “dar gelirli evsiz hemşerinin 
iskânı” kapsamının dışında uygulamalar olduğunu 
belirtir.8 Sayar’ın bu eleştirilerinin dışında tuttuğu 
tek örnek belediyenin 1948 tarihli ilk girişimlerin-
den olan Koşuyolu Mahallesi’dir.
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Görsel 2. Koşuyolu Mahallesi, 1966, Kaynak: İBB, Hava Fotoğraf-
ları Arşivi

Dar ve orta gelir grubuna hitap eden, farklı büyük-
lükte ve karma yapım tekniği ile inşa edilen 400’ün 
üzerinde9 konut ile çarşı, karakol, kreş, okul, sine-
ma, parkve sosyal donatı alanlarını içeren bu tasar-
lanmış mahalle, Koşuyolu Caddesi’nin doğusunda 
konumlanan Belediye Evleri (işçi evleri ve tersane 
evleride bu bölümde yer almaktadır) ve Kredi Yapı 
Sandığı Evleri ile batısında konumlanan Banka Ev-
leri adlarıyla anılan üç ana tasarlanmış bölümden 
oluşmaktadır (Görsel 2).

İstanbul Belediyesi ve Emlak Kredi Bankası’nın 
katılımıyla oluşturulan İmar Limited Ortaklığı ta-
rafından gerçekleştirilen10 projenin ilk kısmı1948 
yılında Kemal Uralman11 tarafından belediye ve 
tersane işçileri için planlanmış olan ve “belediye 
evleri” olarak da bilinen bölümdür. 1949 yılında 
onaylanan plan, çayır ve tarla alanları ile 1926-28 
yıllarında Lörcher tarafından hazırlanan Üsküdar-
Kadıköy İmar Planı’nda görülen ve kısmen gerçek-
leştirilen açık alan tasarımlarının ve yeni açılan 
ve adlandırılan sokakların da görüldüğü mevcut 
durum paftası üzerine işlenmiştir ve 16 yapı ada-
sından oluşmaktadır. Daha sonra yine Uralman 
tarafından bu plana dayanarak hazırlanmış olan 
uygulama planı Henri Prost’un da onay imzasını 
taşımaktadır.12 Bu kısımdaki planlama kararları-
na ilişkin 1954 tarihli bir diğer plan bulunmakla 
birlikte, yapı adası düzeni günümüzdeki durumla 
örtüşmemektedir. Büyük olasılıkla uygulama sü-
recinde birçok revizyon yapılmış olmalıdır. Alan-
da eğime paralel düzenlenmiş ızgara planlı yapı 
adaları üzerinde sokağa cephe veren dizileri oluş-
turan konut birimlerinin oldukça sade biçimleniş-
leri, basık kemerli giriş kapıları, metal korkuluklu 
dairesel planlı Fransız balkonları ve zemin kattaki 
ızgara görünümlü pencereler ile hareketlendiril-
miştir (Görsel 3).

Belediye Evleri kısmında yer alan ancak daha kü-
çük birimlerden oluşan konutlar İşçi Evleri olarak 

adlandırılmaktadırlar. Bu yapılara ilişkin projelen-
dirme çalışması 1955 yılında gerçekleşmiştir.13 

Çizimlerde görülen iki katlı konutlarda yer alan 
ızgara bölüntülü cam çıkmalar bu konutların cep-
he  düzenini diğerlerinden oldukça farklılaştırsa 
da, büyük olasılıkla ısı kaybı ve/veya ekonomik 
nedenlerden bu tasarım hiç uygulanmamış, yerine 
pencere açıklığının altında ve üstünde yalı baskısı 
görünümlü derz uygulaması yapılmıştır. 

Yine Belediye Evleri kısmında Cenap Şahabettin 
Sokak’ta yer alan Tersane Evleri ise, İstanbul Liman 
ve Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikası Koope-
ratifi tarafından 1962 yılında yaptırılmıştır.14 Ucuz 
ev amacına oldukça uygun olarak, kırma çatılı ya-
lın prizmatik kütlelerden oluşan iki katlı konutlara 
birkaç basamakla çıkılmaktadır.

İstanbul Belediyesi 1950 yılında, yaptırılacak tek 
katlı iki odalı, tek katlı üç odalı ve iki katlı üç 
odalı halk tipi ucuz evler için bir yarışma düzen-
lemişse de,15 yarışma sonucunun uygulamalara 
nasıl yansıdığı konusunda net bir bilgi bulunma-
maktadır. Etaplar halinde geliştirilen projenin 
uygulanan bölümleri 1952 yılında İzmir Enter-

Görsel 3a. Kadıköy Koşuyolu’nda 5218 sayılı kanuna göre tevziye 
tabi tutulacak sahaya ait ek imar planı, Kemal Uralman, 1948
Kaynak: İBB Atatürk Kitaplığı Harita Arşivi, Hrt_009645
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Görsel 3b. Tophanelioğlu-Koşuyolu üzerinde tevzi edilecek arsalara ait tatbikat planı, Kemal Uralman, 1949  Kaynak: İBB Atatürk Kitaplığı Hari-
ta Arşivi, Hrt_009644

nasyonal Fuarı’ndaki Emlak Bankası pavyonunda 
açılan“Milletlerarası Mesken Mimarisi Plân ve 
Fotoğraf Sergisi” kapsamında on yedi ülkeden se-
çilen ucuz mesken davası örnekleri16 arasında ta-
nıtılmıştır. 

Koşuyolu Mahallesi’nin banka evleri bölümü, 
1950 yılında, Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gorbon 
tarafından17 İstanbul Belediyesi için “Koşuyolu 
İstanbul İmar Limited Ortaklığı Mahallesi” adıyla 
planlanmıştır. 1/1000 ve 1/500 ölçekli parselas-
yon planları, Belediye Evleri tarafında olduğu gibi 
eğime paralel düzenlenmiş yapı adaları içinde so-
kaklara cephe veren, farklı tiplerdeki bahçeli bir 
ve iki katlı yarı müstakil konut dizilerini içermek-
tedir. Alanda konutlar dışında, dükkânlar, okul, kır 
kahvesi gibi çeşitli işlevler de yer almaktadır. Plan 
ile öngörülen 140.000 m2 alanda yer alan 14 yapı 
adasında inşa edilmiş 413 konuttan oluşan mahal-
lede, konutlara ilişkin farklı mimari çözümler ge-
liştirilmiştir.18

Emlak Kredi Bankası’nın 1952 ve 1953 tarihli tanı-
tım broşürlerinde, Koşuyolu Caddesi’nin batısında 
kalan banka evlerindeki farklı konut tipleri, kredi 
miktarları ve uygulama etapları hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. 

Koşuyolu Mahallesi içindeki üçüncü ve en küçük 
kısım olan Kredi Yapı Sandığı Evleri ise, Beledi-
ye Evleri’nin hemen güneyindeki yapı adalarında 
bulunmaktadır. Kredi Yapı Sandığı A.Ş. tarafından 
hazırlanan 1957 tarihli katalogda, konutların 1958 
yılı Haziran ayında bitirilip teslim edileceği bilgisi 
yer almaktadır.19 En son gerçekleştirilen kısım ol-
ması nedeniyle Koşuyolu Mahallesi’nin artık alt-
yapı gereksinimleri karşılanmıştır ve kentin seçkin 
bir yerleşim alanı olduğu vurgusu da broşürde yer 
alır. Konutlar ile birlikte alan içinde bir çarşı ve si-
nema da tasarlanmış ancak uygulaması gerçekleş-
tirilmemiştir20. İki katlı ev dizileri olarak tasarlanan 
konutlar boyutlarına ve dizi içindeki konumlarına 
göre farklı tipler olarak sınıflandırılmışlardır (Gör-
sel 4). Diğer kısımlarda olmayan zemin katında 
dükkân bulunan konut tipleri de ev sahibi olmak 
isteyenlere sunulan seçenekler arasında yer al-
maktadır. En ucuz maliyet ve maksimum konfor 
amaçlandığından, mekânların küçük ama kulla-
nışlı olmasına, kullanıcılar için yeterli depolama 
alanları yaratılmasına çalışılmıştır. 

1950’lerin önemli konut sorununa çözüm arayışı 
olarak tasarlanan ve uygulanan bir modern mahal-
le olarak Koşuyolu’nun, günümüze kadarki süreç-
te geçirdiği dönüşümü etkileyen ilk etmen 1973 
yılında Boğaziçi Köprüsü’nün açılmasıdır. Ana 
ulaşım arterine olan yakınlığı bölgenin değerini 
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Görsel 4a. Banka Evleri kısmı için Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gorbon’un hazırladığı yerleşme Planı ve 1950’lerde yerleşme Kaynak: İBB Ata-
türk Kitaplığı Harita Arşivi, Hrt_009639 ve Şener, H., Yıldız, D. (2000), s.28
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Görsel 4b. Kredi Yapı Sandığı Evleri, Kaynak: Kredi Yapı Sandığı Koşuyolu Evleri Broşürü, 1957 ve Y. Salman Arşivi, 2018

arttırmış ve konutların işyerine dönüşümü baş-
lamıştır. İkinci önemli dönüm noktası ise az kat-
lı yapılardan oluşan bölgeye olan talebi yeniden 
arttıran 1999 depremidir. 1997 tarihli imar planı-
nın temelde otopark sorununu çözmek amacıyla 
öngördüğü değişiklik izinleri, parselin tümünü 
kaplayan bodrum kat inşaatları nedeniyle nere-
deyse mahalledeki bütün parsellerde bahçelerin 
topraksızlaşmasına neden olmuştur. Koşuyolu 
Caddesi’ne bakan parsellere verilen ek kat hakkı, 
fiziksel yapının bozulmasını hızlandırmıştır. Hem 
ilk yapım dönemi hem de bahçeli ve az katlı ko-
nutlardan oluşan bir modern mahalle olması açıla-
rından Koşuyolu ile benzerlikler gösteren Levent 
Mahallesi’nin fiziksel yapısının da işlev değişik-
liklerine bağlı olumsuzluklar ile şekillenen dönü-
şüm süreci, alanın 2008 yılında kentsel sit alanı 
ilan edilmesi ile ez azından yasal zeminde ivme 
kaybetmiştir. Ancak Levent Mahallesi için olumlu 
olan bu gelişme özellikle işyerlerinin Koşuyolu’na 
olan talebini yeniden arttırmıştır.

Koşuyolu Mahallesi, günümüzde geçerli mi-
marlık mirası  değerleri açısından bakıldığında, 
İstanbul’un ucuz konut sorununu çözmek üzere 
geliştirilmiş ilk örneklerden birisi olarak koruma-
ya konu olması gereken bir yerleşimdir. Mahalle 
sınırları içindeki konutların çoğu kullanıcıların za-

man içindeki müdahale ve yenilemeleri ile özgün 
mimari niteliklerinden uzaklaşmış durumdadır. 
2016-2018 yılları arasında yol-parsel, parsel-yapı, 
parsel-bahçe duvarı, komşu yapı ilişkisi, kütle bi-
çimlenişi ve cephe tasarımı özgünlüğü açılarından 
yapılan değerlendirmede, Belediye Evleri tarafın-
da özgün fiziksel yapısını oldukça iyi düzeyde ko-
ruyan konutların oranı %15, orta düzeyde koru-
yanların oranı ise %18’dir. Banka Evleri tarafında 
ise bu oran iyi düzeyde koruyanlar için %29 iken 
orta düzeyde korunmuş yapılar %9’luk bir oranda 
kalmaktadır.21  (Görsel 5) Bu oranlar ilk bakışta dü-
şük gözükmekle birlikte, çoğu geri döndürülebilir 
sorunların giderilebileceği ve orta düzeyde korun-
muş yapıların sahip oldukları değerlerinde doğru 
bir koruma yaklaşımı ile görünür kılınabileceği dü-
şünülürse, alanın bütününde %71’lik bir potansi-
yelden söz edilebilir (Görsel 5). Bu nedenle, ben-
zer sorunların var olduğu Levent Mahallesi’nde ol-
duğu gibi, kentin önemli bir modern konut miras 
alanı olan Koşuyolu Mahallesi’ne de en kısa za-
manda yasal koruma statüsü tanımlanması ve tüm 
uygulamaların alanın miras değerleri gözetilerek 
yapılması gerekmektedir.
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Görsel 5a. Banka Evleri, güncel durum (842ada/27-28-29 parsellerve 
860 ada / 112 parsel) Kaynak: Y. Salman Arşivi, 2018

Görsel 5b. Belediye Evleri, 2000’ler ve günümüz Kaynak: Şener, H., 
Yıldız, D. (2000)ve Y. Salman Arşivi, 2018

Görsel 5c. Tersane Evleri, güncel durum (1009 ada/23-24 parsel )
Kaynak: Y. Salman Arşivi, 2018

Görsel 5d. İşçi Evleri, güncel durum (978 ada/23-24 parsel )ve proje
Kaynak: Y. Salman Arşivi, 2018 ve Kadıköy Belediyesi Arşivi
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Koşuyolu Mahallesi 1950’lerde nüfusu yeniden hızla artmaya başlayan İstanbul’un artan konut 
gereksinimini karşılamak üzere, belediyenin 1948 yılındaki ucuz işçi evleri kurma girişimlerinin 
ilk örneklerinden birisi olarak dönemin önemli mimar ve plancıları tarafından tasarlanmıştır. 
Mahalle, alanı kuzeyden güneye ikiye bölen Koşuyolu Caddesi’nin doğusunda konumlanan Be-
lediye Evleri (işçi evleri ve tersane evleri de bu bölümde yer almaktadır) ve Kredi Yapı Sandığı 
Evleri ile batısında konumlanan Banka Evleri adlarıyla anılan üç ana tasarlanmış bölümden oluş-
makta ve dar ve orta gelir grubuna hitap eden, farklı büyüklükte 400’ün üzerinde konut ile çarşı, 
karakol, kreş, okul, sinema, park ve sosyal donatı alanlarını içermektedir. Koşuyolu Mahallesi, 
güncel koruma değerleri düşünüldüğünde, türünün ilk örneklerinden birisi olması nedeniyle ya-
sal koruma statüsüne sahip olmalı ve alandaki tüm planlama kararları ve uygulamalarda modern 
mimarlık mirası değerleri gözetilmelidir.

Anahtar kelimeler: Koşuyolu, İstanbul, ucuz konut, modern mimarlık mirası

Koşuyolu Neighborhood was planned by the leading planners and architects of the period as 
one of the pioneer examples of municipality’s initiatives in 1948 for constructing low-cost work-
ers’ houses in order to meet the demand for housing due to population explosion in İstanbul 
during the 1950s. The neighborhood mainly has three parts as Municipality Houses (including 
workers and dock-workers houses) and Credit Edifice Fund Houses, located at the east, and Bank 
Houses located at the west side of Koşuyolu Street, which divides the neighborhood from north 
to south. It includes more than 400 houses in different types and sizes for low and medium in-
come groups, as well as shops, a police station, a nursery, a school, a cinema, a park and spaces 
for other social needs. Regarding contemporary conservation values, Koşuyolu Neighborhood 
should have a legal conservation status as one of the first examples of its type, and planning deci-
sions and implementations should consider its modern architectural heritage values. 

Keywords: Koşuyolu, İstanbul, low-cost housing, modern architectural heritage

Koşuyolu: İstanbul'da Bir Modern Mahalle

Koşuyolu: A Modern Neigborhood in İstanbul 
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Türkiye’nin resmi olarak botanik alanında çalış-
malar yapan ve bitki varlığı açısından zengin en 
eski Botanik Bahçesi, İstanbul’da Süleymaniye’de 
yer alan İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Bo-
tanik Anabilim Dalı binasının çevresinde kurul-
muş olan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’dir.1 
İstanbul’un yapı kalabalığı içerisinde saklı kalan 
bu bahçe, Osmanlı döneminde Yeniçeri Ağası’nın 
resmi makamı Ağa Kapısı’nın yer aldığı arazide, 
İstanbul Müftülüğü ’nün yanında yer almaktadır 
(Görsel1). 1995’te sit alanı ilan edilen ve içerisin-
de bulunan ağaçları ve bitkileri yerinde korunması 
gerekli tabiat varlıkları olarak tescillenen bahçe,2 
2015 yılında Diyanet İşleri’ne tahsis edilmiştir. 
Günümüzde bahçenin, İstanbul Müftülüğü’ne tah-
sis edilmek üzere tahliye edildiği bilinmektedir.3

Bu sebeple, Botanik Anabilim Dalı Binası’ndaki 
eğitim, üniversiteye ait başka bir yerleşkeye taşın-
mış; botanik bahçesine girişler kapatılmıştır.

Bahçenin yer aldığı arazinin, Osmanlı ve Cum-
huriyet dönemlerinin farklı sosyal ve politik dina-
miklerinin etkisinde önemli değişimler geçirdiği 
görülmektedir. Öyle ki, uzun yıllardır ağaçlara ve 
bitkilere ev sahipliği yapan bu arazide, sırasıyla 
Ağa Kapısı, Bab-ı Meşihat, İstanbul Kız Lisesi’nin 
yapıları yer almıştır.4

80 YILLIK BİTKİ HABİTATI:  
ALFRED HEILBRONN BOTANİK BAHÇESİ

Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulmasının ardından, 
1933 yılı Üniversite Reformu ile eğitim ve öğre-
timinde köklü değişiklikler yaşanmış; Dârülfünûn 
kapatılmış, İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 
Reformla birlikte Türkiye’de ilk kez çağdaş an-
lamda Biyoloji eğitimi ve öğretimi, İstanbul 
Üniversitesi’nde başlamıştır. Ülkenin yükseköğre-
timinde bir dönüm noktası olan bu gelişme ve mil-
li eğitim politika ve programı çerçevesinde gerekli 
reform için yurtdışından bizzat Atatürk’ün daveti 
üzerine çağrılan – çoğu Almanya’da yaşayan ve 
Nazi rejiminin baskısından kurtulmak isteyen – 

Neslinur Hızlı Erkılıç, Araş. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü

Görsel 1. Süleymaniye Camisi ve İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölü-
mü Botanik Anabilim Dalı Binası Kaynak: https://www.mimarsinan.
gen.tr/suleymaniye-camii/
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yabancı akademisyen ve meslek adamları, İstan-
bul ve Ankara’daki eğitim kurumlarında görevleri-
ne başlamış ve yeni eğitim sistemine büyük katkı 
sağlamışlardır.5 İstanbul Üniversitesi’ne nebatat 
(botanik) ve hayvanat (zooloji) enstitüsündeki eği-
timler için çağrılan akademisyenler; bitki fizyoloji-
si ve genetik üzerine çalışan Ord. Prof. Dr. Alfred 
Heilbronn (1885-1961), bitki fizyoloğu Ord. Prof. 
Dr. Leo Brauner (1898-1974) ve zoolog Prof. Dr. 
Andre Naville (1895-1937)’dir. Naville’in 1937’de 
vefatı üzerine zoolog Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig 
yerini almıştır.

Reform öncesinde nebatat ve hayvanat dersleri 
Vezneciler’deki Zeynep Hanım Konağı’nda veril-
mektedir. Heilbronn, öğrenci sayısı, teknik koşul-
lar ve yetersizliklerin olduğunu belirterek bilimsel 
eğitim için gerekli koşullara sahip bir botanik bah-
çesi ve bir biyoloji enstitüsü yapılmasını hükümet-
ten talep etmiştir: 

İstanbul’a geldiğim zaman kendimi hiç de 
iyi durumda bulunmayan, sadece üç odadan 
oluşan bir enstitü önünde buldum. Yaklaşık 
1000 kadar öğrenciye derslerimi Zeynep 
Hanım’ın hipodromunda [konağında] ver-
mek zorundaydım. Hükümet bu durumun 
imkânsızlığını kabul etti ve bana yeni bir 
enstitü kurmak ve sadece 90 bitki yetiştiren 
bir bahçecik yerine yeni bir botanik bahçesi 
düzenlemek için izin verdi. Yeni enstitünün 
planı benim, Prof. Dr. Andre Naville ve Prof. 
Dr. Leo Brauner’in danışmanlığımızda Ernst 
Arnold Egli6 tarafından hazırlandı. 1937’ye 
kadar bu planlara göre Bakanlıkça mükem-
mel bir bina yaptırıldı7

Hükümetçe onaylanan bu taleple yeni kurulacak 
olan Biyoloji Enstitüsü ve Botanik Bahçesi için di-
ğer fakülte yapılarına yakın bir yerleşke arayışına 
girilmiştir. Eczacılık, tıp, biyoloji gibi farklı fakülte-
lerden öğrencilerin derslere katılabileceği bu bina 
için, dönemin Eğitim Bakanı Reşit Galip, 1926’da 
çıkan yangından beri boş kalan eski İstanbul Kız 
Sultanisi’nin yer aldığı araziyi önermiştir.8

Cumhuriyet sonrası dönemin modernist yaklaşım-
ları, bir yandan devletin yeni inşa edilen ve Batı’yı 
örnek alan binaları üzerinden, bir yandan da bu 
yeni binalarda işlenecek eğitimin Avrupa’daki ör-
neklerine benzer modeller üzerinden yorumlan-
ması ile ortaya konmuştur. Bu bağlamda Biyoloji 
Enstitüsü için gerekli olan binanın mimarisi Ernst 
Egli’ye devredilirken, bölüme ait eğitim modeli ve 
teknik ihtiyaçlarla Alfred Heilbronn ve arkadaşları 
ilgilenmiştir.

Biyoloji Enstitüsü binasının temeli 3 Mart 1935’te 
atılmış; bina 4 Haziran 1937 yılında eğitime açıl-
mıştır (Görsel 2). Egli’nin tasarladığı L plan şema-
lı binanın uzun ve kısa kollarının kesiştiği yerde 
Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Orman Fakülteleri 
ile biyoloji birinci sınıf öğrencilerini içine alacak 
büyük bir amfi yapılmıştır. Binanın kısa kolunda 
Hayvanat, uzun kolunda İspençiyarı Nebatat ve 
Genetik Enstitüsü ile Umumi Nebatat Enstitüsü 
yerleşmiştir. Yapıldığı dönem dört katlı inşa edilen 
yapının her katında ayrı bilim dalına yer ayrılmış; 
çalışma odaları, serbest odalar, dinlenme odaları 
ve eğitmen odaları tasarlanmıştır. 1940’lı yıllar-
da, yapının, Süleymaniye Camisi’ni maskeleyerek 
İstanbul siluetini ve semtin görünümünü bozdu-
ğuna ve Mimar Sinan’ın eserinin önüne geçiyor 
olmasına dair eleştiriler9 doğrultusunda hükümet 
tarafından tamamen yıkılması üzerine çalışma-
lar başlatılmış; Dekanlık ve Rektörlük çabalarıyla 
1957’de binanın iki katı yıktırılmıştır. Yapıdaki 
mekân kayıpları sebebiyle zooloji bölümüne ait 
birimler Vezneciler’de bulunan Biyoloji binasına 
taşınmış; böylece bina günümüze kadar yalnızca 
Botanik Anabilim Dalı tarafından kullanılmaya 
başlanmıştır.

İstanbul’da derslerine başladığı ilk günden beri 
Avrupa’dakilerine benzer bir eğitim yapısı ve mo-
deli inşa etmeyi aklına koyan Heilbronn, İstanbul 
Üniversitesi’ne bağlı bir botanik bahçesi kurma 
fikri üzerinden, enstitünün kuruluşu, eğitim-öğre-
timin planlaması ve düzenlemesinde Prof. Dr. L.  
Brauner ve Alman bahçe uzmanı Walter Stephan 
destekleriyle günümüze dek ulaşan Biyoloji Bö-
lümü altyapısını kurmuşlardır10 Bahçenin yapımı 
bina yapımından önce başlamıştır. 1934 yılında 
ilk düzenlemelerini takiben 1935 yılı ilkbaharında 
İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi (Hortus Bo-
tanicus İstanbulensis) adı ile hizmete girmiştir. He-
ilbronn Avrupa’daki örneklerindeki niteliği yaka-
layabilmek adına botanik bahçesinin planlamasın-
da gerek sera projelerinde gerekse ısıtma-soğutma 

Görsel 2. Biyoloji Enstitüsü binasının 4 katlı olduğu döneme 
ait bir fotoğraf. Kaynak: http://www.arkitera.com/gorus/1233/
alfred-heilbronn-botanik-bahcesi-tarihin-katmanlari-uzerin-
den-guncel-durumu-anlamak-ii (Fotoğraf: 1936, Alfred veMehpare 
Heilbronn Arşivi, Fotoğrafı çeken: CaferTürkmen)
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sistemlerinin seçiminde çok özenli davranmıştır. 
Günün koşullarına göre, Almanya’nın köklü firma-
larından en iyi ve uzun ömürlü ekipmanlarının alı-
mı için bizzat yazışmalarda bulunmuştur. Bahçe-
nin kuruluşunda ona destek olan Leo Brauner ve 
yanında çalışan Alman bahçe uzmanları Dr. Erich 
Schneider ve Walter Stephan ile İngiliz uzman 
George A. Catt’ın ortak çalışması sonucu botanik 
bahçesini Alman-İngiliz bir sentez niteliğinde ta-
sarladıkları düşünülmektedir.11

Botanik Bahçesi yaklaşık 15 dönümlük alanı kap-
lamakta ve tıbbi bitkiler, Türkiye bitkileri, deney 
parselleri, bataklık bitkileri, taş bahçe ve arbore-
tum olmak üzere altı birime ayrılmaktadır. Yöne-
tim ofisi, kütüphane, tohum odası, saksı depoları, 
santral, dinlenme odaları, görevliler için lojman ve 
herbaryum gibi mekânlar da bu planlama içinde 
yer almaktadır.13  Bahçenin temel birimleri sera-
lar, tohum kataloğu, herbaryum/ISTF herbaryumu, 
kütüphane, arboretum, sergi ve konferans salonu-
dur.14 Bahçe içerisinde mavi sera, kaktüs serası, 
üretim serası, havuzlu sera, yağmur ormanı serası, 
Cycas (Sago palmiyesi) serası, eğrelti serası gibi 
tropik ve subtropik yerleşim alanları olmak üzere 
bazıları birbirine geçişli yedi adet sera bulunmak-
tadır (Görsel 4.b).15  Bahçede İstanbul florasının 
nadir ve endemik taksonlarının korunması, çoğal-
tılması ve yeniden floraya kazandırılması sağlan-
maktadır. Bahçenin özel bir bölümü Anadolu’da 
risk altında bulunan soğanlı bitkilerin ex-situ 
korunması ve çoğaltılması için ayrılmıştır. Açık 

Görsel 3. BotanikBahçesi’nden Botanik Anabilim Dalı binasına 
bakış. Kaynak: Yazarın kişisel arşivi, 2014.

Bahçede ziyaretçilerin dolaşmalarını sağlayan ve 
teknik personelin işlerini kolaylaştıran yol sirkülas-
yonları, bitki parselleri çevresinde gezinebilmek 
için uygun şekilde düzenlenmiş (Görsel 3) ve bit-
kilerin bilimsel adlarının etiketlerle belirtildiği sis-
tematik bir düzen oluşturulmuştur. Bahçenin yer-
leştiği arazi Haliç’e doğru eğimli olduğundan, top-
rak aşınmasının önüne geçilmesi ve suyun uzun 
süre toprakta kalması için geniş taş duvarlarla ay-
rılmış olan dört adet teras alanı oluşturulmuştur. 
Bahçede, karayosunu ve eğrelti yetişmesi istenen 
doğal malzemeli yollar; bitki çitleri ile çevrilmiş 
familya parselleri; su bitkilerinin yerleştirileceği 
ve yan bölmelerinden bazılarına balık konulma-
sı planlanan, çevresinde küçük bölmeleri olan bir 
orta havuzu; bataklık bitkileri için özel balçık ko-
nulmuş bir havuz ve nilüferler için ayrılmış büyük 
bir havuz bulunmaktadır (Görsel 4.a). İngiliz etkisi 
ise bahçenin Haliç’e yakınlaştığı, basamaklı bir yol 
ile arboretuma geçilen tuğladan örülü kemeri ve 
işlemeli demir kapısı olan alt bahçede görülmekte-
dir. Seralar Almanya’nın Sachsen şehrindeki döne-
min en profesyonel seracılık şirketlerinden Oscar. 
R. Mehlhorn’un, 1939 yılında Alfred Heilbronn’a 
gönderdiği teklif mektubundaki modellerden esin-
lenilerek yaptırılmıştır12.

Görsel 4a. Botanik Bahçesi bitki parselleri ve seralar Kaynak: Yaza-
rın kişisel arşivi, 2014.

Görsel 4b. . Botanik Bahçesi planı  Kaynak: Üzenve ark (2002) 
kaynağından yararlanılarak yazar tarafından hazırlanmıştır.
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alanlarda, ağaç ve çalıları içeren çeşitli familya ve 
cinslerden 400 odunsu, 160 familyadan 3500 otsu 
ile Türkiye florası için nadir ve endemik bitkiler 
bulunmaktadır. Bahçede yine çeşitli cinslere bağ-
lı türlerden yaklaşık olarak 6000 (yerli ve yaban-
cı) ve seralarda farklı tropikal bölgelerden gelmiş 
2500 egzotik bitki bulunmaktadır.16

Bahçe kurulduktan sonra, Heilbronn ve Brauner’in 
enstitüye kazandırdığı bir diğer önemli özellik, 
1935 yılında yayınlamış oldukları İstanbul Üniver-
sitesi Nebatat Bahçesinin Tohum Katalogu (Index 
Seminum Hortus Botanicus İstanbulensis) adını ta-
şıyan ilk tohum kataloğudur. Önsöz ve bahçenin 
amaçlarını içeren bu katalog, botanik bahçelerin-
de kültüre alınan tüm bitkilere ait envanterin yer 
aldığı ve tohumlarının toplandığını belirten liste-
kataloğudur. Kataloglar basılarak tohum alışverişi 
yapılan dünyadaki diğer botanik bahçelerine pos-
talanmış; böylece çeşitlilik sağlanmış ve diğer bah-
çelerden buraya tohumlar getirilmiştir.

Yıllardır kök salan ağaç ve bitkileriyle kent içinde 
kentle var olan Botanik Bahçesi ilk tasarımını ko-
rumuş; akademisyenler ve bahçe şefleri tarafından 
muntazam bir özveriyle kontrol ve bakımları ya-
pılarak günümüze kadar getirilmiştir. Bitki varlığı 
yönünden zengin olan bu tarihi bahçe, bilimsel iş-
levinin yanı sıra, yer aldığı arazide meydana gelen 
toplumsal ve politik gelişmeler ve tanıklık ettiği 
yapılar, kişiler ve bitkilerle kent hafızasında önem-
li bir yer edinmiş; 20. yüzyıl modern mimarlık mi-
rasının önemli bir parçası olmuştur. Botanik bina-
sındaki eğitimin başka bir yerleşkeye taşınması ve 
bahçesinin tahliye edilerek gelecekteki kullanımı 
ile ilgili söylemlerin belirsiz olması, nasıl bir yol 
izleneceğine dair net bir bilginin paylaşılmaması, 
Haliç’in eşsiz manzarasına konumlandırılmış ve 
sıkışık bir yapı grubu içinde nefes alma imkanı 
sağlayan tek alan olan bu bahçenin tahrip edilmesi 
konusundaki endişeleri arttırmaktadır.

Türkiye’nin en eski botanik bahçesi unvanını taşı-
yan ve yurtiçi-yurtdışı tohum alışverişleriyle say-
gın bir konumda olan bahçenin canlı bitkilerin 
müzesi olduğu söylenebilir. Nadir ve endemik bit-
kilerin korunduğu bahçe ve uzun yılardır biriktiri-
len koleksiyonlarla dolu kütüphanesi ile Botanik 
Anabilim Dalı binası, öğrencilerin eğitimi ve öğ-
retim üyelerinin bilimsel araştırma etkinlikleri için 
kullanılmaya devam etmelidir. 

Cumhuriyet dönemi mimarlığının önemli bir 
parçası olan Botanik Anabilim Dalı binasının ve 
Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin ayakta kal-
ması, tarihsel sürekliliğinin sağlanması ve gele-

cek kuşaklara aktarılması gerekmektedir - İstanbul 
Üniversitesi’nin köklü geçmişine, reformlarına ve 
bilimsel varlığına sarılı duran, onu kucaklayan ve 
destekleyen, sürgünlere rağmen halen yaşamaya 
devam eden Akantus bitkisi gibi… (Görsel 5)

Teşekkür

2014 yılının Nisan ayında Botanik Anabilim Dalı 
ve Botanik Bahçesi üzerine yaptığım gezide tanış-
tığım, bina ve bahçe üzerine yaptığım çalışmalar-
da yazılı ve görsel kaynaklara erişmemde benden 
yardımlarını esirgemeyen İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanla-
rından Prof. Dr. Orhan Küçüker’e göstermiş oldu-
ğu ilgi ve destek için teşekkür ederim.

Görsel 5. Botanik Bahçesi planı Kaynak: Üzenve ark (2002) kayna-
ğından yararlanılarak yazar
tarafından hazırlanmıştır.

DİPNOTLAR

1  Fen Fakültesi Dekanlığı, Biyoloji Bölümü 
ile Botanik Ana Bilim Dalı Başkanlıklarının ortak ça-
lışması ve önerileri doğrultusunda, 1933 Üniversite 
Reformu’nun 70.yılında, bahçenin adının, kurucusunun 
isminin sonsuza değin İstanbul’da yaşatılması hedefi 
ile «Alfred Heilbronn” konulması kararlaştırılmıştır. 12 
Aralık 2003 günü yapılan bir bilimsel toplantının ardın-
dan bahçenin ismi “İstanbul Üniversitesi, Alfred Heilb-
ronn Botanik Bahçesi” olmuştur.  Yazının devam eden 
bölümlerinde Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi yerine 
kısaltma olarak Botanik Bahçesi kullanılmıştır.

2  Yazarın 28.08.14 tarihli e-posta başvurusu 
ile T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 09.09.14 tarihli, 
59077742-165/174279 sayılı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, 
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494 ada, 22 parsel konulu cevabına göre, bu alanda yer 
alan Botanik Anabilim Dalı binasının Kültür Bakanlığı 
İstanbul 1 no’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından tescillendiği bilgisine ulaşılmıştır.

3 Raife Polat, “Köhne Güzel: Alfred Heilbronn 
Botanik Bahçesi”, 18.03.2018, https://manifold.press/
kohne-guzel-alfred-heilbronn-botanik-bahcesi (ET: 
03.11.2018).

4  Dilşad Aladağ ve Eda Aslan tarafından yürütü-
len Botanik Bahçesi ve kurucularını konu alan “Unutma 
Bahçesi” başlıklı araştırma projesi, bahçenin yer aldığı 
arazinin çok katmanlı tarihsel yapısı üzerine kapsamlı 
bir inceleme sunmaktadır. Araştırma sürecinde elde edi-
len belgeler ile, bahçeye dair güncel kararı yorumlama 
önerisi olarak kaleme aldıkları iki ayrı metine şu kay-
na.klardan ulaşılabilir: “Alfred Heilbronn Botanik Bah-
çesi, Tarihin Katmanları Üzerinden Güncel Durumu 
Anlamak I-II”, http://www.arkitera.com/gorus/1228/alf-
red-heilbronn-botanik-bahcesi-tarihin-katmanlari-uze-
rinden-guncel-durumu-anlamak, http://www.arkitera.
com/gorus/1233/alfred-heilbronn-botanik-bahcesi-ta-
rihin-katmanlari-uzerinden-guncel-durumu-anlamak-ii 
(ET: 03.11.2018)

6  Neslinur Hızlı ve Nezih R. Aysel, “1930-1936 
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Botanik bahçeleri, içinde canlı bitki koleksiyonlarının yer aldığı, bilimsel bir ekip tarafından 
yönetilen ve eğitimli personeller tarafından bakım ve kontrollerin yapıldığı, eğitim ve araştırma 
amaçlı kurulmuş mekânlardır. Türkiye’de resmi olarak botanik alanında çalışmalar yapan ve bitki 
varlığı yönünden zengin en eski botanik bahçesi, Osmanlı döneminde tarihi bir değer taşıyan 
eski Ağa Kapısı’nın yer aldığı arazide kurulan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’dir. Cumhuriyet 
reformları ve yeni eğitim politikaları çerçevesinde ülkemize davet edilen yabancı akademisyen-
lerden biri olan Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve arkadaşlarının desteği ile 1935 yılında kurulan İs-
tanbul Üniversitesi’ne ait Botanik Bahçesi, günümüzde tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıyadır. 
Bu metinde, modern mimari miras kapsamında değerlendirilen bahçenin kültür varlığı olarak 
korunması gerekliliği; bahçenin kuruluşu, yerleşim planı ve sahip olduğu bitki varlığı hakkında 
derlenen bilgiler doğrultusunda vurgulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Alfred Heilbronn, botanik bahçesi, Botanik Anabilim Dalı, Ernst Egli

The botanical gardens are places that contain living plant collections managed by a scientific 
team and maintained by trained personnel, established for educational and research purposes. 
In Turkey, Alfred Heilbronn Botanical Garden is the oldest botanical garden, which works in the 
field of botany officially and abounds in plant species. It was established on the site of the old 
Aga Gate, which had a historical value during the Ottoman period. Within the framework of the 
Republican reforms and new educational policies, the botanical garden was founded in 1935 
by the cooperative work of Prof. Dr. Alfred Heilbronn, one of the foreign academicians who 
was invited to Turkey, and his colleagues. Today, the botanical garden is faced with the thread 
of eviction. In this paper, the necessity of the preservation of the botanical garden as a cultural 
property within the scope of modern architectural heritage is indicated through the information 
compiled about the establishment of the garden, its settlement plan and different plant species.

Keywords: Alfred Heilbronn, botanical garden, Botany Department, Ernst Egli

80 Yıllık Bitki Habitatı: Alfred Heilbronn Botanik 
Bahçesi

A Plant Habitat of 80 Years: Alfred Heilbronn 
Botanical Garden 
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ULUSAL ENVANTER OLUŞTURMA YOLUNDA          
KATEGORİK BİR SEÇKİ

DENEMESİ
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DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, 
ülkenin modern mimarlık mirasının korunması 
için gerekli ilk adım olan belgelemeyi ve kapsam-
lı bir envanter oluşturmayı öncelikli hedef olarak 
görmektedir. Grubun bu hedefi gerçekleştirmek 
yönündeki en önemli girişimi, her yıl düzenlenen 
ve bugüne kadar göz ardı edilmiş örneklere dikkat 
çekmeyi amaçlayan “DOCOMOMO_Türkiye Pos-
ter Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin 
Yerel Açılımları” etkinliğidir.

2004 yılından bu yana her yıl başka bir kentte 
gerçekleşen ve 2019’da on beşincisi düzenlenen 
bu etkinlik dizisinde sunulmuş olan yaklaşık 1100 

ULUSAL ENVANTER OLUŞTURMA YOLUNDA 
KATEGORİK BİR SEÇKİ DENEMESİ

İlke Alatlı, Aygün Aşık, Ebru Omay Polat, Yıldız Salman, DOCOMOMO_Türkiye Çalışma Grubu

yapı/yapı grubu, Türkiye’nin modern yapı üretimi-
nin kapsamını ve çeşitliliğini göstermektedir.1 Bu 
etkinlik kapsamında 81 ilin 65’inden sunulan ya-
pıların oluşturduğu envanter, Türkiye modern mi-
marlığı hakkında bilgimizi derinleştirmekte ve bu 
üretimin değerlendirilmesi için yeni bakış açıları 
oluşturulması yönünde heyecan uyandırmaktadır. 

Dosya’nın bu bölümünü oluşturmak üzere elimiz-
deki bu envanterden yapılan seçki, Türkiye’nin 
modern mimarlık mirası hakkındaki kapsamlı bir 
seçki denemesi olmayıp, sahip olduğumuz mira-
sın çeşitliliği ve niteliği hakkında bir bilgi üretme 
egzersizi olarak değerlendirilebilir (Görsel 1). 

Görsel 1. Poster Sunuşları envanterinden seçilen yapıların yer aldığı iller.(2004-2019 yılları arasında düzenlenen on beş etkinlikte sunulan çalış-
malar üzerinden hazırlanmıştır.)
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Görsel 2. Poster Sunuşları envanterindeki yapıların bölgelere göre 
dağılımı.(2004-2019 yılları arasında düzenlenen on beş etkinlikte 
etkinlikte sunulan çalışmalar üzerinden hazırlanmıştır.)

Görsel 3. Poster Sunuşları envanterindeki yapıların işlevlerine göre 
dağılımı. (2004-2019 yılları arasında düzenlenen on beş etkinlikte 
sunulan çalışmalar üzerinden hazırlanmıştır.)

DİPNOTLAR

1 DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları kitapçıkla-
rı için, bkz. <www.docomomo-tr.org> 

Bu seçkinin amacı, öncelikle Türkiye’deki modern 
mimarlık üretiminin yeterince fark edilmeyen 
yaygınlığına dikkat çekmektir. Uluslararası DO-
COMOMO envanterinin dayandığı işlevsel grup-
landırmaya göre belirlenen yapı tipleri, seçkinin 
kurgusunu oluşturmaktadır. Bu seçkide Türkiye’de 
modernizmin yereldeki çeşitliliğini vurgulamak 
hedeflendiğinden, İstanbul, Ankara ve İzmir’in 
bilinen örnekleri kapsam dışı bırakılmış; Anadolu 
coğrafyası ve Trakya’dan örneklere ağırlık veril-
miştir. Çeşitlenen malzeme, yapım teknolojisi ve 
mimari biçimlenme olanakları ile şekillenen ya-
pılar ülkenin bugüne kadar üzerinde durulmamış 
olan modern mimarlık birikimi hakkında fikir ver-
mektedir (Görsel  2). Örneğin, İç Anadolu’dan çok 

sayıda yapı örneğinin sunulmuş olması, süregiden 
geleneksel yaşam biçimi ve mekânlarının yanı sıra 
modernleşmenin de planlama, yeni yapı tipleri ve 
tasarım diliyle kent kültürüne olan katkısının gös-
tergesidir (Görsel  3).  

DOCOMOMO_Türkiye envanterinden Dosya 
için oluşturulan bu sınırlı seçki, Türkiye’nin mo-
dern mimarlık mirasının geniş kapsamı ve çeşitli-
liğini örnekleyerek, bugüne kadar bu mirasla ilgili 
üretilmiş olan literatüre farklı açılımlar sağlayacak 
bir potansiyelin varlığına işaret etmektedir.
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

tipi/işlevi:  ADL/LAW

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım /yapım tarihi:  1950

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor. 

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde “Yaşayan 
Kültür ve Sanat Merkezi” 
olarak kullanılmaktadır.

güncel fiziksel durumu:  2013 yılında işlev değişikliği 
nedeniyle yapılan restoras-
yon uygulamaları 2017 yı-
lında tamamlanmıştır.

koruma değerleri: Gaziantep Adliye Sarayı, 
yapım tekniği, mimari kur-
gusu, malzeme seçimi ile 
inşa edildiği dönemin yay-
gın mimari yaklaşımı olan II. 
Ulusal Mimari üslubunun bir 
temsilcisidir. Yapının konum-
landığı meydan, saat kulesi 
ve anıtsal kapısı gibi çevre-
sel bileşenleri ile dönemini 
yansıtan kültürel ve estetik 
bir değer oluşturmaktadır. 
Günümüzde kent belleğinde 
önemli bir yere sahip olan 
yapı toplumsal, tarihsel ve 
anı değerlerini barındırmak-
tadır.

GAZİANTEP ADLİYE BİNASI / 
GAZİANTEP YAŞAYAN  
KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

tipi/işlevi:  ANT/MON

yasal koruma durumu:  Tescillidir. 

tasarım /yapım tarihi:  24 Mart 1936 (Açılış   
 Tarihi).

mimar(lar)/tasarımcı(lar): Heinrich Krippel.

yüklenici(ler):  Afyon Valiliği.

güncel kullanımı:  Anıt ve içerisinde bulunduğu 
park günümüzde özgün işle-
vini korumaktadır.

güncel fiziksel durumu:  Anıt, özgün fiziksel yapısını 
ve bütünlüğünü korumaya 
devam etmektedir. 

koruma değerleri:  Kentin Milli Mücadele Dö-
nemi geçmişini temsil eden 
anıt, sembolik değerinin 
yanı sıra halkın belleğindeki 
yeri dolayısı ile süreklilik ve 
anı değerlerini taşımaktadır. 
Aynı zamanda Cumhuriyet 
Dönemi modernleşme ha-
reketinde anıtların önemli 
bir kentsel öge olması, bu 
bağlam içinde tasarlanmış 
ve inşa edilmiş olan Zafer 
Anıtı’na tarihsel, kültürel ve 
estetik değer katmaktadır.

AFYONKARAHİSAR  
ZAFER (UTKU) ANITI VE ANITPARK
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tipi/işlevi:  DIN/REL

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1973 yılında gerçekleşen  
 yarışma sonucu 1976   
 yılında inşaatına başlan 
 mış, 1982 yılında ibadete  
 açılmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar): Mimar Vedat İşbilir ve 
 Mimar Sevinç Şahin

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde özgün işle-
vini sürdürmektedir.

güncel fiziksel durumu:  Yapıda geçmiş onarımlardan 
kaynaklanan bozulmalar gö-
rülmekle birlikte, günümüz-
de özgün fiziksel yapısını ve 
bütünlüğünü korumaya de-
vam etmektedir. 

koruma değerleri: Klasik dönem cami mimari-
sinden esinlenilerek tasar-
lamış modern bir yapı olan 
Samsun Site Camii, farklı iş-
levlerin bir arada kurgulan-
dığı, form ve malzeme seçi-
mi ile inşa edildiği dönemin 
mimari üslubunu ve tasarım 
yaklaşımlarını yansıtan bir 
yarışma projesidir. Bu nite-
likleri ile kültürel ve estetik 
değer taşımaktadır. Döne-
minin gelişmiş bir yapım tek-
nolojisi olan ince betonarme 
kabuk strüktür kullanılarak 
inşa edilmiş olması ise tek-
nik ve teknolojik değerler 
oluşturmaktadır. Ayrıca ya-
pının işlevi nedeniyle kent 
hafızasında kuvvetli bir yeri 
vardır.

Kaynak:  http://www.setelektronik.com.tr/img/portfolio/single/port-
folio-38.jpg

SAMSUN SİTE (MERKEZ) CAMİSİ VE 
KÜLLİYESİ

Kaynak:  A. Ceren Güler Arşivi

tipi/işlevi:  DIN/REL

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1978

mimar(lar)/tasarımcı(lar):      Y. Mimar Özcan  
            Kırmızıoğlu

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde özgün işle-
vini sürdürmektedir.

güncel fiziksel durumu:  Yapının cephe açıklıkları ve 
malzeme gibi mimari detay 
ve biçimlenişlerine müdaha-
lelerde bulunulmuştur. 

koruma değerleri: Örtü sistemi için tercih edi-
len betonarme katlanmış 
plak örtü yapının teknik ve 
teknolojik değerinin yanı 
sıra dönemin mimari yak-
laşımlarını yansıtan özgün 
tasarımının da bir parçası-
dır. Bu yönleri ile yapı aynı 
zamanda kültürel ve estetik 
değer taşımaktadır.

ANTALYA HACI DUDU - MEHMET 
GEBİZLİ CAMİSİ
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tipi/işlevi:  DNL/REC

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  Yapının inşaatına   
 1965 yılında başlanmış,  
 26 Haziran 1969 tarihin 
 de hizmete açılmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):       Y. Mimar İhsan Kıygın

güncel kullanımı:  Yapı özgün işlevini sürdür-
mektedir.

güncel fiziksel durumu:  Yapı, dış etkenlere bağlı bazı 
bozulmalar dışında özgünlü-
ğünü korumaktadır.

koruma değerleri: 1969 yılında modern bir 
kurgu ile tasarlanan yapı, 
Kayseri’de müze işlevi ile 
inşa edilmiş ilk yapı olma-
sı ile kent belleğindeki yeri 
bağlamında toplumsal de-
ğer taşımaktadır. Kayseri Ar-
keoloji Müzesi plan şeması, 
cephe organizasyonu, tasa-
rımı,  betonarme yapım tek-
niği ve malzemesi ile döne-
minin özgün örneklerinden 
biridir. 

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi Kaynak: F. Ö. Sade, 2005. “Türkiye’de Tasarlanmış Müze Yapıları”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İstanbul.

KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ NİĞDE MÜZESİ 

tipi/işlevi:  DNL/REC

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  Yapı 1982 tarihinde   
 hizmete açılmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):      Mimar Erten Altaban

güncel kullanımı:  Yapı özgün işlevini sürdür-
mektedir.

güncel fiziksel durumu:  Yapı ziyarete açıldığı tarih-
ten günümüze geçen süreç-
te Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Restorasyon ve 
Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından gerçekleştirilen 
bir tadilat projesi ile bü-
yük değişikliğe uğramıştır. 
Tüm birimler beşik çatı ile 
örtülmüş, tepe aydınlatma-
ları yok edilmiş, bazı düşey 
pencereler tamamen kapa-
tılmıştır. Zeminden yükseltil-
miş olan kütlelerin altlarına 
duvar örülerek yerden kop-
ma etkisi ortadan kaldırıl-
mıştır.

koruma değerleri: Mimar Erten Altaban, 
Türkiye’nin çeşitli kentle-
rinde müze yapıları tasar-
lamış, alanında etkin kadın 
mimarlardandır. Yapı, hare-
ketli kütleleri, insan ölçeğini 
dikkate alan oranları, cephe 
açıklıkları, malzeme seçimi 
ve peyzaj düzenlemesi açı-
sından oldukça nitelikli, kül-
türel ve estetik değere sahip 
özgün bir modern mimarlık 
örneğidir. 
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tipi/işlevi:  EGT/EDC

yasal koruma durumu:  Tescillidir. 

tasarım /yapım tarihi:  1932

mimar(lar)/tasarımcı(lar):        Mimar Abidin  Mortaş  
                             Mimar Zeki Selah Sayar

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde Zonguldak 
Belediyesi Kültür ve Sanat 
Merkezi.olarak kullanılmak-
tadır.

güncel fiziksel durumu:  Yapı, plan organizasyonun-
daki bazı değişiklikler dışında 
cephe açıklıkları ve kütlesel 
bütünlüğünü korumuş olarak 
günümüzde ulaşmıştır. Yapı-
nın özgün halinde sıvalı olan 
cephesi günümüzde taş kap-
lanmış, özgün pencere doğra-
maları değiştirilmiştir.

koruma değerleri: Zonguldak Halkevi dönemi-
nin işlevselci rasyonalist mi-
mari eğilimi ile serbest plan 
ve kübik kütle yaklaşımıyla 
şekillenmiş, yine dönemi için 
yeni sayılabilecek betonarme 
sistemle inşa edilmiş olması 
ile teknik, kültürel ve estetik 
değerlere sahiptir. Yapı, inşa 
edildiği 1933 yılından kapatıl-
dığı 1951 yılına kadar geçen 
sürede halkın eğitim ve kültür 
seviyesini yükseltmek, birlik 
ve beraberlik içerisinde bir 
toplum ideolojisi oluşturmak 
için çok sayıda faaliyette bu-
lunmuştur. Kentin sosyal ve 
kültürel açıdan gelişiminde 
etkin rol oynayan Zonguldak 
Halkevi, taşıdığı tarihsel ni-
teliklerle kent belleğinde yer 
etmiş önemli bir kentsel im-
gedir. 

Kaynak: Google Maps, 2016. “Zonguldak Belediye-
si Kültür ve Sanat Merkezi”. https://www.google.com/
maps/@41.45542,31.78888,149m/data=!3m1!1e3

ZONGULDAK HALKEVİ /  
ZONGULDAK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

ŞANLIURFA KIZ LİSESİ /  
ŞANLIURFA REHBERLİK VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ

tipi/işlevi:  EGT/EDC

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım /yapım tarihi:  1939

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde Şanlıurfa 
Rehberlik ve Araştırma Mer-
kezi olarak kullanılmaktadır. 

güncel fiziksel durumu:  Yapı, 2012 yılında geçirdiği 
yangının ardından restore 
edilmiştir. 

koruma değerleri: Kentin ilk betonarme yapısı 
olan Şanlıurfa Kız Lisesi 2006 
yılında tescillenmiştir. Kız Li-
sesi olarak inşa edilen ve bir 
süre sonra Merkez Komu-
tanlığı için kullanılan yapı, 
iki işlevi ile de toplumsal 
bellekte farklı şekillerde yer 
etmiştir. Bu anlamda, yapı 
teknik, estetik ve anı değer-
lerine sahiptir.
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

KASTAMONU GÖLKÖY KÖY ENSTİTÜSÜ /  
5. JANDARMA EĞİTİM ALAY KOMUTANLIĞI

tipi/işlevi:  EGT/EDC

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1939-1940

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Yüksek Mimar Asım Mutlu

güncel kullanımı:  1954 yılında, ‘’Göl İlk Öğret-
men Okulu’’ adını almıştır. 
1976 yılından 1989 yılına 
kadar ‘’Öğretmen Lisesi’’ adı 
altında hizmet veren okul, 
daha sonra ‘’Göl Anado-
lu Öğretmen Lisesi’’ adıyla 
Kastamonu merkeze taşın-
mış olup, yerleşke günümüz-
de 5. Jandarma Eğitim Alay 
Komutanlığı olarak kullanıl-
maktadır.

güncel fiziksel durumu:  Enstitü döneminden ka-
lan demirhane, ahırlar ve 
hizmetlilerin kaldıkları loj-
manlar yıkılmış ve yerlerine 
askerler için sözlü eğitim bi-
nası yapılmıştır. Çamaşırha-
ne, marangozhane, fırın ve 
idare binası aynı işlevleriyle, 
mezbaha askeri araçların 
garajı, ilk lojmanlar olan taş 
binalar ise depo olarak kul-
lanılmaktadır. Benzer biçim-
de 1954 yılı sonrası eklenen 
yapılardan bazıları yıkılmış, 
bazıları ise işlev değişikliğine 
uğramıştır.

koruma değerleri: Enstitü; kurulduğu dönem-
de tuğlanın az bulunması 
ve fiyatlarının oldukça yük-
sek olması sorunları sonucu 
kendi tuğlasını üretmeyi ba-
şararak diğer enstitülere yol 
göstermiştir. Önce eğitmen 
kursu, daha sonra köy ens-
titüsü, ilk öğretmen okulu 
ve günümüzde de öğretmen 
lisesi olarak üstlendiği işlev-

leriyle gelişim sürecini iyi bir 
şekilde yansıtmaktadır. Sa-
dece eğitmen yetiştirmekle 
kalmamış, bünyesinde açtığı 
kurslarla sağlık memuru ve 
teknisyen de yetiştirmiştir. 
Bu özellikleriyle kurulduğu 
tarihten günümüze kadar 
birçok değişikliğe uğrayan 
bu yerleşke, eğitim tarihin-
de büyük bir öneme sahiptir. 
Yapıldığı dönemin olanakla-
rının ve emeğin bir göster-
gesi olarak toplumsal  ve 
tarihsel öneminin yanı sıra,  
sosyal ve referans olma de-
ğeri taşımaktadır.
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

ADANA KENT MEZBAHASI

tipi/işlevi:  KMS/PBS

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım /yapım tarihi:  1930 yılında inşaatına   
başlanmış, 1932 yılında  kullanıma açılmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):   Mimar Semih Rüstem  
          Temel.

yüklenici(ler):  Bilinmiyor.

güncel kullanımı:  Yapılar özgün işlevini   
korumaktadır.

güncel fiziksel durumu:  Zaman içerisinde ek pavyon-
lar ile kompleksteki yapı sa-
yısı artmıştır. Mezbahaya su 
sağlayan kuyu günümüzde 
kentin altyapı sistemi yeter-
li geldiğinden kapatılmış, su 
kulesi de kullanılmamakta-
dır. Yapılar, tadilatlar sonu-
cu yapılan bazı değişiklikler 
dışında cephe açıklıkları ve 
kütlesel bütünlüğünü ko-
rumuş olarak günümüzde 
ulaşmıştır.

koruma değerleri:  Halen özgün işlevini koruyan 
yapı kentin ilk ve tek mez-
baha yapısıdır. Atatürk’ün 
1933 yılında ziyaret etmiş 
olduğu yapının kent belle-
ğinde  güncelliğini koruyan 
bir yeri bulunmakta, tarihsel 
ve toplumsal değer taşımak-
tadır.  

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

NEVŞEHİR BÜYÜK OTEL ÜRGÜP 

tipi/işlevi:  KNT/RES

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1961

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Mimar Ertem Ertunga.

güncel kullanımı:  Yapı özgün işlevini korumak-
tadır.

güncel fiziksel durumu:  1984-1999 yılları arasında 
yapıya yeni bir ek ve bahçe-
sine bir havuz yaptırılmıştır. 
2014 sonrasında kiracı firma 
basit onarım izni dışına çıka-
rak özgün bloğun taşıyıcıla-
rına müdahale etmiştir. 

koruma değerleri:  Büyük Otel Ürgüp’ün orta-
lama gereksinimleri karşı-
layan çok lüks olmayan an-
cak belli bir standartta bir 
otel ve dönemin bölgedeki 
en ‘modern’ yapısı olduğu 
belirtilmektedir. Kütle kom-
pozisyonu yalın, oranları 
dengeli ve detayları sade 
bir şekilde tasarlanan otel 
yapısı dönemin mimarisinin 
karakteristik özelliklerini ta-
şımaktadır. Yapının betonar-
me giriş saçağı, işlevsel ol-
duğu kadar biçimsel olarak 
da dikkat çekicidir. Otelin 
iç mekânlarında kullanılan 
mobilyalar da, dönemin mo-
dernist çizgisini yansıtmak-
tadır. Öte yandan, Büyük 
Otel Ürgüp, ilk açıldığı yıllar-
da yörenin turizm alanında 
olduğu kadar sosyal haya-
tındaki etkileri ile bölgenin 
önemli otellerinden olmuş-
tur ve kentsel bellekteki yeri 
ile toplumsal değer taşımak-
tadır. 
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

ESKİŞEHİR EMEK OTELİ

tipi/işlevi:  KNT/RES

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir

tasarım /yapım tarihi:  1964

mimar(lar)/tasarımcı(lar):    Kemal Ahmet Aru,  
            Mehmet Ali Handan,   
               Aydın  Tekin,  
            Hande Çağlar,  
            Yalçın Emiroğlu,  
            Altay Erol

güncel kullanımı:  Yapı 2006 yılında Sarar Hol-
ding tarafından satın alınmış 
ve yerine alışveriş merkezi, 
hidroterapi merkezi, SPA ve 
otel içeren dev bir komplek-
sin yapılacağı açıklanmıştır. 
2009 yılında yıkılmak üzere 
boşaltılmış olsa da günü-
müzde hala ayaktadır.

güncel fiziksel durumu:  Yapı on yıla yakın süredir 
kullanılmadığından bakım-
sız durumdadır. 

koruma değerleri:  Yapı, Emekli Sandığı’nın 
1960’da açtığı yarışma sonu-
cunda Emek Oteli ve Otogar 
olarak tasarlanıp inşa edil-
miş, uzun süre bu iki işlevi 
birlikte sürdürmüştür. Emek 
Otel, döneminin mimari üs-
lubunu temsil eden, toplum-
sal bellekte yer etmiş, kentin 
ana akslarından biri üzerin-
deki simgesel yapılardandır. 
Bu nitelikleri ile  toplumsal, 
kültürel ve estetik değerler 
taşımaktadır.

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

BURSA VİLLA BİÇEN 

tipi/işlevi:  KNT/RES

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım /yapım tarihi:  1953-1954

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Aydın Boysan.

güncel kullanımı:  Rıza Biçen ve eşi tarafından 
Uludağ Üniversitesi Kanser 
Araştırma Vakfı›na bağış-
lanan yapı, 1981 yılında bu 
vakfın mülkiyetine geçmiş-
tir. Yapı günümüzde özel bir 
sağlık kuruluşu tarafından 
kullanılmaktadır.

güncel fiziksel durumu:  Yapıda zamanla kullanım 
kaynaklı bozulmalar görül-
mekteyse de, mermerler, 
ahşap kapılar, yer döşeme-
leri ve alüminyum pence-
re doğramaları gibi özgün 
malzeme ve yapı elemanları 
ile fiziksel yapısını ve bütün-
lüğünü korumaya devam et-
mektedir. 

koruma değerleri:  Villa Biçen, iç ve dış mekan 
organizasyonunda dönemi-
nin modern mimarisini yan-
sıtan, Bursa’da bu anlayışla 
tasarlanmış ve uygulanmış 
konut yapılarının ilk örnekle-
rinden biri olarak kabul edil-
mektedir. Bu özellikleri ile 
yapı özgün bir modern mi-
marlık örneği olarak estetik 
ve kültürel değer taşımakta-
dır.



192 modern mimarlık mirası 

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

 BALIKESİR  AR-TUR TATİL KÖYÜ

tipi/işlevi:  KNT/RES

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1968 – 1979

mimar(lar)/tasarımcı(lar):      Şehircilik ve mimari  avan  
             projeleri Altuğ Çinici, Beh 
            ruz  Çinici  ve Servet Kılıç;  
                            kesin projeleri Fahri  Nişlli, 
            Özdemir Arnas, Erhan Demi 
            rok iç mekan tasarımı ise  
            Fikret Tan tarafından yapıl 
            mıştır.

güncel kullanımı:  Yapı kompleksi özgün işlevini 
korumaktadır. 

güncel fiziksel durumu:  Yapılarda zaman içerisinde 
değişen ihtiyaçlara bağlı ta-
dilatlar yapılmıştır. Özellikle 
son yıllarda konutların hızla 
ve yüksek fiyatlarla el değiş-
tirmesine bağlı olarak bu ta-
dilatlar daha kapsamlı hale 
gelmiştir. Yapıların zemin-
den kopartılmış kısımlarının 
ve kütleler arası boşlukları-
nın doldurulması, cephelerin 
güncel yapı malzemeleri ile 
kaplanması en sık rastlanan 
müdahaleler arasında sayı-
labilir.

koruma değerleri:  Ar-Tur Tatil Köyü, Türkiye’de 
modern tatil köyü anlayışı-
nın 2000 konuta ulaşan ilk 
örneklerinden biri olarak 
tarihsel değere sahiptir. Yapı 
kompleksi işlevi, kentsel pey-
zajı ve birimleri ile disiplinler 
arası bütüncül bir tasarım 
süreci sonucunda inşa edil-
miş, kütle oranları, plan şe-
maları ve malzeme seçimi ile 
dönemin modernist mekan 
anlayışını yan

tipi/işlevi:  KNT/RES-TCR/COM

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir. 

tasarım /yapım tarihi:  1978

mimar(lar)/tasarımcı(lar):   Mimar Nafi Çil

yüklenici(ler):  İnş.Müh. Gürdal Bulak

güncel kullanımı:  Yapı, günümüzde de özgün 
işlevini korumakta ve konut 
olarak kullanılmaktadır.

güncel fiziksel durumu:  Yapıda cephe rengi ve 
cephe açıklıklarında, yer 
yer balkon korkuluklarında 
zaman içerisinde gerçekleş-
tirilmiş müdahaleler bulun-
maktadır. Bu değişimler dı-
şında özgün fiziksel yapısını 
ve bütünlüğünü korumaya 
devam etmektedir.  

koruma değerleri:  1965 yılında yürürlüğe gir-
miş olan Kat Mülkiyeti Yasası 
sonrasında büyük kentlerde 
hızla gelişen apartmanlaşma 
sürecinin, o dönem için küçük 
ölçekli bir sahil yerleşimi olan 
Kuşadası ilçesinde uygulan-
ması 1970’lerin sonunda ger-
çekleşmiştir. Liman Apartma-
nı bu sürecin önemli bir tem-
silcisi olarak ilçe sakinlerinin 
belleğinde önemli bir yere 
sahiptir. Yapı; biçimsel dil, 
yapım sistemi ve malzeme 
seçimi açısından döneminin 
mimari anlayışını temsil et-
mektedir. Birimlerden oluşan 
tipolojisini dışa vurması, bal-
konlarının yarattığı ritmik dü-
zen, parselin üçgen biçimleni-
şine ustalıkla cevap vermiş ve 
bu cevabın da kütlenin özgün 
dilini oluşturmuş olması, bir 
stereotip olmak yerine yara-
tıcı bir çözüm sunması neden-
leriyle yapı, estetik ve kültürel 
değer oluşturmaktadır. 

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

 AYDIN KUŞADASI LİMAN APARTMANI
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Kaynak:  SALT Araştırma, Çinici Arşivi

ÇORUM BİNEVLER

tipi/işlevi:  KST/URB 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım/yapım tarihi:  1971-1975 tarihleri   
 arasında projelendirilmiş  
 ve uygulanmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Behruz Çinici

yüklenici(ler):  Bisaş (Binevler İnşaat ve Sa-
nayi A.Ş.)

güncel kullanımı:  Günümüzde özgün işleviyle 
kullanılmaya devam etmek-
tedir.

güncel fiziksel durumu:  Yerleşke bütünlüğünü koru-
makla birlikte bazı konutlar-
da kullanıcıların yaptıkları 
değişiklikler gözlenmektedir. 

koruma değerleri: Binevler Yapı Kooperatifi 
için Behruz Çinici tarafından 
tasarlanan yerleşke; yapım 
tekniği, tasarım süreci ve 
plan kurgusu ile modern 
mimarlık üretiminin önemli 
bir temsilcisi olma özelliği 
taşımaktadır. Binevler Yapı 
Kooperatifi tarafından kuru-
lan prefabrike beton eleman 
fabrikası, bu proje için yapı-
lan üretimlerin dışında çev-
re iller için de yapı elemanı 
üretimi gerçekleştirmiştir. 
Proje bu sayede devlet des-
teği olmadan tamamlanabil-
miştir. Behruz Çinici projeyi 
gerçekleşen ütopyalarından 
biri olarak nitelendirmiş, bir 
toplum hareketinin mimari 
bir proje çevresinde gerçek-
leştirilebileceğini gösterdiği-
ni belirtmiştir. Yerleşke günü-
müzde özgün işlevi ile kulla-
nılmaya devam etmektedir. 
Bu bağlamda; süreklilik de-
ğeri, anı değeri, sosyal değer 
ve belge değerine sahiptir.

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

BURDUR HÜKÜMET MEYDANI /  
BURDUR CUMHURİYET MEYDANI 

tipi/işlevi:  KST/URB 

yasal koruma durumu:          Meydana cephe  veren tescil 
             li yapı yok tur. Meydan,   
             kentsel sit  alanı sınırı içinde  
             değildir.

tasarım/yapım tarihi:      Cumhuriyet Meydanı 1936                                                         
yılında kullanıma açılmıştır.  
1948 yılında Kemal Ahmet  
Aru tarafından kentin ilk 
imar planı hazırlanmış ve 
kentin yeni merkezi Cumhu-
riyet Meydanı olarak tanım-
lanmıştır. 1963-1973 yılları 
arasında meydan ve çevre-
sindeki ilk dönem yapıları yı-
kılmış, 1963-1966 yılları ara-
sında İl Özel İdaresi Lojmanı, 
1967-1972 yılları arasında 
Belediye Sarayı ve 1972 yı-
lında İl Özel İdaresi Binası 
(Eski Halkevi’nin yerine) inşa 
edilmiştir.1973 yılında mey-
dan bugünkü biçimlenişine 
kavuşmuştur.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Kemal Ahmet Aru  
(1948 yılı imar planı müellifi)

güncel kullanımı:  Cumhuriyet Meydanı ve çev-
resi günümüzde aktif olarak 
kullanılmaktadır.

güncel fiziksel durumu:  Cumhuriyet Meydanı ve 
çevresindeki yapıların kur-
gusunda ve işleyişinde bazı 
değişiklikler yapılmış olsa 
da, bu alan 1973 yılından 
günümüze dek bütünlüğünü 
korumuştur. Ancak güncel 
imar planında meydan ve 
çevresinin dönüştürülecek 
alan olarak belirlenmesi ve 
bu kapsamda belediye bina-
sının boşaltılmış olması ala-
nın korunması için bir tehdit 
oluşturmaktadır. 
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koruma değerleri: 1936 yılında Burdur’a baş-
layan tren seferleri sonra-
sında İstasyon Caddesi ve 
Hükümet Konağı’nın kesiş-
tiği alanda açılan Cumhu-
riyet Meydanı, 1948 yılın-
da kentin ilk imar planını 
hazırlayan Kemal Ahmet 
Aru tarafından kentin yeni 
merkezi olarak işaret edil-
miştir ve sonrasında alana 
karakterini veren yapılar 
inşa edilmeye başlanmıştır. 
Belediye Sineması cephe-
sindeki Burdur’un simgesi 
haline gelen Metin Bozok 
imzalı duvar resmi; 1963’te 
inşa edilen, günümüzde bir 
başka meydana taşınmış 
olan Şadi Çalık’ın eseri Ata-
türk Anıtı; 1973 yılında 50. 
Yıl kutlamaları için Kültür 
Parkı’nın bir parçası olarak 
tasarlanan ve Ekrem Hakkı 
Ayverdi, İbrahim Kafesoğlu, 
Oktay Aslanapa, Muharrem 
Ergin, Nejat Diyarbekirli, 
Cengiz Orhonlu ve Yavuz 
Görey’den oluşan bir kurul 
işbirliği ile yapılan Türk Ta-
rihinin Önemli Olayları ve 
Kişileri Anıtı kentsel meka-
nın önemli parçalarıdır. Bu 
niteliklere ek olarak, farklı 
yaklaşımlarla tasarlanmış 
modern mimarlık ürünleri 
ile çevrelenmiş olması, ta-
sarlandığı tarihten günü-
müze dek meydan olarak 
kullanımının sürmesi ve kent 
hafızasındaki yeri alanın sü-
reklilik, sosyal, estetik ve anı 
değerlerini oluşturmaktadır. 

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

KOCAELİ AKÇA KOCA BEY ANIT MEZARI

tipi/işlevi:  MZR/FNR 

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım/yapım tarihi:  Yapımı 1974 yılında   
 tamamlanmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):      Mimar Mühendis Suat   
                    Uygun

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde anıt mezar 
olarak ziyarete açıktır. 

güncel fiziksel durumu:  Yapı özgün fiziksel özellikleri-
ni korumaktadır; ancak ekle-
nen yapılar nedeniyle çevre 
ile ilişkisi değişmiştir. 

koruma değerleri: Kent tarihi açısından önemli 
bir kişiyi temsil etmesi, mo-
dernist tasarım dili ile kent 
için önemli bir sembol ol-
ması ve günümüzde ziyarete 
açık olması yapının anı, sü-
reklilik ve estetik değerlerini 
oluşturmaktadır.  
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

KALKANCIK 

tipi/işlevi:  PYZ/LND 

yasal koruma durumu:  Yerleşim sit alanı sınırları 
içerisinde değildir.

tasarım/yapım tarihi:  1930’lar.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

güncel kullanımı:  Yerleşim kullanılmaya de- 
vam etmektedir.

güncel fiziksel durumu:  Özgün yerleşim sınırını ve 
düzenini büyük ölçüde ko-
rusa da; bazı yapılar terk 
nedeniyle, bazı yapılar kap-
samlı müdahalelerle biçim-
sel değişime uğramıştır.  

koruma değerleri: Kayseri sınırları içerisinde 
yer alan Kalkancık yerleşimi; 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yerel malzeme ve yerel ya-
pım teknikleri kullanılarak, 
yeni yaşam kültürüne ev 
sahipliği yapacak bir yerle-
şim olarak tasarlanması ve 
günümüzde hala kullanılıyor 
olması ile belge ve süreklilik 
değerlerine sahiptir.

ÇORLU ASKER HASTANESİ / ÇORLU DEVLET 
HASTANESİ MÜNİR ALKAN BİNASI 

tipi/işlevi:  SGK/HLT 

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım/yapım tarihi:  1936-1938 yılları arasın 
 da inşa edilerek 1939 yı  
lında hizmete açılmıştır. 

mimar(lar)/tasarımcı(lar):   Mimar-Mühendis Necmi 
Bey (Necmi Ateş)

yüklenici(ler):  Yüksek Mühendis Mimar Ab-
dullah Ziya Kozanoğlu

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde Çorlu Dev-
let Hastanesi olarak kullanıl-
maktadır.

güncel fiziksel durumu:  Dış cephe büyük ölçüde öz-
günlüğünü korumaktadır. 
Dışarıdan gözlemlendiği ka-
darıyla statik olarak iyi du-
rumdadır, ancak bazı malze-
me hasarları mevcuttur.

koruma değerleri: Yapının mimarı olarak adı 
geçen Necmi Ateş, 1930’la-
rın ikinci yarısından 1940’la-
rın sonuna kadar olan dö-
nemde özellikle askeriye için 
çeşitli tasarımlar yapmış 
olan bir isimdir. Yapının ihti-
yaca bağlı olarak hem sivil-
lere, hem de askeri persone-
le hizmet vermesi; II. Dünya 
Savaşı seferberliği sırasında 
yurt savunmasına hizmet 
etmesi, Trakya bölgesinde 
toplanan askerler tarafın-
dan kullanılmış olması, gü-
nümüzde kent belleğinin 
önemli bir bileşeni olan ya-
pının sosyal, simgesel ve anı 
değerlerini oluşturmaktadır.

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ 

tipi/işlevi:  SGK/HLT 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir. 

tasarım /yapım tarihi:  1945-1952 yılları   
 arasında inşa    
 edilmiş, 1952 yılında   
 hizmete açılmıştır.  

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

yüklenici(ler):  Müteahhit Şerif Çapan

güncel kullanımı:  Balıkesir Devlet Hastanesi B 
Blok (Başhekimlik ve Klinik-
ler) olarak kullanılmaktadır. 

güncel fiziksel durumu:  Güncel gereksinimler nede-
niyle çeşitli müdahaleler ya-
pılmıştır; ancak yapı özgün 
işlevi ile kullanılmaya devam 
etmektedir.

koruma değerleri: İki kütlenin L biçiminde bir 
araya gelmesiyle tasarlanan 
yapının ana caddeye paralel 
uzanan dikdörtgen biçimli 
kütlesi mimari açıdan dikkat 
çeken bölümüdür. Bu kütle, 
orta aksta bulunan ana gi-
riş kapısına göre simetrik bir 
biçimlenişe sahiptir. Sağlıklı 
ve güçlü bir nesil yetiştirme 
idealini yansıtması, kent bel-
leğinde önemli bir yere sa-
hip olması ve özgün işlevini 
sürdürmesi açısından sosyal 
ve süreklilik değerlerine sa-
hiptir. 

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

ANADOLU-OSMANLI ŞİMENDİFER 
KUMPANYASI /  TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE 
LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ ANONİM 
ŞİRKETİ)

tipi/işlevi:  SNY/IND 

yasal koruma durumu:      Tülomsaş yerleşkesinde  loj-
man, müze, müdürlük, şef-
lik, şube, depo, reyon, atöl-
ye, fabrika, tornahane, ba-
kım yeri, kule, çamaşırhane, 
baca, sığınak, lise, hangar, 
mezar, istasyon, yatakha-
ne ve hastane olmak üzere 
farklı işlevler için inşa  edil-
miş 37 yapı ve bir ağaç tes-
cillidir.

tasarım/yapım tarihi:  1894 yılında Anadolu-Os-
manlı Şimendifer Kumpan-
yası kurulmuş, ilk istasyon 
yapısı ve demiryolu atölye-
leri inşa edilmiştir. Cumhu-
riyet öncesi ilk sanayi ku-
ruluşu olarak nitelendirilen 
Kumpanya’nın ismi 1920’de 
değiştirilmiş, Cer Atölyesi 
yapılmıştır. 1958’de Eskişe-
hir Demiryolları Fabrikaları, 
1970’de Eskişehir Lokomotif 
ve Motor Sanayii (ELMS) ve 
1986’da Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayi Anonim 
Şirketi (TÜLOMSAŞ) olarak 
isimlendirilmiştir. Yerleşkeye 
1923’ten itibaren farklı dö-
nemlerde çeşitli işlevlerde 
yapılar eklenmiştir. 

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

güncel kullanımı:  Günümüzde TÜLOMSAŞ yer-
leşkesi olarak kullanılmaya 
devam etmektedir. 

güncel fiziksel durumu:  Tülomsaş yerleşkesi kurgu-
sunda ve içerisindeki yapı-
ların bazılarının işleyişinde 
değişiklikler yapılmış olsa da 
bütünlüğünü korumaktadır. 
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

İSLAMKÖY GÜLYAĞI FABRİKASI / 
GÜLBİRLİK İSLAMKÖY GÜLYAĞI FABRİKASI

tipi/işlevi:  SNY/IND 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  İnşaatı 1958 yılında 
tamamlanmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde 
gülyağı fabrikası olarak 
kullanılmaya devam 
etmektedir.

güncel fiziksel durumu:  Cephede ve iç mekanda bazı 
değişiklikler yapılmıştır, an-
cak yapı mimari bütünlüğü-
nü korumaktadır. 

koruma değerleri: 1930’lardan sonra endüstri-
leşmeye başlayan gülcülük 
faaliyeleri, sektördeki yerini 
1950’lerde büyük ölçekli gül-
yağı fabrikaları ile almıştır.  
İslamköy Gülyağı Fabrikası, 
Isparta için bu dönemdeki 
gülcülük faaliyetlerinin bir 
simgesi niteliğindedir. Yer-
leşke içerisinde fabrika bi-
rimlerinin dışında lojman 
yapısı da bulunmaktadır. 
Kent ile özdeşleşmiş yerel bir 
üretim faaliyetinin gösterge-
si olarak günümüzde işlevini 
sürdürüyor olması ve kent 
belleğinin önemli bir parçası 
olması ile süreklilik, anı ve 
belge değerine sahiptir. 

koruma değerleri: Kurulduğu 1894 yılından iti-
baren işleyişine devam eden 
yerleşke, Türkiye için en-
düstriyel üretim yapan öncü 
kuruluşlardan biri olmakla 
kalmamış, yeni kurulan en-
düstri kuruluşlarına da alt 
yapı desteği sağlamıştır. 
1951’de ilk mekanik kantar 
imalatı, 1958-1961 yılları 
arasında ilk lokomotif Karak 
urt’un üretilmesi, 1961’de 
Devrim Arabaları’nın ya-
pımı yerleşkenin yalnız 
bulunduğu kentin değil, 
bölgenin biçimlenmesine 
katkıda bulunduğunu ve 
ülkenin üretime dair bel-
leğinin önemli bir parçası 
olduğunu göstermekte-
dir. Bu nitelikler yerleşke 
nin süreklilik, ekonomik, kul-
lanım, kimlik, belge ve anı 
değerini oluşturmaktadır. 
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KONYA FATİH ÇARŞISI

tipi/işlevi:  TCR/COM 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1966 yılında inşaata                                                         
           başlanmış, 1967 yılında  
 hizmete açılmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Şevki Vanlı

yüklenici(ler):  İnş. Yük. Müh. Mehmet Bildi-
rici

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde çarşı olarak 
kullanılmaya devam etmek-
tedir. 

güncel fiziksel durumu:  İç mekanda ve cephede ya-
pılan bazı değişiklikler dışın-
da özgünlüğünü büyük ölçü-
de korumaktadır. 

koruma değerleri: Şevki Vanlı tarafından 
tasarlanan yapının, inşa edil-
diği dönemde Konya’daki ilk 
çok katlı ve asansörlü çarşı ol-
ması, plan-cephe kurgusunda 
yeni mimari biçimlenişlerin 
denenmesi, toplumsal hafı-
zada önemli bir yeri olması 
ve günümüzde aktif olarak 
kullanılıyor olması mimari, 
anı ve süreklilik değerini oluş-
turmaktadır.  

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi Kaynak: Erzurum KVKK Arşivi

KEMAH KÖPRÜSÜ

tipi/işlevi:  ULH/TRC 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım/yapım tarihi:  1935 yılında sözleşmesi  
 imzalanmış, 1937 yılında  
 tamamlanmıştır. 

mimar(lar)/tasarımcı(lar):      Nafia Vekaleti Yollar   
                                             Umum Müdürlüğü Köp- 
            rüler Şubesi 

yüklenici(ler):            Raşit Börekçi 

güncel kullanımı:  Erzincan ili, İliç ilçesi, Bağış-
taş Köyü’nde yer alan Ke-
mah Köprüsü günümüzde 
özgün işleviyle kullanılmaya 
devam etmektedir. 

güncel fiziksel durumu:  Kabloları ve ahşap tabliyesi 
değiştirilmiş olsa da, özgün 
tasarım özelliklerini büyük 
ölçüde korumaktadır.

koruma değerleri: Kemah Köprüsü, yapıldığı 
dönemde karayollarını bağ-
layan ilk asma demir köprü 
olma özelliği ile teknolojik; 
biçimlenmesi ile mimari 
ve günümüzde işlevini 
sürdürmesi ile süreklilik 
değerine sahiptir. 
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

ZEPLİN HANGARI / BALON HANGARI  

tipi/işlevi:  ULH/TRC 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1913 öncesi.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde T.C. Ka-
rayolları Edirne Bölge 
Müdürlüğü’ne bağlıdır ve 
Karayolları tuz deposu ola-
rak kullanılmaktadır; ancak 
yeniden işlevlendirilmesi 
gündemdedir. 

güncel fiziksel durumu:  Yapının arka cephesi günü-
müze ulaşamamıştır. Yapıda 
kısmen statik problemler 
mevcuttur.

koruma değerleri: Edirne Balon Hangarı, zeplin 
hangarlarının plan tipi ola-
rak kullanılan Y plan tipinin 
ender rastlanan bir örneği-
dir. Geniş açıklıklarla tasar-
lanmış erken bir betonarme 
yapı olması ile teknik, iç me-
kanda yer alan Art Nouveau 
kabartma örnekleri ile mi-
mari değere sahiptir. Tarihi 
bir askeri alanın içerisinde 
yer alması ve askeri balonun 
kullanımı açısından işlevsel 
bir özgünlüğe sahip olması, 
yapının belge ve kimlik de-
ğerini oluşturmaktadır. 

Kaynak: DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

ARTVİN HÜKÜMET KONAĞI /  
ARTVİN VALİLİK BİNASI  

tipi/işlevi:  YON/ADM 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi:  1968 yılında yarışma için 
tasarlanmış, 1974 yılında hizmete açılmıştır. 

mimar(lar)/tasarımcı(lar):       Mustafa Aslan   
            Aslaner, Erkal   Güngören,  
            Sümer Gürel

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde valilik 
olarak kullanılmaktadır.  

güncel fiziksel durumu:  Özgün tasarım özelliklerini 
büyük ölçüde korumaktadır.

koruma değerleri: Artvin Hükümet Konağı ta-
sarımı, jüri üyelerinin Ruşen 
Baban, Behruz Çinici, Ar-
man Güran, Muhittin Toköz 
ve Muhlis Türkmen olduğu 
mimari yarışma ile elde edil-
miştir. Yapının özgün plan 
kurgusu ve günümüzde işle-
vini sürdürüyor olması mi-
mari ve süreklilik; çevresi ile 
kurduğu ilişki, kamusal top-
lanma alanları yaratması ve 
kentsel hafızada yer etmiş 
olması, sosyal ve kimlik de-
ğerini oluşturmaktadır. 
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tipi/işlevi:  YON/ADM 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım/yapım tarihi:  1971’de tasarlanmış,   
 1975’te hizmete açılmıştır. 

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Cengiz Bektaş

yüklenici(ler):  AGE İnşaat

güncel kullanımı:  Yapı Merkez Bankası Denizli 
Şubesi olarak kullanılmaya 
devam etmektedir. Üst kat-
larda yer alan lojman birim-
leri günümüzde misafirhane 
olarak kullanılmaktadır. 

güncel fiziksel durumu:  Özgün tasarım özelliklerini 
büyük ölçüde korumaktadır.

koruma değerleri: Cengiz Bektaş’ın diğer bazı 
projelerinde işlevsel bir 
bağlantı hacmi olarak bi-
çimlendirdiği iç boşluğu bu 
yapıda da kullanması ve bu 
biçimlenmenin iç mekan-dış 
kabuk arasında bir bağlantı 
kurması ile zenginleşen ta-
sarım; Denizli’deki nitelikli 
modern mimarlık ürünlerin-
den biridir. Cephedeki yatay 
çizgileri, iç mekandaki zen-
gin işlevsel ilişkileri ile yapı 
mimari değer, süreklilik ve 
kullanım değeri taşımakta-
dır. 

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

T.C. MERKEZ BANKASI DENİZLİ ŞUBESİ  

Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

T.C. MERKEZ BANKASI KONYA ŞUBESİ

tipi/işlevi:  YON/ADM 

yasal koruma durumu:  Tescillidir.

tasarım/yapım tarihi:                1971’de onuçlanan   
           yarışma sonrasında   
                           inşaata başlanmış, 1974  
           yılında hizmete açılmıştır.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):            Coşkun Erkal, Filiz Erkal

yüklenici(ler): Ön Yapı, Nejat Önal 

güncel kullanımı:  Yapı günümüzde Merkez 
Bankası Konya Şubesi olarak 
kullanılmaya devam etmek-
tedir. Özgün tasarımda yer 
alan lojman birimleri de işle-
vini sürdürmektedir.

güncel fiziksel durumu:  Küçük müdahaleler haricin-
de özgün kimliğini korumak-
tadır. 

koruma değerleri: Merkez Bankası Konya Şu-
besi, modern mimarlığın 
İç Anadolu Bölgesi’ndeki 
önemli temsilcilerinden bi-
ridir. 1970 yılında açılan bir 
yarışma için tasarlanmıştır. 
Özgün plan kurgusu ve kul-
lanım özellikleri ile günü-
müzde işlevini sürdürmekte-
dir. Bu özellikleri yapının mi-
mari, süreklilik ve kullanım 
değerini oluşturmaktadır.
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Kaynak:  DOCOMOMO_Türkiye Poster Sunuşları Arşivi

KAYSERİ KUŞEVİ 

tipi/işlevi:  SNF/UNC 

yasal koruma durumu:  Tescilli değildir.

tasarım /yapım tarihi: 1965 yılında inşa edilmiş- 
 tir.

mimar(lar)/tasarımcı(lar):  Bilinmiyor.

yüklenici(ler):  Kayseri Belediyesi

güncel kullanımı:  Kuşevi olarak kullanılmakta-
dır. 

güncel fiziksel durumu:  Bakımsızlık nedeniyle taşıyı-
cı sistem ve malzemesinde 
bozulmalar görülmektedir. 

koruma değerleri: Kayseri Kuşevi, özgün ta-
sarımı ve işlevi ile modern 
mimarlığın nadir örnekle-
rinden biridir. Günümüzde 
özgünlüğünü korumaktadır. 
Küçük ölçekli bu yapı,  en-
derlik değeri ve mimari de-
ğerine sahiptir. Park içerisin-
deki konumu ile anıtsal bir 
nitelik kazanmıştır ve kent 
belleğinin önemli bir parçası 
olmuştur. 



204 modern mimarlık mirası 




