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1950’ler istanbulu: görünmez ama lanetli bir katmanın peşinde
İstanbul’un mekânsal tarihine ilişkin metinlerin neredeyse hemen hepsi 1950’ler ile birlikte 
değişen siyasal ve ekonomik politikalar ile değişim hızının arttığından bahseder. İstanbul, bu 
tarihten sonra kontrol edilmeyen/edilemeyen bir ivmeyle hareketlenir. 1950’lerin neredeyse 
tüm dünya gibi İstanbul için de bir dönüm noktası olduğu aşikârken, bu dönem ve sonrası 
aynı zamanda bir şekilde lanetlidir. Dönemin kentin bozulma süreci olarak anlatılagelmesinin 
de bu lanette payı büyük elbet. Sanki 1950’ler sonrasında sadece yıkım vardır, üretilen hiçbir 
projenin değeri –tanınmış mimarların çok bilinen yapıları dışında–  yakın zamana kadar gün-
deme gelmez.

Tanınmış mimarların az bilinen yapıları ise göz ardı edilir. Bu sayıda 1950’ler ve sonrası 
İstanbulu’na; tasarım öyküleri dönemin kente ve mimarlığa ilişkin farklı sorunları ile ilişkilenen, 
belki sık sık önünden geçtiğimiz, bilinen ama görünmeyen, literatürde ve gündelik hayatın 
içinde olan ancak sahip oldukları değerler açısından tuhaf bir görünmezlik ile perdelenen bir 
grup yapı üzerinden bakmak istedik.

Kentin genişleyen sınırlarını tarifleyen ve inşa edildikleri dönemde, kendi kategorilerinde ilk 
olma değeri taşıyan, önemli isimlerin tasarım süreçlerine katkıda bulunduğu ancak zaman 
içinde değişen kentsel bağlamları ile günümüzde tümüyle sıradanlaşmış ve görünmez olan 
bu konut ve endüstri yapılarını üç başlıkta tanıtmak mümkün:

• Tek parti dönemi sonrası değişen koşulların konut üretimine yansımasının tanıkları olarak, 
1940’ların sonunda kalabalıklaşan İstanbul’un konut gereksinimini karşılamak üzere be-
lediye girişimlerinin ilk örneklerinden olan ancak tamamlanma süreci 1950’lerin sonlarını 
bulan Koşuyolu Mahallesi ve Selamsız Ucuzevler.

• 1950’lere damgasını vuran imar faaliyetleri ve kentin kuzeye doğru gelişiminin başlangı-
cının tanıkları olarak, yeni ulaşım akslarından Barbaros Bulvarı’nda yer alan Balmumcu 
Güzelkonutlar Yapı Kooperatifi Sitesi ve aynı aksın kuzey ucunda kentsel yerleşim alanının 
çok dışında inşa edilen İstanbul’un ilk sanayi sitesi Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi.

• Kentin ve bölgenin gecekondu sorununa çözüm bulma amacı ile inşa edilen Zeytinburnu 
İşçi Blokları, ilk gecekondu önleme bölgesi olan Tozkoparan Sosyal Meskenler ve 1970’ler-
de bu sınırların batısında yer alan ve yenilikçi yapı malzemeleri ve prefabrike yapı eleman-
larının kullanıldığı ilk üretim yapısı örneklerinden Doğu Sanayi Sitesi. 

Okuyucuya kronolojik sıralama ile sunmayı tercih ettiğimiz yapılara ilişkin temel araştırmalar, 
biri hariç, İTÜ FBE Restorasyon Doktora Programı’nda yürüttüğüm Conservation of Modern 
Architectural Heritage dersi kapsamında yapılan araştırmalardan üretildi. Bu kapsamın dı-
şında kalan Tozkoparan Konutları ile ilgili çalışma ise YTÜ’de sevgili arkadaşım Ebru Omay 
Polat’ın danışmanlığında tamamlanan bir yüksek lisans tezi.

1950’ler ve sonrasında üretilmiş yapıların korunması gereken mimari değerler barındırdığını 
henüz tüm dünya kabul etmiş değil. Israrla “eski”nin yerine “yeni”yi öneren; politik, ekonomik, 
toplumsal baskı ve dinamikler de hâliyle bu kabul sürecini zora sokuyor. İstanbul’un 20. yüz-
yıla ilişkin kültürel katmanının önemli bir kısmını oluşturan bu “yaşlı” yapıların doğal olarak 
çözüm bekleyen farklı sorunları var ve yine farklı tür ve şiddette tehdit altındalar ama emin 
olun, hiçbiri “eski” değil. 

Koruma ancak, varolanın değerini anlayabilmek, kabul etmek ve geleceğe aktarımı konusun-
da bu değerler lehine kararlar üretmekle mümkün olabilir. Günümüzün değişimi durdurmaya 
çabalamak yerine kabul eden ve yönetmeyi tercih eden, geçerli koruma yaklaşımlarıyla, yaşa-
dığımız yerlerin özellikle yakın geçmişe tarihlenen ve kişisel anılarımızın da ötesinde önemli ve 
değerli olan katmanlarına biraz daha “iyi gözle” bakabilmek; onları tanımak, değerlerini kabul 
etmek ve varlıklarını sürdürebilmek ümidiyle…

Yıldız Salman
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kadıköy’ün genişleyen 
sınırları: koşuyolu

Modern mimarlık mirasının korunması konu-
su günümüzde güncelliğini sürdüren, koruma 
alanının her seviyesinde kabul edilen bir me-
seledir. Bugün Dünya Mirası Listesi’nde çeşitli 
kategorilerde 38 modern miras kaydı bulun-
maktadır.1 Modern miras kapsamını anıtlar, yapı 
kompleksleri, sivil mimarlık örnekleri, açık alan-
lar, kentler, kültürel peyzaj alanlarının yanısıra, 
2008 yılında Dünya Mirası Listesi’ne kabul edi-
len Berlin Modernizm Konutları gibi belirli bir 
dönem aralığında, mimarlık tarihine katkısı bü-
yük olan mimarlar tarafından tasarlanmış alan-
lar ile Londra’daki Barbican Konut Sitesi gibi 
çok katlı kompleksler ya da mütevazı sosyal 
konut alanları oluşturmaktadır. Hangi kapsam-
da olursa olsun, söz konusu alanlar için koruma 
yaklaşımlarının belirlenmesi bağlamında hâlâ 
tartışmaya açık durumlar bulunmaktadır. 

20. yüzyılın ortalarında ucuz konut ihtiya-
cının karşılanması amacıyla inşa edilmiş bir 

sosyal konut projesi olan Koşuyolu Mahalle-
si, günümüzde Kadıköy ilçesindeki aynı adlı 
semtin tasarlanmış bir yerleşim alanı olan 
çekirdeğini oluşturmaktadır. Alan, zaman 
içinde kentin dinamikleri doğrultusunda dö-
nüşüme uğrayarak günümüze ulaşabilmiştir. 
Bugün de yerleşimin içinde bulunduğu böl-
gedeki değişim baskısı sebebiyle, sürdürüle-
bilir korunmasının önündeki risk ve tehditler 
devam etmektedir. Yasal koruma statüsünde 
olmayan Koşuyolu Evleri’nin içinde bulundu-
ğu fiziksel ve sosyo-kültürel dinamikler göz 
önünde bulundurularak alanın kültürel miras 
değerlerinin korunması için alternatif koruma 
yaklaşımları üretmek gerekmektedir. 

tarihsel gelişim
Günümüzde, Kadıköy ilçesi sınırları içinde, 
E-5 olarak da bilinen D100 karayolunun her 
iki yanına yayılan semtin kuzeydeki ilk yerle-
şimi Koşuyolu Mahallesi’dir. Günümüzde do-

Yeşim Erdal

H. İlke Alatlı

Aslı Kırbaş

Yıldız Salman

1

*Kaynak 
belirtilmeyen 
tüm fotoğraf 

ve çizimler 
yazarlara aittir.
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ğuda Sırma Sokak, batıda Bekir Sıtkı Sezgin 
Sokak ve kuzeyde Mütevelli Çeşme Caddesi 
ile sınırlanan mahalle yerleşim örüntüsü ile 
çevresindeki yoğun kentsel dokudan fark-
lılaşmaktadır. Alanı güney-kuzey yönünde 
boydan boya kateden Muhittin Üstündağ 
Caddesi ve Koşuyolu Caddesi hem tasarlan-
dığı ilk dönemde hem de günümüzde alanın 
en işlek ulaşım akslarıdır. 

19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak ilk 
yerleşmelerin görülmeye başlandığı alan bu 
dönemde Validebağ, Tophanelioğlu, Güm-
rükçübağı gibi isimlerle anılmıştır. Az sayı-
daki köşk dışında, neredeyse tümüyle bağ, 
bahçe ve çayırlarla kaplı bir alanda, dönemin 
en önemli yapısı, daha sonra arazisine çocuk 
prevantoryumu kurulacak olan, Adile Sultan 
Kasrı ve av köşkleri bulunmaktadır. Valide-
bağ’daki köşkler dışında, Koşuyolu bölgesi 
daha çok bugünkü E-5 karayolunun güneyin-
de kalan ve o dönemde görece daha yoğun 
bir iskân alanı olan İbrahimağa Mahallesi’nin 
uzantısı sayılabilecek, tarımsal üretimlerin de 
yapıldığı çayırlık boş bir alan durumundadır.2

İstanbul’un hızla nüfus kaybederek tenhalaş-
maya başladığı dönemde, kentin hem yangın 
alanlarının düzenlenmesi hem de yeni ulaşım 
aksları ve modern yerleşim alanları üretilme-
si konusundaki ilk çalışmalardan biri olarak 

1926-28 yıllarında Lörcher tarafından hazır-
lanan Üsküdar-Kadıköy İmar Planı’nda3 o dö-
nemde boş olan Koşuyolu civarı için de “mo-
dern bir mahalle” tasarlanmıştır. 

1950’lere yaklaşırken nüfusu yeniden hız-
la artmaya başlayan İstanbul’un yükselen 
konut gereksinimini karşılamak üzere, be-
lediyenin 1948 yılındaki4 ucuz işçi evleri 
kurma girişimlerinin ilk örneklerinden olan 
Koşuyolu ve Selamsız mahalleleri, bu alan-
ların yeniden yerleşim yeri olarak planlan-
masını gündeme getirmiştir. Bir konut alanı 
olarak “tasarlanmış mahalle” fikri, yeni kuru-
lan Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok kenti için 
özellikle Almanya’dan davet edilen plancı ve 

2

1 1951 yılında düzenlenen 
İzmir Enternasyonel 
Fuarı’nda dağıtılmak 
üzere bastırılan broşürün 
ve Emlak Bankası’nın 
Koşuyolu Evleri için 
hazırladığı tanıtım 
broşürlerinin kapakları. 
Kaynak: Ev Plan 
Nümuneleri, Emlak Bankası, 
1951 ve Emlak Bankası 
Tanıtım Broşürleri, 1952 ve 
1953.

2 Alanın 19.yy sonundaki 
durumunu neredeyse 
büyük oranda koruduğu 
söylenebilir. Kaynak: 
Jacques Pervititch, 
Index général du plan 
immobilier. Üsküdar. 
Selimiye - İhsaniye - Nuh – 
Kuyu, APLPEUSKUNDX3, 
1:2500, 1930: https://
archives.saltresearch.org/
handle/123456789/98320 
(Son erişim 25.05.2020),

3 1968 tarihli hava fotoğrafı 
üzerinden Koşuyolu 
mahallesinin etapları. 
Kaynak: Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi, 1903_107

3
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mimarların yayın ve çalışmalarıyla yaygınlaş-
maya başlamıştır.5

II. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde, ülkenin 
değişen politik yapısı, özellikle de tarım ve 
sanayileşme politikaları, köylerden kentlere 
büyük bir göç dalgasını başlatmış, bunun so-
nuçlarından biri olarak da artan nüfus bir süre-
dir durağanlaşmış olan İstanbul’da aniden ve 
acilen çare bulunması gereken bir konut so-
rununu gündeme getirmiştir. Ancak aynı dö-
nemde yaşanan ekonomik sorunlar, özellikle 
inşaat malzemelerinin temininde karşılaşılan 
zorluklar, ucuz konut üretimi konusunda farklı 
ekonomik model arayışlarına yol açmıştır. 

1926 yılında kurulan ve çeşitli konut ve yer-
leşim projelerini üstlenen Emlak ve Eytam 
Bankası6, 1950’lerde çeşitli kentlerdeki ko-
nut alanı projelerinde en önemli aktör olarak 
yer almaya devam etmiştir. Ancak özellikle 
1940’larda başlayarak artan “ucuz konut üre-
timi” tartışmaları dönemin en önemli mimar-
lık yayını olan Arkitekt dergisinde yayınla-
nan çeşitli makalelerde tartışılmıştır. Gerhard 
Kessler’in İstanbul için hazırladığı rapor da bu 
kapsamda yayınlanmıştır.7 Kessler’in önerisi 
İstanbul Belediyesi’nin kent içerisindeki geniş 
arazilerde, basit, sade ve düşük maliyetli halk 
tipi konutların üretimi konusunda görev üst-
lenmesi gerektiğidir. 1940’larda birçok kentin 
planlama çalışmalarını yürüten Kemal Ahmet 
Aru da benzer şekilde İstanbul’un kentsel 
ve sosyal yapı olarak büyük bir dönüşümün 
eşiğinde olduğunu ve 1950’li yıllarda kendi-
sinin de dâhil olduğu komisyonun yaptığı he-
saplara göre derhal temin edilmesi gereken 
40.000 konuta ihtiyaç olduğunu belirtir.8

1950’li yıllarda, toplu konut, sosyal mes-
ken ve ucuz ev tanımları üzerinden çeşitli 
tartışmalar devam eder. Bu tartışmalarda 
devletin, belediyelerin ve konut üretimini 
destekleyen Emlak Kredi Bankası’nın uygu-
lamalarının kentin ucuz konut gereksinimini 
karşılamaktan uzak olduğu yönünde yoğun 
eleştiriler dikkat çeker. Zeki Sayar, bir yazı-
sında, İstanbul Belediyesi Mesken Bürosu 
ve Emlak Kredi Bankası Fen Heyeti tarafın-
dan projelendirilip uygulanan 1954-57 tarihli 
Atatürk Bulvarı üzerindeki bloklar9 ile Kemal 
Ahmet Aru’nun müellifi olduğu ve yine Em-
lak Kredi Bankası tarafından uygulanan IV. 
Levent Mahallesi konutlarının10 “ucuz konut” 
kavramından ve bu konuda geliştirilen asgari 
normlardan çok uzak olduklarını, hatta orta 
halli aileler için bile lüks kabul edilebileceğini, 
dolayısıyla yola çıkış amacı olan “dar gelirli 
evsiz hemşerinin iskânı” kapsamının dışında 
uygulamalar olduğunu belirtir.11 Sayar’ın bu 
eleştirilerinin dışında tuttuğu tek örnek be-
lediyenin 1948 tarihli ilk girişimlerinden olan 
Koşuyolu Mahallesi’dir.

1950 yılında İstanbul Belediyesi Matbaası ta-
rafından basılan “İstanbul Belediyesi Tarafın-
dan Taksitle Satılacak Ucuz Evler Yönetmeli-
ği” ucuz evlerin parsel boyutları, yapı oturum 
alanları, mekân organizasyonları ve kullanı-
lacak malzemeler gibi konularda detaylı ku-
rallar belirlemiştir. Bu kurallar çerçevesinde 
üretilecek plan tiplerinin örnek projelerden 
veya yarışma sonucu elde edilen ürünlerden 
seçilebileceği ifade edilmiştir.12 Nitekim İstan-
bul Belediyesi 1950 yılında, hem yaptırılacak 
tek katlı iki odalı, tek katlı üç odalı ve iki katlı 
üç odalı halk tipi ucuz evler için bir yarışma 

4 5

4 1951 yılındaki 
temel atma 

töreninde çakılan 
plaket bugün 

Koşuyolu Caddesi 
no:52 cephesinde 

korunmaktadır. 
İronik olarak plaketi 

koruyan yapının 
kendisi tümüyle 

özgünlüğünü 
yitirmiştir.

5 1951 yılında 
düzenlenen İzmir 

Enternasyonel 
Fuarı’nda 

dağıtılmak üzere 
bastırılan broşürün 

içinde yer alan 
İstanbul Belediyesi 
Ucuz Ev Tipleri’ne 

ait planlar. Bu 
planlar hem 

Selamsız hem de 
Koşuyolu Belediye 
Evleri kısımlarının 

ilk etaplarında 
uygulanmış 

olmalıdır.

6 Konut sayısının 
arttırıldığı revizyon 

planı, Uralman, 
1949. Kaynak: İBB 

Atatürk Kitaplığı 
Harita Arşivi, 
Hrt_009645

7 Emlak Bankası 
tarafından yaptırılan 

Banka Evleri için 
Kemal Ahmet 

Aru ve Rebii 
Gorbon tarafından 

hazırlanan plan.
Kaynak: İBB Atatürk 

Kitaplığı Harita 
Arşivi, Hrt_009639
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düzenlemiş13 hem de İmar Müdürlüğü bünye-
sinde plan tiplerine ilişkin çalışmalar yürüt-
müştür.14 

Etaplar halinde geliştirilen projenin uygula-
nan ilk etabı 1952 yılında İzmir Enternasyo-
nal Fuarı’ndaki Emlak Bankası pavyonunda 
açılan “Milletlerarası Mesken Mimarisi Plân 
ve Fotoğraf Sergisi” kapsamında on yedi ül-
keden seçilen ucuz mesken davası örnekleri 
arasında tanıtılmıştır. 

Belediye Evleri tarafına ilişkin ulaşılabilen en 
erken tarihli belge, 1948 yılında Kemal Ural-
man15 imzasını taşıyan plandır. 1949 yılında 
onaylanan plan, 16 yapı adasından oluşmak-
tadır. Daha sonra yine Uralman tarafından bu 
plana dayanarak hazırlanmış olan uygulama 
planı Henri Prost’un da onay imzasını taşımak-
tadır.16 Bu kısımdaki planlama kararlarına iliş-
kin 1954 tarihli bir diğer plan bulunmakla bir-
likte, yapı adası düzeni günümüzdeki durumla 
örtüşmemektedir. Büyük olasılıkla uygulama 
sürecinde birçok revizyon yapılmış olmalıdır. 

1950 yılında, Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gor-
bon tarafından17 İstanbul Belediyesi için “Ko-
şuyolu İstanbul İmar Limited Ortaklığı Ma-
hallesi” adıyla planlanmıştır. 1/1000 ve 1/500 
ölçekli parselasyon planları, Belediye Evleri 
tarafında olduğu gibi eğime paralel düzen-
lenmiş yapı adaları içinde sokaklara cephe 
veren, farklı tiplerdeki bahçeli bir ve iki kat-
lı yarı müstakil konut dizilerini içermektedir. 
Alanda konutlar dışında, dükkânlar, okul, kır 

kahvesi gibi çeşitli işlevler de yer almaktadır. 
Plan ile öngörülen 140.000 m2 alan içindeki 
14 yapı adasında inşa edilmiş 413 konuttan 
oluşan mahallede, konutlara ilişkin farklı mi-
mari çözümler geliştirilmiştir.18 

Kentte hızla artan nüfusun barınma sorununu 
çözmek amacıyla gerçekleştirilen toplu konut 
üretimi çalışmalarının ilk örneklerinden olan 
Koşuyolu Evleri, İstanbul Belediyesi ve Emlak 
Kredi Bankası’nın katılımıyla oluşturulan İmar 
Limited Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmiş-
tir. Belediye Evleri ve Banka Evleri olarak iki 
ayrı plan üzerinden yürütülen ilk etap çalış-
maları kapsamında Belediye Evleri tarafında 
10019, Banka Evleri tarafında ise 10520 konut 
inşa edilmiştir. Eşzamanlı yürütülen Selam-
sız Ucuz Evleri ile birlikte düzenlenen temel 
atma törenine dönemin vali ve belediye baş-
kanı olan Fahrettin Kerim Gökay da katılmış21 
ve günün anısına Koşuyolu Caddesi’ne cephe 
veren konut dizisi cephesine plaket çakılmıştır.

Bu ilk etap çalışmaları kapsamındaki Beledi-
ye Evleri 1952 yılında tamamlanırken22 Banka 
Evleri planının uygulanmasına devam edilmiş 
ve bu kısımdaki 159 ve 155 konutu içeren di-
ğer etaplar 1954 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. 
Emlak Kredi Bankası’nın 1952 ve 1953 tarihli 
tanıtım broşürlerinde, farklı konut tipleri, kre-
di miktarları ve uygulama etapları hakkında 
bilgiler bulunmaktadır. 

Belediye Evleri kısmında ise sonraki etaplar, 
konut kooperatifleri aracılığı ile farklı dönem-

6 7



10 | 1950’ler istanbulu | betonart

lerde gerçekleştirilebilmiştir. İlk etapta yapı-
lan ucuz evler de dâhil olmak üzere dar ve 
orta gelir grubuna hitap eden, farklı büyük-
lükte ve karma yapım tekniği ile inşa edilen 
400’ün üzerinde23 konut ile çarşı, karakol, 
kreş, okul, sinema, park ve sosyal donatı alan-
larını içeren bu tasarlanmış mahalle, İşçi Evle-
ri, Kredi Yapı Sandığı Evleri ve Tersane Evleri 
adıyla anılan bölümlerden oluşmaktadır. 

Belediye Evleri kısmında yer alan ancak daha 
küçük birimlerden oluşan konutlar İşçi Evle-
ri olarak adlandırılmaktadırlar. Bu yapılara 
ilişkin projelendirme çalışması 1955 yılında 
gerçekleşmiştir.24 Çizimlerde görülen iki katlı 
konutlarda yer alan ızgara bölüntülü cam çık-
malar bu konutların cephe düzenini diğerle-
rinden oldukça farklılaştırsa da, büyük olası-
lıkla ısı kaybı ve/veya ekonomik nedenlerden 
bu tasarım hiç uygulanmamış, yerine pence-
re açıklığının altında ve üstünde yalı baskısı 
görünümlü derz uygulaması yapılmıştır. Seyfi 
Arkan’ın 1954-1955 yıllarında İstanbul Beledi-
yesi Mesken Planlama Müdürlüğü’nde danış-
manlık yaptığı ucuz evler sitesi mevzii imar 
planları içinde Koşuyolu’ndaki bu bölümün 
de adı geçmektedir.25

Belediye Evleri kısmı içinde bulunan Kredi 
Yapı Sandığı Evleri için hazırlanmış 1957 ta-
rihli katalogda, konutların 1958 yılı Haziran 
ayında bitirilip teslim edileceği bilgisi yer al-
maktadır.26 En son gerçekleştirilen kısım ol-
ması nedeniyle Koşuyolu Mahallesi’nin artık 
kentin seçkin bir yerleşim alanı kabul edildiği 
ve altyapı gereksinimlerinin karşılanmış ol-

duğu vurgusu da broşürde yer alır. Konutlar 
ile birlikte tasarlanan çarşı ve sinema büyük 
olasılıkla uygulanmamıştır. İki katlı ev dizileri 
olarak tasarlanan konutlar boyutlarına ve dizi 
içindeki konumlarına göre farklı tipler olarak 
sınıflandırılmışlardır. Diğer kısımlardan farklı 
olarak, zemin katında dükkân bulunan konut-
lar da seçenekler arasındadır.

Yine Belediye Evleri kısmında Cenap Şa-
habettin Sokak’ta yer alan kırma çatılı yalın 
prizmatik kütlelerden oluşan iki katlı konutla-
rı içeren Tersane Evleri ise İstanbul Liman ve 
Dokları Gemi Sanayii İşçileri Sendikası Koo-
peratifi tarafından 1962 yılında yaptırılmıştır.27 
Bu süreçte dönemin birçok önde gelen mi-
mar ve plancısının katılımıyla, farklı etaplar ve 
konut edinme modelleri çerçevesinde, az kat-
lı bahçeli ve seyrek dokulu bir yerleşim olarak 
1950’ler İstanbulu’nun ilk modern mahallele-
rinden birisi olarak tamamlanmıştır.

mevcut durum 
2016-18 yılları arasında yürütülen alan çalış-
malarında başlangıç aşamasında, planlanmış 
yapı tiplerinin hepsinin uygulanmadığı ya da 
bazı tiplerin uygulama sırasında değiştirildi-
ği, alternatif varyasyonların yaratıldığı görül-
müştür. Bu doğrultuda, yapıların özgünlük 
durumlarının, başka bir deyişle ilk inşa edil-
diği haline göre ne kadar değiştiğinin belir-
lenmesi için bir envanter fişi hazırlanmıştır. 
Belediye Evleri tarafında 367, banka evleri ta-
rafında 466 olmak üzere toplam 833 yapı için 
doldurulan envanter fişlerinde yerleşim dü-
zeni analizi ve mimari karakter analizi olmak 
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(978 ada 23-24 
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üzere iki temel başlık bulunmaktadır. Yerleşim 
analizi başlığı altında dönemin “modern ma-
hallesi” olarak ortak bir bakışla farklı etaplar 
halinde tasarlanan ve yine farklı dönemlerde 
inşaatı tamamlanan konutların mevcut du-
rumlarının “yol-parsel ilişkisi”, “parsel-yapı 
ilişkisi”, “komşu yapı ile ilişkisi”, “bahçe duva-
rı” ve “meyve ağacı” gibi yerleşimin karakte-
rini oluşturan temel bileşenler üzerinden de-
ğerlendirilmesi yapılmıştır. 

yol-parsel ilişkisi: Gerek banka evleri gerek 
belediye evleri tarafında bulunan farklı tip-
lerdeki konutlar için bina, bahçe ve yol ara-
sındaki ilişkinin biçimleniş ve kot düzenleme-
si bakımından farklı şekillerde kurgulandığı 
görülmektedir. Manzara, yönlenme gibi ge-
nel prensipler arazinin topografik yapısı ile 
ilişkilendirilirken örneğin bina girişleri, bazı 
konutlarda bahçe ve yol kotundan tamamen 
koparılarak 10-12 basamak yüksekte tasarla-
nırken, bazı konutlarda ise, ön bahçe ve yol ile 
doğrudan bağlantılı olarak inşa edildiği gö-
rülmektedir. Bazı yapılarda ise, konut girişine, 
tretuvardan bağlanan bir köprü ile ulaşılmak-
ta, ön bahçe ise yaklaşık bir kat yüksekliği ka-
dar alt kotta bulunmaktadır. Bununla birlikte, 
bina girişlerinin yerleri değiştirilmiş, bahçesi 
yeniden düzenlenerek duvarları yıkılmış yapı-
larda özgün yol-parsel ilişkisinin algılanması 
mümkün olamamaktadır. 

parsel-yapı ilişkisi: Yapıların parsel içindeki 
yerleşimi farklı tiplerdeki konutlarda değiş-
kenlik göstermekle birlikte, genellikle ön ve 

arka bahçe mesafesi bırakılarak sıra evler ya 
da ikili-üçlü-dörtlü diziler halinde tasarım ya-
pıldığı görülür. Diziler halinde tasarlanan ko-
nut tiplerinde dizinin başındaki ve sonundaki 
konutların yan bahçeleri de bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, Belediye Evleri tarafında 
bahçe içinde tek yapı olarak tasarlanmış müs-
takil konut tipleri de vardır. 

komşu yapı ile ilişkisi: Her bir yapının kom-
şusu ile ilişkisi, özellikle ikili-üçlü-dörtlü dizi-
ler içinde yer alan konutlar düşünüldüğünde, 
yerleşimin mimari karakterinin önemli bir 
parçasıdır. Dizinin içindeki bir konutun yıkı-
larak yenisinin yapılması ya da kitle-gabarisi 

10
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değişecek ölçüde kapsamlı müdahale gör-
mesi, hem tek yapı ölçeğinde özgünlüğün 
kaybedilmesine hem de dizisel bütünlüğün 
bozulmasına neden olmaktadır.28 

bahçe duvarları: Koşuyolu Evleri’nin, günü-
müze sınırlı sayıda özgün örneği ulaşabilen 
bir başka elemanı bahçe duvarlarıdır. Kaba 
yonu taş örgülü ve taş harpuştalı bahçe du-
varları, yükseklikleri eğime bağlı olarak de-
ğişmekle birlikte, görüş sınırlaması koymadan 
kamusal (yol) ve yarı kamusal (bahçe) alanı 
birbirinden ayırmak üzere tasarlanmıştır. Gü-
nümüzde bazı konutlarda, özellikle ön bah-
çeleri park alanı olarak kullanılanlarda, bahçe 
duvarının tamamen kaybedildiği, bazılarında 
ise, gabari, biçimleniş veya malzeme olarak 
değişikliğe uğradığı görülmektedir. 

meyve ağaçları: Konutların bahçelerinde 
bulunan çam, iğde, elma, ıhlamur gibi farklı 
ağaç türleri, yerleşimin karakterinin önemli 
parçalarından biridir. Ancak zamanla bahçe 
içerisine yapılan eklentiler ya da yapı alanını 
genişletmeye yönelik müdahaleler nedeniyle 
bazı yapılarda özgün yapı-parsel ilişkisinin 
yanısıra meyve ağaçlarının da kaybedildiği 
görülmektedir. 

Mimari karakter analizi başlığı ise, yapıların 
inşa edildikleri dönem sonrasındaki zaman 
içinde geçirdikleri değişimleri belirlemeye 
yönelik olarak “cephe özgünlüğü”, “kütle bi-
çimleniş özgünlüğü” ve “iç mekân özgünlü-
ğü” başlıkları altında yerleşim bütününü oluş-
turan her bir konut biriminin mevcut fiziksel 
korunmuşluk durumu irdelenmiştir.

cephe özgünlüğü: Gerek banka evleri, gerek 
belediye evlerinde, farklı yapı tiplerine göre 
cephe tasarımları çeşitlilik göstermektedir. Bu 
çeşitliliği kapı, pencere gibi elemanların te-
kil veya birarada biçimleniş, adet ve kullanılış 
şekilleri, balkon tercih edilip edilmemesi gibi 
durumlar sağlamaktadır. Betonarme yapım 
sisteminde, tuğla duvarlı olarak inşa edilmiş 
Koşuyolu Evleri’nde, genel olarak döneminin 
rasyonel ve işlevsel inşa özellikleri yaklaşımı 
benimsenmiş olsa da geniş saçak ve cumba 
gibi geleneksel mimari unsurlara öykünmeler 
olduğu görülmektedir. Geleneksel konutlarda 
çok sık görülen ahşap yalı baskı tekniğinin, 
çıkmalar üzerinde çimento sıva ile stilize edile-
rek uygulanması bu duruma örnek olarak veri-
lebilir. Bununla birlikte, ön cephe tasarımında, 
Fransız balkonları veya gridal açıklıklı tuvalet 
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pencereleri gibi modernist tercihlere yer veren 
farklı konut tipleri de bulunmaktadır. 

kütle biçimleniş özgünlüğü: Koşuyolu yerle-
şiminde konutların kütle biçimlenişleri, arazi 
özellikleri, parselin konumu, parselde tercih 
edilen yapı tipine göre farklılık göstermek-
tedir. Yerleşim özgün durumda, 180-280 m2 
arasında değişen parsel alanları içerisinde 38 
- 71,50 m2 taban oturumuna sahip farklı konut 
tiplerinden oluşmaktadır. Yapıların büyük bir 
kısmı 1-2 katlı olmakla birlikte, eğimin fazla ol-
duğu kısımlarda kısmi bodrum katların açığa 
çıktığı görülmektedir. Cephe genişlikleri 5-7 
m, bina derinlikleri ise 7-11 m arasında değiş-
mektedir.29 

Ancak günümüzde alandaki yapıların bir kıs-
mının yıkılarak yerine taban alanı, gabari ve 
kat adedi bağlamında özgün konut tipleri ile 
uyumsuz çok sayıda yeni yapı eklendiği, bir 
kısmının ise özgün kütle biçimlenişi anlaşıla-
mayacak derece kapsamlı müdahale geçirdi-
ği görülmektedir 

iç mekân özgünlüğü: Parsel ve yapı ala-
nı büyüklüğü, konut tipi tercihi, girişin yeri, 
merdivenin şekli ve konumu, iç mekân bü-
yüklükleri, sayıları ve kullanım şekilleri plan 
organizasyon şemasında değişikliklere sebep 
olmaktadır. Fakat tipolojilerin getirdiği stan-
dartlaşmış plan şemaları nedeniyle birbiriyle 
oldukça benzer bir iç mekân organizasyonu 
gözlenmektedir. Bu makalenin temelini oluş-
turan alan çalışmasında, iç mekânlarla ilgi-
li özel bir çalışma gerçekleştirmek mümkün 
olamasa da yerleşimin planlanma aşamasın-
da çizilmiş planlar üzerinden bu değerlen-
dirmeye varmak mümkündür.30 Her ne kadar 
plan şemasında modernist yaklaşımın izlerini 
taşıyan rasyonel ve işleve yönelik çözümler 
üretilmiş olsa da bazı yapı tiplerinde gelenek-
sel Türk evi plan şemasının temel öğelerinden 
biri olan “sofa” mekânına yer verildiği de gö-
rülmektedir. Esasen, geleneksel Türk evinin 
plan tasarımı sade ve özünde rasyonalizmle 
uyumlu bir yaklaşıma sahiptir. Yine de Türk 
evi planlamasına öykünen iç mekân çözüm-
lerinin, orta ve dar gelirli sınıf için tasarlanmış 
olan bu konutlarda, kullanıcının tasarıma ya-
bancılaşmasını engellediği söylenebilir. 

önemi ve değerleri 
II. Dünya Savaşı sonrasında, Türkiye’de politik 
yapının değişmesi, beraberinde tarım toplu-

mundan sanayi toplumuna doğru dönüşümü 
hızlandırmış, kırsal nüfus büyük kentlere göç 
etmeye başlamıştır. Bu göç dalgasının etki-
siyle nüfusu giderek artan İstanbul için, konut 
ihtiyacı önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu-
nunla birlikte, yüzyıl ortalarında Türkiye’nin 
içinde bulunduğu ekonomik durum doğrul-
tusunda, konut üretiminde farklı çözüm ara-
yışlarına gidildiği görülmektedir. Bu doğrul-
tuda ucuz konut ihtiyacını karşılamak üzere 
inşa edilmiş erken tarihli yerleşimlerden biri 
de Koşuyolu Evleri’dir. Döneminin sosyo-eko-
nomik özelliklerini yansıtması, değişen yaşam 
pratiklerini ortaya koyması gibi sebeplerle, 
Koşuyolu Evleri’nin tarihsel ve sosyal değere 
sahip olduğu söylenebilir.

Tasarlandığı dönemde, ihtiyaçlar doğrultu-
sunda konut yapıları dışında sosyal donatı-
ların, parkların, eğlence alanlarının ve ticari 
mekânların da dahil edildiği konut alanı, gü-
nümüzde şehrin merkezinde kalmıştır. Fizik-

12 Ön cephede 
Fransız balkon 
kullanımı örneği (845 
ada 32 parsel)

13 Bahçe içinde 
tek yapı olarak 
tasarlanmış müstakil 
konut tipi ve mevcut 
kullanımda araç 
otoparkı için bodrum 
kat yerine bahçeyi 
kullanıma dair örnek 
(840 ada 42 parsel)

14 Komşu yapı ilişkisi 
bağlamındaki üçlü 
dizinin üstte 2017 
yılında çekilmiş 
fotoğrafı ve altta 
2020 yılında 
çekilmiş fotoğrafı 
Koşuyolu’ndaki hızlı 
değişimin olumsuz 
yönde olmasına açık 
bir örnektir (841 ada 
28 parsel)

15 Mevcut arazi 
kullanımı

16 Özgünlük 
değerlendirmesi

15

16
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sel bütünlüğünü alan ölçeğinde yitirmemiş, 
konut özelliğini koruması yanında güncel ih-
tiyaçlarla eklenen diğer işlevleri içeren Koşu-
yolu Mahallesi grup değeri taşımaktadır.

Koşuyolu, Türkiye’de şehirlerin çağdaş bir 
planlama ile ele alınması, yeni şehirlerin ku-
rulması, şehirlerin genişlemesi gibi sebeplerle 
ortaya çıkan “tasarlanmış mahalle”dir.31 Konut 
yapılarının dışında ticari mekânların, sosyal 
donatı alanlarının ve parkların yer aldığı yer-
leşimin tasarım ve inşa aşamasında Kemal 
Ahmet Aru, Rebii Gorbon, Leyla Turgut, Sait 
Özden, Seyfi Arkan gibi dönemin önemli mi-
mar ve şehir plancılarının katkıları bulunmak-
tadır. Farklı kullanıcı gruplarına göre tasarlan-
mış konut tiplerinin ortak özelliği, modernist 
bir mimari dile sahip olmakla birlikte, sade 
formlarının çıkmalar, basık kemerli giriş kapı-
ları, dairesel planlı Fransız balkonları, gridal 
görünümlü tuvalet pencereleri vb. öğelerle 
zenginleştirilmesidir. Bu özelliklerin tamamı, 
alanın mimarlık ve şehircilik bağlamındaki 
önemini ortaya koymaktadır. 

Alandaki yapılar tekil olarak sahip oldukları 
kullanım değeri açısından da önem taşımak-
tadır. Günümüzde konut olarak kullanılan 
yapılar çağın ihtiyaçları doğrultusunda öz-
günlüğe büyük müdahalelerde bulunmadan 
işlevlerini sürdürebilmektedir. Tasarım ve iş-
lev ilişkisi iyi kurgulanmış olan yapıların bu 
niteliği, ağırlıklı ticari alan olarak karşımıza 
çıkan işlev değişikliklerinde de mekânsal bü-
tünlüğün korunmasına olanak tanımaktadır. 
Özgün işlevini kaybetmiş pek çok yapı fiziksel 
ve tasarım özgünlüğünü hâlâ korumakta, az 
müdahaleyle özgün işlevlerine döndürebile-
cek durumdadır. Özgün işlevi ile kullanımına 
ek olarak söz konusu potansiyel de yapıların 
kullanım değerlerini oluşturmaktadır.

risk ve tehditler 
İnşa edilmesinden günümüze kadar kentin 
tümünde görülen değişim ve dönüşümün 
baskısı altında kalan Koşuyolu için en önem-
li gelişmelerden ilki, 1970’lerde Boğaziçi 
Köprüsü’nün açılması, ardından çevre bağ-
lantı yollarının yapılmasıdır. O dönemde bah-
çeli az katlı konut yapılarından oluşan bölge-
nin ana ulaşım arterlerine yakın hale gelmesi, 
zamanla işyerleri için de cazip bir konum ola-
rak görülmesine neden olmuştur. Son on yıllık 
süreçte ise Marmaray Tüp Geçişi’nin açılması 
ile birlikte, kentleşme baskısı daha da artmış, 

bu durum özgün durumda konut alanı olan 
bölgede ticarete yönelik kullanımın artma-
sını, sosyal dokunun değişerek özgün konut 
örneklerinin yıkılmasını ya da kapsamlı müda-
haleler geçirmesini beraberinde getirmiştir.

Kentleşme baskısının yarattığı konut kullanı-
mından ticaret kullanımına doğru dönüşümün 
yoğun olarak görüldüğü kısımlar, yerleşim 
içindeki Koşuyolu Caddesi ve Kalfa Çeşmesi 
Sokak gibi ana ulaşım arterlerinin çevresidir. 
Bu bölgelerde, özgün konut örneklerinin ba-
zıları tamamen yıkılıp yerlerine kütle ve gaba-
ri olarak yerleşimin dokusuna uygun olmayan 
ofis, kafe ve restoran gibi ticaret fonksiyonlu 
yeni binalar inşa edilmiştir. Bazı konut örnek-
leri ise, ticaret kullanımına dönüştürülürken 
kapsamlı müdahaleler geçirmiş, özgünlüğü-
nü büyük oranda kaybetmiştir. 2000 ve 2018 
yıllarında arazi kullanım durumu ile ilgili ya-
pılmış analizler, zaman içerisinde konut ve 
ticaret kullanım oranlarında yaşanan deği-
şikliği ortaya koymaktadır. Buna göre, 2000 
yılında konut kullanımı %79, ticaret kullanımı 
%17 iken32 bu çalışma kapsamında yapılan 
2018 tarihli alan çalışmasına dayanan verilere 
göre ise konut kullanımı %49, ticaret kullanı-
mı %40, konut+ticaret kullanımı ise %3 olarak 
belirlenmiştir. 18 yıl içerisinde yaklaşık 230 
konut yapısının işlevinin değişmesi, bölgede-
ki değişimin kontrolsüz bir hızla gerçekleşti-
ğini göstermektedir 

Koşuyolu Evleri’nin sürdürülebilir korunma-
sının önündeki engellerden bir diğeri, sosyal 
dokunun değişmesidir. Yerleşim düşük ve 
orta gelir grubunun mesken ihtiyacını kar-
şılamak üzere inşa edilmiş olmasına karşın, 
zamanla üst-orta ve üst gelir grubunun ko-
nut alanı haline dönüşmüş, bu durum basit 
veya kapsamlı müdahaleleri de beraberinde 
getirmiştir. Farklı özellikleri ve beklentileri 
olan yeni kullanıcı grubunun kendi istek ve 
ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı düzenleme-
ler, konutların gerek vaziyet planı ölçeğinde 
gerek tek yapı ölçeğinde sahip olduğu özel-
liklerini kaybetmesine neden olmuştur. Bölge 
genelinde araba sahipliği oranının artışı ve 
otopark yetersizliği dolayısıyla ön bahçele-
rin park alanı olarak kullanılması bu duruma 
örnek verilebilir. Benzer şekilde, bazı konut-
larda bodrum kat seviyesinde parsel tamamı-
nın otopark olarak kullanılması da Koşuyolu 
Evleri’nin mimari karakterinin bir parçası olan 
yarı kamusal alan niteliğindeki toprak zeminli 
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ön bahçelerin ve meyve ağaçlarının kaybol-
masına yol açmıştır.

Koşuyolu Evleri için bir başka önemli tehdit 
ise yerleşimin özgün mimari karakterini hızla 
kaybetmesidir. Bugüne kadar Koşuyolu Ev-
leri için gerek tek yapı ölçeğinde gerek alan 
ölçeğinde herhangi bir yasal koruma kararı 
alınmamış olması, bazı yapıların yıkılarak ye-
rine kitle ve gabari bakımından özgün doku 
ile uyumsuz yapıların inşa edilmiş olmasına, 
bazı yapıların ise kapsamlı onarımlar geçire-
rek ilk yapıldığı dönemdeki özgün durumla-
rını kaybetmesine neden olmuştur. 2000 yı-
lında Şener ve Yıldız tarafından yapılan alan 
çalışmasına göre, yerleşmede yapıldığı dö-
nemdeki orijinal durumunu koruyan binalar 
%28, değişime uğrayan yapılar arasında basit 
onarım görmüş olanlar %15 ve özgünlüğünü 
tamamen kaybetmiş olanlar (yıkılıp yeniden 
yapılanlar) ise %57’lik bir orana sahiptir. 2018 
yılında yapılan alan çalışmasında ise, iyi du-
rumda olan yapıların oranının %21’e geriledi-
ği görülmüştür. Özgün hâlini kısmen koruyan 
ancak tadilatla değişime uğramış yapıların 
oranı %13, özgünlüğünü kaybetmiş yapıların 
oranı ise %66 dır. Özgünlük değerlendirmesi, 
yapıların envanter fişlerinde belirtilen özel-
liklerini ne ölçüde koruduğu doğrultusunda 
yapılmıştır. Örneğin, özgünlüğünü tamamen 
kaybetmiş örnekler arasında, iki komşu par-
sel birleştirilerek inşa edilen yapılar, yeni kat 
veya çatı katı eklenerek ya da bahçe içine 
yeni eklentiler yapılarak özgün kütle ve gaba-
risini kaybeden yapılar, fonksiyon değişikliği 
nedeniyle plan organizasyon şeması tama-
men değiştirilen yapılar bulunurken; özgün 
halini kısmen koruyan yapılar arasında kütle 
ve gabarisi büyük oranda korumasına karşın, 
cephe açıklıkları değiştirilmiş, balkonları ka-
patılmış, giriş kapılarının önüne rüzgârlık veya 
saçak eklenmiş yapılar yer almaktadır. 2000 
ve 2018 yıllarında yapılan alan çalışmaların-
dan elde edilen veriler, özgün durumunu ko-
ruyan konutların sayısının yıllar içinde giderek 
azaldığını göstermektedir. 

koruma yaklaşımı önerisi
Günümüzde gerek tekil yapılar gerekse de 
yapılı çevreler için geçerli olan bütüncül koru-
ma yaklaşımının temelleri, koruma kuramının 
tarihsel gelişimi içinde farklı dönemlerde ele 
alınmış bir konudur. Cesare Brandi 1963 tarihli 
kitabı Teoria del Restauro’da, bir mimari ese-
rin kendisini oluşturan tüm parçalarla bir bü-

tün olarak korunması gerekliliğini savunur ve 
bunu bir mozaik örneği ile açıklar. Buna göre, 
mozaiği oluşturan her bir parçanın (tessera), 
hatta rastgele toplanmış birden çok parçanın 
bir sanat değeri bulunmamakta, bu parçalar 
ancak mozaiğin bütünü ile sanat değeri kaza-
nabilmektedir.33 Koruma kuramının gelişmesi 
ile mozaik panoların, zaman içerisinde oluşan 
kayıp parçalara veya boşluklara (lacunae) 
rağmen sanatsal bütünlüğü bozulmayacak 
biçimde nasıl onarılabileceği konusu ele alın-
mıştır.34 

2011 tarihli bir ICOMOS metni olan “Tarihi 
Kentler ile Kentsel Alanların Korunması ve 
Yönetimiyle İlgili Valetta İlkeleri Tarihi”; kent-
ler ve kentsel alanların kentin strüktürüne ek 
olarak, mimari ögeler, kentin içi ve çevresin-
deki peyzaj, arkeolojik kalıntılar, panoramalar, 
siluetler, bakı noktaları ve koruma alanları gibi 
somut ögeler yanında tarihi değerin özünü 
oluşturan etkinlikler, simgesel ve tarihi işlev-
ler, görenekler, gelenekler, anılar ve kültürel 
kaynakları içeren soyut ögelerden oluştuğu-
nu ifade eder.35 Tarihi kentler ve kentsel alan-
lar bir toplumun ve onun kültürel kimliğinin 
evrimini anlatan mekânsal oluşumlar, onları 
biçimlendiren geçmişin yaşayan kanıtlarıdır-
lar. Öte yandan bu alanlar günlük yaşamın da 
parçasıdırlar ve korunmaları ve çağdaş top-
lumla bütünleşmeleri kent planlama ve imar 
hareketlerinin temelini oluşturmalıdır.

Buradan yola çıkarak tekil özellikleri yanın-
da, özellikle tasarlanmış bir alan olarak ala-
nın bütününün sahip olduğu değerler ile ön 
plana çıkan Koşuyolu Evleri’nin korunması 
konusundaki temel yaklaşımın, mozaik bir 
panonun korunması ile benzer olduğunu söy-
lemek mümkündür. Nasıl ki, panonun her bir 
parçası panodan bağımsız olarak korundu-
ğunda bağlamından koptuğu için bir değere 
sahip olmayacaksa, Koşuyolu’nda da yalnızca 
yerleşimin bütünü içinde anlamlı olan, özgün 
durumdaki yapıları tekil olarak korumak, ala-
nın sahip olduğu değerlerin korunmasında 
yeterli olmayacaktır. Öte yandan, parçaları 
kaybolmuş bir panodaki boşlukları, özgün 
parçaları taklit ederek kapatmaya çalışmak 
panonun sanat değerine bir katkı sağlama-
yacağı gibi Koşuyolu Evleri’nde de özgün 
durumunu tamamen kaybetmiş yapılar için 
ilk tasarımın taklidi yeni yapılar önermek de 
alanın sahip olduğu değerlerin korunmasını 
olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumda, 
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Koşuyolu Evleri’nin korunmasında bütüncül 
bir koruma anlayışı temelinde, özgün durum-
daki yapıların nasıl korunacağı ve özgünlüğü-
nü tamamen kaybeden yapılar için nasıl bir 
yöntem izleneceği temel sorular olarak öne 
çıkmaktadır. 

Modern mimarlık mirasının korunması konu-
sunda 1990’lı yıllardan bu yana kuramsal ge-
lişmelere bakıldığında gündemin bu mirasın 
korunması gerekliliğinden, değişimin nasıl 
yönetileceği konusuna yoğunlaştığı görül-
mektedir. DOCOMOMO’nun kuruluş bildirgesi 
olan 1990 tarihli Eindhoven Bildirgesi ile 2014 
tarihli (Eindhoven-Seul Bildirgesi) güncel-
lemesi arasındaki en önemli fark, “yeniden 
işlevlendirme” ve “sürdürülebilirlik” kavram-
larının eklenmiş olmasıdır.36 Benzer şekilde 
ICOMOS ISC20C tarafından 2011’de kabul 
edilen ve 2017 yılının Aralık ayında son halini 
alan Madrid New Delhi Bildirgesi’nin 5. ve 6. 
maddelerinin değişimin yönetilmesi konusu 
ile ilgili olduğu görülmektedir.37

Modern mimarlık mirasının korunması konu-
sunda güncel uluslararası kuramlar doğrul-
tusunda, mahallenin sit alanı ilan edilmesi ilk 
akla gelen seçenektir. Bununla birlikte, proje 
üretme ve uygulama süreçlerindeki olası zor-
luklar düşünüldüğünde, ilgili yerel yönetim 
koordinatörlüğünde yürütülecek ve alana 
özgü “kabul edilebilir değişim sınırları” ile 
koruma yaklaşımının belirleneceği planlama 
kararları ile de Koşuyolu Mahallesi’nin korun-
ması mümkün olabilir. Bu kapsamda, şehir 
plancısı, koruma uzmanı, mimar, iç mimar, 
sosyolog vb. farklı meslek gruplarından olu-
şacak disiplinlerarası bir komisyon danışman-
lığında alanın tamamında kullanılacak bir reh-
ber oluşturulmalıdır. Hazırlanan rehberle ilgili 
mahalle muhtarlığı, sivil toplum kuruluşları 
gibi tüm paydaşların sürece dâhil edilmeleri 
katılımcı bir planlama adına olumlu bir yakla-
şım olacaktır. Başta da belirtildiği gibi, Koşu-
yolu yerleşimi için en temel sorunlar, özgün 
durumda olan ya da özgünlüğünü kısmen 
kaybederek günümüze ulaşmış olan yapılar 
için nasıl bir yöntem izleneceği ve yeni inşa 
edilecek yapılar için hangi yapılaşma koşulla-
rının esas alınacağıdır. Bu doğrultuda, dikkat 
edilmesi gereken asgari şartlar, özgünlüğü 
büyük oranda korunan yapıların restorasyonu 
yanında, özgünlüğünü tamamen ya da kıs-
men koruyan yapılarda, bina giriş saçağı, dış 
cephe boyası vb. ilave ve müdahaleler için, bi-

naların özgün karakteri ile uyumlu malzeme, 
boyut, renk ve doku dikkate alınarak hazırlan-
mış farklı alternatiflerin yer aldığı bir tasarım 
rehberine yer verilmesi ve yeni inşa edilecek 
binalardaki yapılaşma koşullarının belirlen-
mesidir. Bu bağlamda yerleşimdeki konutla-
rın mimari karakterini taklit eden bir tasarım 
anlayışı yerine, alanının bütünlüğünü gözeten 
tasarım kriterlerinin belirlenmesi; yerin ruhu-
na tümüyle uyumsuz yapılar yerine, yerleşim 
düzeni, özgün kütle oranları, çatı biçimleniş-
leri gibi başlıklar için alternatiflerin üretilme-
si fiziksel yapının kabul edilebilir değişiminin 
belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

20. yüzyıl ortalarında İstanbul’un ucuz konut 
sorununu çözmek üzere inşa edilmiş örnek-
lerden biri olan Koşuyolu Mahallesi, tarihsel, 
sosyo-kültürel ve mimari değerleriyle korun-
ması gerekli olan bir yerleşimdir. Alandaki 
konutların bir kısmı, zaman içinde yapılan 
müdahaleler ve yenilemelerle özgün mimari 
niteliklerini kaybetmiş durumdadır. Bununla 
birlikte, hâlâ özgün fiziksel yapısını koruyan 
konutlar ise bölgedeki değişim baskısı nede-
niyle yok olma tehdidi altındadır. Son 20 yıllık 
zaman dilimi içerisinde yerleşimdeki çok sayı-
da konutun yıkılarak ya da kapsamlı müdaha-
lelerle değiştirilerek özgünlüğünü kaybetme-
si bölgedeki değişim hızını göstermektedir. 
Bu doğrultuda kent içinde önemli bir modern 
miras alanı olan Koşuyolu Mahallesi’nin, koru-
ma odaklı planlama çalışmalarına en kısa sü-
rede başlanması gerekmektedir.
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selamsız  
ucuz evler yerleşimi

Selamsız Ucuz Evleri; İstanbul İli, Üsküdar İl-
çesi, Muratreis Mahallesi, 489, 490, 491 ve 
492 numaralı yapı adalarını kapsayan alanda 
bulunmaktadır. Alanın sınırlarını doğuda Yeni 
Ocak Sokağı belirlerken kuzeyde Gazi Cadde-
si, güneyde Yeni Dershane Sokağı batı ucun-
da kesişerek üçgen şeklini oluşturur. Yerleşim 
adını Gazi Caddesi’nin eski adı olan Selamsız 
Caddesi’nden almaktadır. Nitekim bugün Se-

lamsız olarak bilinen semt alanın birkaç yüz 
metre batısında kalmaktadır. Çalışma alanı 
günümüzde Bağlarbaşı olarak bilinen semtte 
yer almaktadır. Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Capitol Alışveriş Merkezi, Bağlarbaşı 
Surp Haç Ermeni Mezarlığı, Bağlarbaşı Kültür 
ve Kongre Merkezi gibi nirengi noktalarının bu-
lunduğu bölge ile Üsküdar Meydanı arasındaki 
geçiş Gazi Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. 

Burak 
Öztürk

1

2

*Kaynak 
belirtilmeyen tüm 

fotoğraf ve çizimler 
yazara aittir. 

1 Çalışma alanı ve 
çevresindeki önemli 

yapıların birarada 
görünümü.  

Kaynak: İBB Şehir 
Rehberi

2 Çalışma alanı 
içerisinde ve yakın 

çevresindeki yapılar

3 Çalışma alanı 
içerisinde bulunan 
servi ağaçlarından 

bir örnek
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Çalışma alanının yakın çevresinde ve içerisin-
de birtakım eğitim, ibadet ve idari yönetim 
yapıları mevcuttur. Alanın batı ucunda bu-
lunan tarihi Selamsız Karakolu günümüzde 
Üsküdar Çocuk Şube Amirliği olarak kulla-
nılmaktadır. Hemen arka kısmında, Koncagül 
Sokak üzerinde Muratreis Mahallesi Muhtar-
lığı ve Aile Sağlık Merkezi olarak kullanılan, 
yeşil alan niteliğindeki kent boşluğunda yakın 
tarihte inşa edilen yapı bulunmaktadır. Kon-
cagül ve Arapgül sokaklarının kesişiminde 
yapımı 2003 yılında tamamlanan Goncagül 
Camisi yer alır. Güneydoğu köşesinde, uzun 
yıllar bağ olarak kullanılmış alanda 1984 yı-
lında Üsküdar Anadolu Lisesi olarak faaliyet 
vermeye başlayan, günümüzde Üsküdar Ah-
met Keleşoğlu Anadolu Lisesi olarak kullanı-
lan eğitim tesisi yer almaktadır. Kuzeydoğu 
köşesinde ise 1990’lı yıllardan sonra varlığı 
tespit edilebilen Selami Ali Mahallesi Muhtar-
lığı mevcuttur. Sözü edilen yapıların dışında 
Selamsız Ucuz Evleri’ni oluşturan, çalışma 
kapsamında belgelenen, konut olarak inşa 
edilmesine rağmen bir kısmının günümüzde 
ticaret işlevleriyle de kullanılmakta olduğu 
132 adet yapı daha bulunmaktadır.

yerleşimin tarihçesi
Bağlarbaşı, 20. yüzyıl öncesinde Ermeni ve 
Rum nüfusun yaşadığı bir semttir. Günümüz-
de hâlen bu semtte yaşamaya devam eden 
Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşların oldu-
ğu bilinmektedir. Dini yapıları ve mezarlıkları 
temiz, bakımlıdır. Kendi kültürlerini yaşatan 
okullarında eğitim verilmektedir.1 20. yüzyıl 
başı itibarıyla Üsküdar’ın kent çeperi sayıla-
bilecek bir alan olan Bağlarbaşı, konutların 
sona erdiği, yolların kavşağında bulunan bir 
mevkidir.2 Günümüzde ucuz evler yerleşimi-
nin olduğu alan ise muhtelif plan ve haritalar-
da mezarlık olarak işaretlenmişse de hava fo-
toğrafları incelendiğinde herhangi bir mezara 
rastlanmamaktadır. Öte yandan yine hava fo-
toğraflarından görülebilen, İstanbul ve diğer 
Anadolu şehirlerinin mezarlıklarında bulunan 
akdeniz servisi (cupressus sempervirens) 
ağaçlarının varlığı da alanın mezarlık olduğu-
na işaret etmektedir. Bu ağaçlardan bazıları 
günümüzde varlığını sürdürmektedir. Eski ha-
ritalarda görülen sokak isimleri de mezarlığın 
varlığına delil teşkil etmektedir. Günümüzde-
ki adı Yeni Ocak olan sokak eski “Kabristan” 
Sokağı, Yeni Dershane olarak adlandırılan so-
kak ise eski “Selamsız Mezarlığı” Sokağı’dır. 
Nitekim 1932 yılında hazırlanan Üsküdar me-

zarlıklarının envanter çalışmasında; Selamsız 
karakolundan itibaren bir tarafı Selamsız Me-
zarlığı Sokak diğer tarafı Selamsız Acıbadem 
Caddesi (günümüzde Gazi Caddesi), doğu 
tarafında Yeni Ocak Sokağı ile sınırlanmış 
yaklaşık 25 dönüm yüzölçümüne sahip met-
ruk bir mezarlık kayıt altına alınmıştır.3

Çalışma alanının görüldüğü en eski tarihli bel-
ge 1923-1927 yılları arasında, Keşfiyat ve İnşa-
at Türk Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 
Üsküdar (Genel) Haritası, 3 numaralı paftası-
dır. Bu haritada çalışma alanı, yeşil alan ola-
rak işaretlenmişse de kullanım durumuna dair 
herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Ekim 
1930 tarihli Pervititch haritasının 76 numaralı 
paftasında (Bağlarbaşı-Selamsız) ise çalışma 
alanı üzerinde “Selamsız Mezarlığı” ibaresi 
bulunmaktadır. Fransızca metinden mezarlı-
ğın Müslümanlara ait olduğu anlaşılmaktadır. 
Çalışma alanının ilerleyen yıllardaki durumu-
nun tespiti, Harita Genel Müdürlüğü arşivle-
rinden edinilen hava fotoğrafları üzerinden 
incelenmiş, 1950 tarihli hava fotoğrafında 

3
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alanda herhangi bir yapılaşmanın söz konu-
su olmadığı, ağaçların varlığının devam ettiği 
anlaşılmıştır.

ucuz evler
Erken Cumhuriyet döneminde yapılan plan-
lama çalışmalarının ardından 1940’lı yıllarda 
İstanbul’un konut sorunu ile ilgili tartışma-
lar başlamıştır. Köşe yazarları ve uzmanlar, 
dönemin tabiriyle “mesken meselesi” hak-
kında muhtelif mecralarda yayınlar yapmış-
tır. Söz konusu yayınlar arasında, İstanbul 

Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Profe-
sör Gerhard Kessler’in hazırladığı rapor dik-
kat çekicidir. Türkçe tercümesi 1949 yılında 
Arkitekt dergisinde yayınlanmış olan bu ra-
por, adeta ucuz evlerin üretim sürecini, henüz 
resmi girişimlerin başlamadığı bir tarihte tarif 
etmektedir. Almanya’da bir yapı kooperatifi-
nin yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan 
Kessler, toplumun büyük bir çoğunluğunu 
oluşturan dar gelirli ve yoksul kimseler için 
herhangi bir konut üretiminin söz konusu ol-
madığından, Avrupa şehirlerinde bu görevi 

4

5 6
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üstlenen yapı kooperatiflerinin İstanbul’da 
bulunmadığından, serbest inşaat şirketleri-
nin ise yalnızca varlıklı kimselerin ve devletin 
ihtiyacı olan inşaat işleri ile ilgilendiklerinden 
söz eder. Raporda ifade edilen çözüm önerisi 
ise İstanbul Belediyesi’nin bu zor ve önemli 
görevi üstlenmesi gerektiğidir. Kent içerisin-
deki geniş arazilerde, basit ve sade tasarım-
larla maliyeti düşük olacak halk tipi konutların 
ilk olarak İstanbul Belediyesi tarafından inşa 
edilmesi, beş sene içerisinde kurulacak yapı 
kooperatifleri ile üretimin devam edebileceği 
önerilmektedir.4 Ucuz evlerin üretim sürecin-
de rapor dikkate alındı mı bilinmez ama süreç 
tam olarak Kessler’in önerdiği şekilde ilerle-
miştir. 24 Mart 1950 tarihli, 5656 sayılı kanun 
ile kent sakinlerine kiralamak veya satmak 
üzere konut inşaatı yapımının belediye hiz-
metlerine dahil edilebilmesi yasalaştırılmıştır. 

İstanbul’da ucuz evlerin üretim süreci döne-
min basın organları tarafından ilgiyle takip 
edilmiş, bütün gelişmeler yayınlanmıştır. Muh-
telif tarihlere ait gazete haberleri üzerinden 
yapılan araştırmalar sürecin anlaşılabilmesi 
için çalışmaya ışık tutmuştur. Söz konusu ilk 
girişim İstanbul Belediyesi’nin düzenlediği 
ucuz evler proje yarışmasıdır. 1950 yılı Ma-
yıs ayında yarışma ilan edilmiş ve son katılım 
tarihi 29 Mayıs 1950 günü olarak belirtilmiş-
tir.5 Aynı ilan, dönemin mimarlık konulu tek 
yayın organı olan Arkitekt dergisinde de yer 
almış ancak burada son katılım tarihi 25 Ma-
yıs olarak geçmektedir.6 Haziran ayı ortasında 
yayınlanan bir başka haberde kazanan proje-
lerin Taşkışla binasındaki mimarlık fakültesi 
salonunda sergileneceği duyurulmuştur.7 Ya-
rışma sonuçlarına ve katılan projelere dair ne 
yazık ki hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak 
yarışma sonuçlarına dair birtakım eleştirilere 
rastlanmıştır. Arkitekt dergisinde yayınlanan 
bir makalede, kazanan projeler ve jüri üyele-
ri ayrı ayrı tenkit edilmiş, ucuz evlerin hangi 
özelliklere sahip olması gerektiği yazarlar ta-
rafından izah edilmiştir.8 Daha sonra Ağus-
tos ayında yarışmada derece alamayanların, 
projelerini imar müdürlüğü kütüphanesinden 
teslim alabileceklerine dair ilan verilmiştir.9 
1950 yılı Mayıs ayında yayınlanan bir başka 
haberde ise henüz yarışma devam ederken 
Belediye İmar Müdürlüğü bünyesinde de bina 
tiplerine ait proje çalışmalarının yapıldığı be-
lirtilmiştir.10 Yarışma sonuçlandıktan sonra Şe-
hir Meclisi tarafından ucuz evlere dair hazır-
lanan talimatname kabul edilmiştir. Görüşme 

sırasında eski Belediye Başkanı Cemil Topuz-
lu, tek katlı konut yapılarının sağlık ve ısıtma 
bakımından zararlı olacağını öne sürerek Kat 
Mülkiyeti Kanunu yürürlüğe girene kadar bu 
konunun ertelenmesi gerektiğini savunmuş; 
Bayındırlık encümeni raportörü Zeki Sayar 
ise, yerli ve yabancı birçok uzman tarafından 
bu konunun incelendiğini ve en ekonomik 
yol olarak tercih edildiğini beyan etmiştir.11 
Haberde sözü edilen talimatnamenin aynı yıl 
İstanbul Belediyesi Matbaası tarafından ba-
sılan “İstanbul Belediyesi Tarafından Taksitle 
Satılacak Ucuz Evler Yönetmeliği” olduğu dü-
şünülmektedir. Bu yönetmelikte ucuz evlerin 
inşa edileceği parsel boyutları, yapı oturum 
alanları, en fazla kaç odalı olabileceği, oda 
alanları ve yükseklik için asgari ölçüler be-
lirtilirken banyo, mutfak, antre mekânlarının 
da net alanları verilmiştir. Kullanılacak malze-
melerde sadelik ve sağlamlığın gözetileceği, 
plan tiplerinin örnek projelerden veya yarış-

4 Üsküdar (Genel) 
Haritası, 3. Pafta.  

Kaynak: İBB Atatürk 
Kitaplığı, Hrt_001112

5 Pervititch Haritası, 
76 numaralı pafta 

(Bağlarbaşı – 
Selamsız).  

Kaynak: İBB 
Atatürk Kitaplığı, 

Hrt_000575

6 1950 tarihli hava 
fotoğrafı.  

Kaynak: Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi, 

251_347

7 Gazi Caddesi 
üzerindeki yapıların 
plan tipini gösteren 

kroki

8 Yeniocak Sokağı 
üzerindeki yapıların 
plan tipini gösteren 

kroki

7

8
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ma sonucu elde edilen ürünlerden seçilebile-
ceği ifade edilmiştir.12

Takip eden aylarda yapılacak ucuz ev inşaatı 
için en uygun teklifin Alman firmaları tarafın-
dan verildiği,13 çeşitli plan tipleri içinden üç 
adet seçileceği ve ihale yapılacağı14 haberleri 
yayınlanmıştır. Haberde sözü edilen üç plan 
tipinden ikisi Selamsız Ucuz Evleri için ter-
cih edilmiştir. İki katlı, müstakil aile evi olarak 
kurgulanan tiplerden biri Gazi Caddesi, diğeri 
Yeniocak Sokağı üzerindeki evlerde kullanıl-
mıştır. Aynı plan tipleri Koşuyolu Evleri’nde 
de uygulanmıştır. 1964 tarihli bir yayında 
Türkiye’de yapılan toplu konut projeleri ara-
sında Koşuyolu’na yer verilmiş, söz konusu 
üç plan tipi yayınlanmış ve mimarları Leyla 
Turgut ile Sahip Özden olarak belirtilmiştir.15 
Leyla Turgut’un o dönemde İstanbul Beledi-

yesi bünyesinde çalıştığı göz önünde bulun-
durularak plan tiplerinin belediye tarafından 
belirlendiği düşünülebilir. Hermann Jansen’in 
Amele Mahallesi olarak da bilinen ancak ger-
çekleştirilememiş olan Ankara Kooperatifi 
projesi için hazırladığı C3 ve C1 plan tipleri-
nin, Selamsız Ucuz Evleri için seçilen plan 
tipleri ile olan benzerliği çarpıcıdır. Yarışma, 
eleştiriler, yönetmelik hazırlanması ve bele-
diye bünyesinde yapılan proje çalışmalarıyla 
geçen sürecin, Hermann Jansen’in 15 sene 
öncesinde tasarladığı plan tiplerinin bu den-
li benzerlerinin kullanılmasıyla sonuçlanması 
merak uyandıran pek çok belirsizliği berabe-
rinde getirmektedir. 

Üsküdar-Selamsız’da 50 adet, Kadıköy-Koşu-
yolu’nda 100 adet konutun inşa edilmesi için 
ihale yapıldığı, kazanan firmaların belirlendi-

9 Herman Jansen’in 
Ankara Kooperatifi 
için hazırladığı C3 

kodlu plan tipi.  
Kaynak: Berlin Teknik 
Üniversitesi Mimarlık 
Müzesi Arşivi, 23248

10 Herman Jansen’in 
Ankara Kooperatifi 

için hazırladığı C1 
kodlu plan tipi.  

Kaynak: Berlin Teknik 
Üniversitesi Mimarlık 
Müzesi Arşivi, 23232

11 Selamsız Ucuz 
Evlerinin temel 

atma töreninden bir 
fotoğraf. 

Kaynak: Milliyet 
Gazetesi Arşivi

12 İstanbul 
Belediyesi tarafından 

yapımı tamamlanan 
Selamsız Ucuz Evleri. 

Kaynak: Üsküdar 
Belediyesi Plan ve 

Proje Müdürlüğü 
Arşivi

13 Pek çok kaynakta 
Koşuyolu adıyla 

yayınlanmış olmasına 
rağmen Selamsız 

Ucuz Evleri’ni 
gösteren fotoğraf. 

Kaynak: Habitation 
3 U.I.A.: Programme, 

Design and 
Production

14 1954 tarihli hava 
fotoğrafı.  

Kaynak: Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi, 

517_166

9

10
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ği haberi 1951 yılı Nisan ayında yayınlanmış-
tır.16 16 Mayıs 1951 günü, valilik ve belediye 
başkanlığı görevini birlikte yürüten Fahrettin 
Kerim Gökay’ın da katılımı ile Selamsız Ucuz 
Evleri’nin temel atma töreni gerçekleştiril-
miştir, daha sonra heyet Koşuyolu’na giderek 
oradaki törene katılmıştır.17 İnşaat çalışmala-
rının devam etmekte ve tamamlanmak üze-
re olduğuna dair muhtelif tarihlerde haberler 
yapılmış olsa da sona erdiğine dair bilgi, Şu-
bat 1952’de yayınlanmıştır18. İnşaat tamam-
landıktan sonra satış ilanları başlamış, aylık 
geliri belli bir sınırın altında olan kimselerin 
müracaatlarının kabul edileceği söylenmiş-
tir.19 27 Eylül 1952 tarihli haberde Selamsız’da 
inşa edilen ucuz evlerin kurasının çekildiği, 
kazananların belirlendiği ifade edilmiştir.20 İs-
tanbul Belediyesi tarafından yapılan 50 adet 
konut inşaatının tamamlanmış hali 1954 yılına 
ait hava fotoğrafından görülebilmektedir.

1950’li yılların başında İstanbul Belediyesi ta-
rafından yapılmakta olan ucuz evlerin yanısıra 
işçi sendikalarına ait yapı kooperatiflerinin de 
çalışmalarına başladığı görülmektedir. Emlak 
Kredi Bankası’nın yapı tasarrufu kredi sistemi 
ve 6188 sayılı yasa kapsamında belediyelerin 
sağladığı arsalar üzerinde inşaat yapma ola-
nakları21 ile yapı kooperatiflerinin ucuz konut 
üretimi devlet tarafından da teşvik edilmiştir. 
Bu dönemde İstanbul İşçi Sendikaları Birliği 
Yapı Kooperatifi şehir genelinde Mecidiyeköy, 
Paşabahçe, Bakırköy, Fatih gibi semtlerde iş-
çiler için sosyal konut inşaatları yapmaya baş-
lamış, ön plana çıkan bir yapı kooperatifi hali-
ne gelmiştir. Nitekim bu kooperatifin İstanbul 
Belediyesi’ne yaptığı başvuru sonucunda 
Belediye Meclisi, Selamsız’daki bir kısmı inşa 
edilen alanın kalanına ait planı 1954 yılın-
da onaylamıştır. Karar metninde “Sendikalar 
Birliği Yapı Kooperatifi tarafından ucuz evler 
mıntıkası olarak belirtilmesi istenilen yerler-
den, Üsküdar’da, Selami Ali Mahallesi’nde 

metruk mezarlıkta Belediyece yapılan ucuz 
evlerden arta kalan 25.833 metrekare arsa-
nın daha evvelce de bu maksatla imar plan-
ları yapılmış ve ucuz evlere ayrılmış bulun-
masından dolayı 6188 sayılı kanuna göre bu 
yerlerin ucuz evler sahası olarak belirtilmesi 

11

12

13

14
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ve bu yerlerde evvelce tasdikli plan şartları-
nın tatbikinin kabul edildiği” ifade edilmiştir. 
Söz konusu imar planının kimin tarafından 
tasarlandığı konusunda da birtakım belirsiz-
likler mevcuttur. Seyfi Arkan, 1933-1956 yılları 
arasında yaptığı çalışmaları derlediği broşür-
de, 1954-1955 yıllarında İstanbul Belediyesi 
Mesken Planlama Müdürlüğü’ne ait, içlerinde 
Kadıköy-Koşuyolu ve Üsküdar-Selamsız’ın da 
bulunduğu çok sayıda ucuz evler sitesi mevzii 
imar planlarının tanziminin, müdürlüğün tek-
nik üyelerinin yardımıyla yapıldığını belirtir. 
Bu referans ile çok sayıda yayında, Koşuyolu 
ve Selamsız Ucuz Evleri’nin 1951 yılında inşa-
atı İstanbul Belediyesi tarafından yapılan ilk 
etaptan sonraki kısımlarının Seyfi Arkan tara-
fından planlandığı iddia edilir. Ancak İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü 
arşivinden temin edilen plan üzerinde ve Ko-
şuyolu etaplarının ulaşılan planlarında her-
hangi bir imzasının bulunmaması, bu iddianın 

doğrulanmasına engel olmaktadır. Arkan’ın 
İstanbul Belediyesi’nde, Henri Prost’un İmar 
Müdürlüğü görevinden ayrılmasından sonra, 
1951 yılında kurulan Revizyon Komisyonu’nun 
toplantılarına gözlemci olarak katılmak gibi 
görevlerde bulunduğu bilinmektedir.22 Ucuz 
Evler yerleşimlerinin planlama çalışmalarını 
bizzat gerçekleştirmiş olmasa dahi faaliyetin, 
kendisinin takibinde ve danışmanlığında yü-
rütüldüğü tahmin edilmektedir. 

Yukarıda sözü edilen, Belediye Meclisi’nin al-
dığı karar gereği, onaylı plan doğrultusunda 
inşa edilecek yapılar muhtelif yapı kooperatif-
lerine dağıtılmıştır. Yine dönemin gazetelerin-
de yayınlanan ihale ilanlarının incelenmesiyle 
ilgili yapı kooperatifleri tespit edilebilmiştir. 
İlk olarak Eylül 1957’de Elektrik, Gaz ve Motor-
lu Taşıt İşçileri Sendikası Yapı Kooperatifi’nin 
vermiş olduğu ilanda23 Bağlarbaşı’nda 13 adet 
tek, 12 adet iki katlı konut inşaatının teklif alma 
suretiyle ihaleye çıkarıldığı bildirilmiştir. İlanın 
devamında teknik bilgi talebinde bulunanlar 
için yüksek mimarlar Orhan Demirarslan ve 
Uğur Gündeş’e ait büronun adresi verilmiştir. 
Bir diğer ilan ise çalışma alanının ucuz evler 
inşa etmek üzere kendilerine tahsisini talep 
eden İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Yapı Ko-
operatifi tarafından verilmiş; Üsküdar’da Se-
lami Ali Mahallesi - Mezarlık Sokak’ta 56 adet 
aynı tip iki katlı kârgir apartman inşaatının ya-
pılacağı belirtilmiştir. 24 

Çalışma alanında yapılan incelemelerde ucuz 
konut üretimi kapsamında inşa edilen 132 ya-
pının varlığı tespit edilmiştir. 50 adet iki katlı 
müstakil bina İstanbul Belediyesi tarafından 
1951-1952 yıllarında yapılmıştır. Çalışma alanı-
nın güneyinde yer alan Yeni Dershane Sokak 
üzerindeki 13 adet tek katlı müstakil yapının 
varlığı ve devamında aynı sokak ile onu ke-
sen Taşkıran Sokak üzerinde 12 adet iki katlı 
yapının mevcut olması, bu kısımların Elektrik, 
Gaz ve Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası Yapı 
Kooperatifi’nin yapımını üstlendiği ikinci etap 
olduğunu göstermektedir. Geriye kalan 56 
yapının ise üçüncü etap olarak İstanbul İşçi 
Sendikaları Birliği Yapı Kooperatifi tarafından 
inşa edilen konutlar olduğu anlaşılmaktadır. 
İkinci ve üçüncü etaplarda yapı kooperatifle-
ri tarafından inşa edilen yapıların plan tipleri 
birbiriyle aynıdır. Bu tiplerin kimler tarafından 
tasarlandığına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır 
ancak ihale ilanında Orhan Demirarslan ve 
Uğur Gündeş’e ait büronun adresinin belirtil-
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mesi, projenin adı geçen mimarlar tarafından 
tasarlanmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Bu etapların hangi tarihte tamamlandığı ke-
sin olarak bilinememektedir. İstanbul İşçi Sen-
dikaları Birliği Yapı Kooperatifi, 1959 yılında 
Fatih-Arpaemini Mahallesi’nde tamamlamış 
olduğu konutların açılış töreni için dönemin 
başbakanı Adnan Menderes’e davet mektubu 
göndermiştir. Mektup ekinde yer alan bilgile-
re göre Üsküdar’da 112 dairenin (56 yapının 
her birinde iki daire olacak şekilde) inşaatı-
nın devam etmekte olduğu belirtilmiştir.25 Ni-
tekim 1959 tarihli hava fotoğrafında ikinci ve 
üçüncü etapların inşaat halinde olduğu gö-
rülebilmektedir. Tüm yapıların tamamlanmış 
olduğunu gösteren en erken tarihli belge ise 
1965 yılının hava fotoğrafıdır.

mevcut durum ve riskler
Selamsız Ucuz Evleri’nin mevcut durum tes-
piti 2019 yılı Aralık ayında yerinde yapılan in-
celemeler ile gerçekleştirilmiştir. 132 yapının 
her biri için bağımsız fişlerden oluşan bir en-
vanter çalışması yapılarak incelemeler kayıt 
altına alınmıştır. Envanter çalışmasında ya-
pıların varlığını sürdürüp sürdürmediği; par-
sel doluluk oranlarında, oturum alanlarında, 
yapı yüksekliklerinde, cephe malzemelerinde 
ve açıklıklarında herhangi bir değişiklik olup 
olmadığı, günümüzde hangi işlevle kullanıl-
dıkları, sağlamlık durumları hakkındaki bilgi-
ler ve mevcut hallerine ait genel gözlemler 
yer almaktadır. Envanter çalışmasıyla elde 
edilen veriler toplanarak alanın genel duru-
munun analizi mümkün olmuştur. Ucuz Evler 
kapsamında inşa edilen yapılardan 107 adedi 
muhtelif vaziyetlerde günümüze ulaşmıştır, 4 
yapı önemli müdahaleler görerek özgün olup 
olmadığı kolay anlaşılamaz halde varlığını 
sürdürmektedir, 21 yapı ise ne yazık ki yitiril-
miştir. Günümüze ulaşmayan bu yapıların ye-

rine yeni bina inşa edilmiş veya edilmektedir. 
Çalışma alanı içerisindeki 105 yapı hâlen ko-
nut işlevini sürdürmektedir. 20 yapı ise ticaret 
faaliyeti gösteren işletmeler tarafından kulla-
nılmaktadır. 7 yapı ise inşaat hâlinde olma, sa-
tılık olma veya âtıl kalma gibi sebeplerle kul-
lanılmamaktadır. Giriş saçağı ilavesi, pencere 
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ve kapıların değiştirilmesi gibi kullanıcı ge-
reksinimi kaynaklı değişiklikler göz ardı edil-
diğinde, inşa edildiği tarihteki özgün haliyle 
günümüze ulaşan yapı sayısı 58’dir. Cephe 
kaplama malzemelerinin değiştirilmesi, kat 
ilavesi veya parselin boş kısımlarını kullanarak 
oturum alanı genişletilmesi gibi müdahaleler 
görerek özgün haline yakın durumda olan 50 
adet yapı bulunmaktadır. İşlev değişikliği se-
bebiyle yeni ihtiyaçları karşılaması için ağır 
müdahalelere maruz kalan ve özgün olduğu-
na dair yalnızca ipuçları taşıyan 3 yapı daha 
bulunmaktadır. Geriye kalan 21 yapı ise daha 
önce de belirtildiği üzere günümüze ulaşa-
mamıştır. 

Yapılan analizlerden anlaşıldığı üzere ya-
pıların büyük çoğunluğu günümüze ulaş-
mıştır. Bunun temel sebebi olarak Üsküdar 
Belediyesi’nin mevcut imar planında, çalışma 
alanı içerisinde yapılacak yeni yapıların azami 

yüksekliğinin 6,5 metre olarak belirlenmiş ol-
duğu düşünülmektedir. Mevcut yapıların yıkı-
larak yerine yeni inşaat yapılması suretiyle kat 
artışı üzerinden rant elde edilemeyeceğinden, 
Selamsız Ucuz Evleri henüz yatırım alanı ola-
rak görülmemiştir. Ancak sayıca az olsa da 21 
yapının günümüze ulaşamamış olması, özgün 
yapıların varlığını sürdürmelerinin risk altında 
olduğu gerçeğinin değişmediğini göstermek-
tedir. Üstelik yerinde incelemelerin yapıldığı 
tarihte yıkılan 4 yapının yerine yeni inşaat 
yapılmakta olduğu görülmüştür. Söz konusu 
riskin güncel bir sorun olduğu açıktır. Ayrıca 
6,5 metre olarak belirlenen yeni inşaat aza-
mi yüksekliği, alanın büyük çoğunluğu için 
rant sağlamıyorsa da ikinci etapta inşa edi-
len tek katlı yapılardan günümüze ulaşabilen 
8 adedinin varlığı için tehdit oluşturmaktadır. 
Selamsız Ucuz Evleri’nin varlığını sürdürmeye 
devam etmesi için herhangi bir yasal koruma 
durumu söz konusu değildir. Kimi mülk sahip-
lerinin bireysel çabaları haricinde toplu, sivil 
girişimler de henüz görülmemiştir. 

miras değeri ve koruma önerileri
Çalışmanın başında sözü edilen Kessler 
Raporu’nda, hiçbir Avrupa şehrinde benzeri 
görülemeyecek şekilde 1940’lı yılların sonun-
da İstanbul’da varlıklı kimselerin yazlık ve kış-
lık olarak birden fazla evlerinin olduğu, dar 
gelirli ve yoksul kimselerin ise barınacak yer 
bulmakta zorlandığı ve kendi konutlarını inşa 
etmeye çalıştıkları belirtilmiştir.26 Gecekondu 
ve çarpık kentleşme sorunlarının baş göster-
diği böyle bir dönemde, şehrin sağlıksız yer-
leşim alanlarıyla örülmesinin önüne geçmek, 
dar gelirli ve yoksul kimselerin taksitle ev sa-
hibi olabilmesi için ilk girişim İstanbul Beledi-
yesi tarafından yapılmış; Selamsız ve Koşuyo-
lu Ucuz Evleri’nin inşaatı gerçekleştirilmiştir. 
İlerleyen yıllarda yapı kooperatiflerinin de 
devreye girmesiyle halk tipi konutlar şehrin 
pek çok yerinde inşa edilmeye başlanmıştır. 
Bu bağlamda Koşuyolu ile birlikte Selam-
sız Ucuz Evleri İstanbul’daki ilk örnek olarak 
özel bir önem taşımaktadır. İkinci ve üçüncü 
etapların yapı kooperatifleri tarafından yapıl-
mış olması; sosyal konut tarihçesinin her aşa-
masından bir iz taşıdığını göstermektedir. Bir 
kısmı doğrudan devlet bütçesiyle, kalanı ise 
dolaylı teşvikleriyle yapıldığı için sosyal dev-
let anlayışının bir temsilidir. İki katlı, birbirini 
tekrar eden sıra evler şeklinde inşa edilen ko-
nutlar rasyonelliği, standartlaşması ve yalnız 
işleve yönelik konfor şartlarını sağlayan ya-
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lınlığı ile modern miras değeri taşımaktadır. 
Uygulanan yapım teknikleri, kullanılan yapı 
elemanları ile üretildiği dönemin mimari an-
layışını sergileyen belge niteliğindedir. Gazi 
Caddesi üzerinde bulunan yapılardan birinin 
dış cephesinde Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na ait 
iki mozaik pano bulunmaktadır. Akbulut ve 
Akay, Selamsız Ucuz Evleri’ni “transit trafik-
ten yerleşim şeması ile korunmuş olan ma-

halle, oldukça yoğunlaşmış bölgede bir vaha 
gibidir” şeklinde tanımlar.27 Nitekim günümüz 
İstanbul’unda nüfus yoğunluğunun bu denli 
az olduğu, kendi parsellerinde bahçeleri olan, 
bir veya iki katlı konut yapılarından ibaret çok 
az yerleşim yeri mevcuttur. 

Sözü edilen değerlerin varlığını sürdürmesi, 
gelecek nesillere aktarılması için Selamsız 
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Ucuz Evleri’ne yönelik koruma çalışmaları 
yapılmalıdır. Bu kapsamda özgün haliyle gü-
nümüze ulaşmış yapılar, mevcut durumlarıyla 
korunmalıdır. Özgün haline yakın durumdaki 
yapıların niteliksiz cephe ekleri kaldırılmalı, 
ilave edilen kısımları farklı malzeme ile kap-
lanmalıdır. Günümüze ulaşmış tüm yapılar 
bütünlük arz edecek vaziyete gelecekleri şe-
kilde varlığını sürdürmelidir. İlave edilen kı-
sımları ise yine kendi içlerinde bütünlük sağ-
lamalı ancak özgün yapı elemanlarından ayırt 
edilebilecek hale getirilmelidir. Yıkılan konut-
ların yerine inşa edilen yeni yapılar ise yine 
özgün yapılardan farklılaşmak koşuluyla ken-
di aralarında bütünlük sağlayacak hale getiril-
melidir. Özgün yapıların, ilave edilen kısımla-
rının ve zaman içinde yıkılan özgün birimlerin 
yerine tasarlanan yeni yapıların bütünlük için-
de biraradalığını öneren bir koruma yaklaşı-
mı; kullanıcıların konfor gereksinimlerinden 
ötürü cephelere ilave edilen giriş saçaklarının, 
servis sistemlerine ait muhtelif tesisat unsur-
larının alanın bütünlüğünü gözeten yeni tasa-
rımlarla ele alınması Selamsız Ucuz Evleri’nin 
kıymetini artıracaktır. Öte yandan sahip ol-
duğu değerler gerekçesiyle alanın kentsel sit 
olarak tescil edilmesi, yasal koruma statüsü 
kazanması için önemli olacaktır. Mülk sahip-
leri ile çevre sakinlerinden oluşacak sivil ha-
reketlerle, alanın bütünlüğünü sağlamak için 
ortak girişimler gerçekleştirmek ve daha da 
önemlisi değişimin kontrolünü ve korumanın 
devamlılığını sağlamak kolaylaşacaktır.
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balmumcu’nun modern 
kentleşme tarihi: seyfi 
arkan’ın güzel konutlar sitesi
II. Dünya Savaşı sonrası, yüzyıl başından beri 
yükselen modern mimarlığın küresel ölçekte 
zirvede olduğu yıllar iken; Türkiye mimarlık or-
tamında da modernizmin görece daha karar-
lı olarak ivmelenmeye başladığı zamanlardır. 
Yüzyıl ortası Türkiye modernizmi, bugün hâlâ 
bizlere nüfuz etmeye devam eden olguları 
okumaya elverişli bir dönemi tarif etmektedir. 
Bu olgular, serpilmeye çoktan başlamış yeni 
cumhuriyet devleti için çağdaş bir toplumsal 
yaşam ile yeni bir bakışın mekânsallaşması, 
yeni kent ve kent parçalarının inşası ve dönüş-
türülmesi olarak sıralanabilir. 

Birçok kent mekânı için “tarih yazıcı” olarak 
değerlendirilebilecek bu olgular; kentin mev-
cut katmanlarına eklenerek süregiden bir de-
vamlılık olarak; kopmalar, sıçramalar, “post” ve 
“neo” ön ekleriyle reenkarne olma biçiminde 
ya da geçmişi yerle yeksan ederek tarihe radi-
kal bir mola verme şeklinde zuhur etmiştir. De-
ğişen, dönüşen ve ilk kez kurulacak kentler ve 

bölgeler için hazırlanan imar planları ve imar 
faaliyetleri ile bu alanlar için öngörülen sosyal 
yaşantı ve onun mekâna dönüşmüş hali ola-
rak mimarlık edimi, süreç içerisinde bahsi ge-
çen zuhurlarda bir “tarih yazıcı” olarak elbette 
sadece 1950’ler Türkiyesi’ne özgü olmamakla 
birlikte; şehircilik ve mimarlık faaliyetlerinin 
elele olduğu “1954-1960 yılları arası Balmum-
cusu” için oldukça önemli bir modernist baş-
langıç noktasıdır. Bu modern kentleşme tari-
hini yazan başlangıç noktası ise; Balmumcu’da 
inşa edilen ilk modern mimarlık ürünlerinden 
biri olan, uluslararası stilde tasarlanmış beş 
adet lineer blok ve on iki adet mütevazı iki 
katlı yapısıyla, Seyfi Arkan’ın 1954 tarihli “Gü-
zel Konutlar Yapı Kooperatifi”, günümüzdeki 
adıyla “Balmumcu Güzel Konutlar Sitesi”dir.

Balmumcu’nun bu modernist başlangıç nok-
tasını değerlendirmek için, semti dün ve bu-
günündeki örtük ve görünür katmanlarıyla 
birlikte ele almak gerekir. Ölçeği büyük re-
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simden başlayan bir izlekle takip etmek gere-
kirse, Balmumcu’nun bir kent parçası olarak 
evrilen karakterini, bağlı olduğu Beşiktaş ilçe-
sinin sosyal, kültürel, politik ve mekânsal bağ-
lamı üzerinden değerlendirerek tanımak doğ-
ru olacaktır. Özellikle yazının başında “kentin 
mevcut katmanlarına eklenerek süregiden bir 
devamlılık olarak tarih yazma edimi” şeklinde 
dile getirilen durum; “Beşiktaş”, “Balmum-
cu”, “Güzel Konutlar Sitesi” üçlemesi özelin-
de daha içkin bir pozisyon sergileyecektir. 
Buradan hareketle Beşiktaş kent ölçeğinden, 
Balmumcu semti ara ölçeğine, nihayetinde de 
Balmumcu Güzel Konutlar Sitesi’nin mimarlık 
ölçeğine ilerleyen bir kurgu üzerinden, sahne 
arkasındaki Beşiktaş bağlamıyla başlamak el-
zemdir.

değişen ve dönüşen istanbul ölçeğinde 
beşiktaş, barbaros bulvarı ve balmumcu
Beşiktaş’ın bir yerleşim yeri olarak kimliğini ka-
zanması, özellikle gelişim gösterdiği 15. ve 16. 
yüzyıllarda Rumeli’den Anadolu’ya gönderilen 
askerler ve ticari kervanlar için bir geçiş alanı 
olması ile gerçekleşmiştir. 18. ve 19. yüzyıllar-
da nüfusu önemli ölçüde artan Beşiktaş, inşa 
edilen sultan kasrı ve köşkleri ile bir yönetim 
merkezi haline gelmiş ve ekonomik olarak ha-
reketlenmiştir.1 Beşiktaş, idari açıdan önceleri 
Beyoğlu’na bağlı bir nahiye (bucak) iken 1930 
yılında, 14 mahallesi olan bağımsız bir ilçe ol-
muştur.2-3

1936 yılında Atatürk tarafından Türkiye’ye da-
vet edilen Fransız kent plancısı Henri Prost, 
İstanbul’un nazım planını hazırlamakla görev-
lendirilmiştir.4 Böylelikle Ankara’nın başkent 
ilan edilmesinin ardından ihmal edildiği5-6 dü-
şünülen eski İmparatorluk başkenti İstanbul’un 
modern bir çehreye bürünmesine ilişkin çalış-
malara başlanmış ve İstanbul’a dair yeni mi-
mari arayışlara sebebiyet verilmiştir. Prost, 
Paris’te İstanbul hakkında verdiği konferans 
ile nazım planının prensiplerini ortaya koyma-
nın yanısıra, tarihi dokuyu ve silüeti koruma-
nın önemine değinmiş ve geliştirdiği öneriler 
ile kent içi ulaşım çözümlerine öncelikli olarak 
yoğunlaşmıştır.7 Güzelleştirme ve hijyen tema-
larının öne çıktığı Prost’un 1937 Nazım Planı, 
kısmen uygulamaya konulabilmiş ve 1950’de 
Prost’un görevinin sona ermesi ise imar faali-
yetlerinin aksaması bir yana, şiddetli bir yıkım 
ve yeniden yapım sürecinin başlangıcı olmuş-
tur.8 Özellikle dönemin başbakanı Adnan Men-
deres tarafından “yol-meydan-otomobil” üç-

geninde tanımlanan çağdaş kent anlayışı, 1956 
sonrası başlatılan büyük imar hareketlerinde, 
eski kent dokusu ve mevcut yapılaşmanın ba-
rındırdığı baskın yaya dünyasını dönüştüren ve 
motorlu araç trafiğini odak noktasına alan bir 
yaklaşımla kendini göstermiştir.9

Türkiye’deki kentleşme sürecinde önemli bir 
rol oynayan Prost Planı uyarınca, büyük yol 
ve bulvarların açılması (Vatan Caddesi, Millet 
Caddesi, Barbaros Bulvarı), meydanlar oluş-
turulması, mevcut yolların iyileştirilmesi, yeşil 
alanlar ve rekreasyon alanlarının yaratılması 
girişimleri10 ile istimlak edilen İstanbul’da öz-
gün doku büyük oranda ortadan kaldırılmış 
ve 7.000’den fazla bina yıkılmıştır.11 Bir ya-
pımlar ve yıkımlar süreci olan ve belki de bu 
yazının “geçmişi yerle yeksan etme şeklinde 
bir tarih yazma edimi” tanımlamasıyla örtü-
şen bu dönemin devamında; 1950-1960 yılla-
rı arasında Menderes’in İstanbul’da başlattığı 
imar hareketleri kapsamında gerçekleşen12 
Barbaros Bulvarı inşası, Beşiktaş’ın modern 
bir kent mekânı olarak şekillenmesinde büyük 
bir paya sahiptir. 1958 yılında trafiğe açılan ve 
Beşiktaş’ın kentsel gelişme ve dönüşme süre-
cinin yansımalarını barındıran Barbaros Bulva-
rı, bugün Beşiktaş ile özdeşleşmiş yoğun ve 
dinamik bir sirkülasyon alanı olarak, Beşiktaş’a 
ait mekânsal dinamiklerin hem sebebi hem 
de sonucu olma rolündedir. Bulvar ile kentsel 
kimliğe ve belleğe ait günümüze kadar uza-
nan izler ve etkiler bırakılmıştır. 

Beşiktaş’ın 1958 tarihli Barbaros Bulvarı inşa-
sı sonrası öyküsü ivmeli bir kentleşme olarak 
seyretmektedir. Mekânsal planlama açısından 
ilçe, öncelikli olarak konut işlevine ayrılmış olsa 
da; bölgedeki endüstriyel tesis, şirket merkezi 
ve ticari kuruluşların sayısındaki artış zamanla 
diğer işlevlerin gelişmesine sebebiyet vermiş-
tir.13 1980’den sonra ilçe sınırları içinde sayısı 
ve önemi hızla artan yükseköğretim kurum-
ları, eğitim işlevini ön plana çıkararak ilçede 
ilgili sosyo-ekonomik ve kültürel değişiklikleri 
de tetiklemiştir.14 Aynı çizgide günümüze ka-
dar devam eden ve Beşiktaş’ın tüm semtleri-
nin çehresini dönüştüren bu dinamizm, pekâlâ 
Balmumcu’da da etkili olmuştur. Özellikle bu-
gün Barbaros Bulvarı’nın ana duraklarından 
biri olan Balmumcu; ana arter üzerinde bir 
bölge, yoğun bir konut ve ticaret semti, mo-
dern bir kent parçası sıfatlarıyla tanımlanıyor-
sa; bunun gerekçelendirmesini bahsi geçen 
dinamizm üzerinden yapmak olağandır. 
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Bulvar, her ne kadar bu dinamizm tanımla-
masında Beşiktaş’ın birçok semtinde “kuru-
cu” bir işlev üstlense de; Balmumcu özeline 
gelindiğinde bir kent mekânının modern öy-
küsünün “başlatıcısı” değil “katalizörü” göre-
vini görmüştür. Bunu anlamlandırabilmek için 
Beşiktaş’ın kentsel bağlamı üzerinden kro-
nolojik olarak ilerlemiş bu anlatıda, 1958 yılı 
Barbaros Bulvarı açılışına gelindiğinde Bal-
mumcu ölçeğinde bir es vermek ve öncelikle 
referansı 18. yüzyıla dayanan harita arşivlerine;  
19. yüzyılı işaret eden, nicel olarak sayısı az fa-
kat nitel olarak önemli ve kayıtlara geçirilmiş 
olması sevindirici birkaç bilgiye, 1942-2016 
arası hava fotoğraflarına gitmek; ardından da 
takvimi 1954 yılına çevirmek gerekmektedir. 
Bu son tarih, Arkan’ın Güzel Konutlar Sitesi’nin 
projelendirme ve yapım işlerinin başladığı; fa-
kat modern bir kentsel donatı olan Barbaros 
Bulvarı’nın henüz açılmadığı, “asfaltının dökül-
mediği” bir yıldır.

Bugünkü adıyla Barbaros Bulvarı’nın kentsel 
doku içerisindeki tarihsel izi, 18. ve 19. yüzyıla 
ait çeşitli haritalardan okunabilmektedir. 1776 
tarihli Kauffer, 1836 tarihli von Moltke15, 19. yüz-
yıla ait İstanbul haritaları16 ve 1946 tarihli şehir 
haritasında17 görülebileceği üzere, Beşiktaş’ı 
Zincirlikuyu’ya bağlayan mevcut cadde, muh-
temelen 18. yüzyıl ve öncesinde de önemli bir 
güzergâh olma niteliği taşımaktaydı.18 Leyla 
Asım Turgut tarafından çizilmiş 1949 tarihli bir 
planda rotanın kendisi, Barbaros Bulvarı’nın 
inşası öncesinde dahi, çevresindeki yerleşime 
hükmeden önemli bir kentsel unsur olarak dik-
kat çekmektedir.

Yıldız Mahallesi ile kurduğu ilişki sebebiyle ön-
celeri Yıldız Yolu19, Yıldız Yokuşu ve Yıldız Posta 
Caddesi20 olarak bilinen bulvar güzergâhı, inşa 
edildiği dönemde bölgenin mekânsal kurgu-
sunu ve dinamiklerini değiştirirken, özgün ve 
modern bir kent donatısı olması durumuna da 
vurgu yaparak Yeni Asfalt Caddesi şeklinde de 
anılmıştır.21 Bunlara ek olarak, bulvarın tanım-
ladığı güzergâhın, kuzeye doğru ilerleyen bö-
lümünün çeşitli haritalarda Balmumcu Çiftlik 
Yolu22 olarak adlandırıldığı da bilinmektedir ve 
bu da, kentleşme bağlamında bir ulaşım unsu-
runun mahalle ile kurduğu dikkat çekici ilişkiye 
ışık tutmaktadır. Söz konusu bütün bu tanımla-
ma, ifade ve isimlendirme pratikleri, bulvar ak-
sının kentsel mekân niteliği üzerindeki etkileri-
nin ve konumlanmış olduğu çevre ile yapılaşma 
özelinde iki yönlü bir ilişkinin yansımasıdır. 

Mevcut bir aks olarak varlığını önceden de sür-
düren bu katman, “Yıldız Yolu” ve “Balmumcu 
Çiftliği Yolu”ndan “Barbaros Bulvarı”na dönü-
şerek “isim”; ve de toprak ile taştan oluşan bir 
yol iken, bir kentsel donatı malzemesi olarak as-
faltla örtülerek “biçim” değiştirmiştir. Bulvar’ın 
tarihsel katmanlarının hâlihazırda Balmumcu 
üzerinde okunuyor olması, Balmumcu’nun 
modern kentleşme tarihinin; 1958 yılı Barba-
ros Bulvarı inşası üzerinden başlamadığını, 
Bulvar’ın Balmumcu kentleşmesinde bir kata-
lizör olduğu argümanını olanaklı kılmaktadır. 
Balmumcu’yu yazma izleğinde temellendirici 
başka argümanlar da kurabilmek adına, bir 
aks olarak izini devam ettiren Bulvar katmanı-
nın yanında Balmumcu’nun diğer önemli kat-
manlarını da ele almak gerekmektedir.

“balmumcu çiftliği”nden bugünün 
“balmumcu mahallesi”ne: geçmişin 
katmanlarını aramak
Balmumcu ile ilgili öncül bir bilgi olarak;  
II. Mahmud döneminde (1808-1839), bölgede 
aynı adla anılan ünlü “Balmumcu Çiftliği”nin 
yer aldığı bilinmektedir.23 Toponimi bağlamın-
da incelendiğinde, “Balmumcu Çiftliği” tamla-
masındaki “çiftlik” kelimesinin, Bulvar aksının 
her iki tarafında da konuşlanan ve varlığını 
1960’lı yıllara kadar korumuş meşhur dut tarla-
larını, çavuş üzümü bağlarını, meyve bahçele-
rini ve çayırları tarif ettiği24; “Balmumcu” ismi-
nin ise geceleri sokak ve bahçeleri aydınlatan 
mumların imalatının burada gerçekleşmesin-
den dolayı verildiği kaydedilmiştir.25 Balmumcu 
Çiftliği’nin sınırları sadece günümüz Balmum-
cu semtinin sınırlarıyla çerçevelenmemekte 
olup; bugünün Dikilitaş, Yıldız, Fulya, Ihlamur, 
Şişli, Nişantaşı ve Teşvikiye’sinden bölgeleri de 
içine alan oldukça geniş ve yayılmış bir alan 
olarak kayıtlara geçmiştir.26 Balmumcu’yla ilgili 
yapılan az sayıdaki araştırma; Osmanlı arşivle-
rinin, Hazine-i Hassa’ya ait bu çiftlikte bulunan 
arazilerle ilgili istatistiki kayıtlar etrafında şe-
killenmesi sebebiyle semtin tarihini Balmumcu 
Çiftliği ekseninde ele almakta ve bu noktadan 
açılım yapmaktadır.27 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yarattığı 
göç dalgasına maruz kalan çiftlik bölgesi, dö-
nüşmeye başlamış ve Balmumcu Çiftliği’nin bir 
bölümü 20. yüzyıl başlarında iskâna açılmış-
tır.28 Bu tarihlerde bölgenin silüeti bahsi geçen 
meyve bahçeleri arasına serpiştirilmiş oldukça 
az sayıdaki gecekondu yapılarıdır. Balmumcu 
Çiftliği’nin kapsadığı son derece büyük alanın 
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birçok bölgesiyle birlikte özellikle Balmumcu 
bölgesi de, bu betimlemelerin yoğun olarak 
gözlemlendiği küçük ölçekli bir kırsal yerleş-
me alanı olup arşivlere bir gecekondu mahal-
lesi olarak geçmiştir.29 Gecekondularla birlikte 
çiftliğin Balmumcu bölgesinde, kayıtlara ge-
çen iki önemli yapının bulunduğu görülmekte-
dir. Bunlardan ilki Abdülaziz döneminde inşa 
edilen ve 20. yüzyıl başlarında çiftlik ile bir-
likte Seniye Sultan’a verilen Balmumcu Kasrı, 
diğer adıyla Seniye Sultan Köşkü’dür.30-31 Art 
Nouveau tarzında olan bu zemin katı kâgir, iki 
katı ahşap köşk; 1928’e kadar yetimhane (da-
rüleytam) olarak hizmet vermiş32, 1975 yılında 
çıkan bir yangın ile yok olmuştur.33 Bir diğer 
yapı, Balmumcu Kışlası olarak da bilinen İstan-
bul Jandarma Bölge Komutanlığı / Jandarma 
Dikimevi Müdürlüğü’dür.34-35 Zamanında Yıldız 
Sarayı’nı korumak üzere inşa edilmiş olan Bal-
mumcu Kışlası, 1960 darbesinden sonra tutuk-
lananlara ev sahipliği yapmış; günümüzde hâlâ 
varlığını korumakta ve jandarma arazi sınırları 
içerisinde yer almaktadır. 

Balmumcu’daki bu yapı stoğunun ve geçirdi-
ği dönüşümün somut bir şekilde okunabildi-

ği kaynaklardan biri de, en eskisi 1942 yılına 
dayanan ve günümüze kadar gelen hava fo-
toğraflarıdır. Kuzey yönünde yerleştirilmiş bu 
hava fotoğraflarının ilkinden günümüze doğ-
ru çizgisel bir akışla ilerlendiğinde, 1942 ta-
rihli hava fotoğrafının kadrajında Balmumcu 
ve çevresi; gözle seçilmesi zor, çok nadir sa-
yıda görülebilen yapılardan ötürü neredeyse 
sıfır yapılaşma emaresi göstermekle birlikte, 
alanda gözetimsiz büyüyen ağaçların oldu-
ğu ve yer yer tarım arazisi parselasyonlarının 
yer aldığı görülmektedir. Kırmızı çerçeve ile 
Güzel Konutlar Sitesi’nin proje arazisi gözük-
mektedir. Bu fotoğrafta, Balmumcu Kışlası ve 
kışlaya ait peyzaj alanları, bölgedeki en dikkat 
çekici yapı ve çevre düzenlemesi olarak orta-
ya çıkmaktadır. 1950 tarihli hava fotoğrafı ile 
bölgedeki yapılaşma faaliyetlerine ilişkin kay-
da değer bir değişiklik tespit edilememekle 
birlikte, muhtemelen konut olduğu düşünülen 
küçük ölçekli yapıların ortaya çıkmaya başla-
dığı gözlemlenebilmektedir. 1954 tarihli hava 
fotoğrafı ise, çevredeki yeşil peyzaj dokusu-
nun ve küçük ölçekli yerleşimlerin, Güzel Ko-
nutlar Sitesi’nin güneybatısına doğru arttığını 
göstermektedir.

1 2

3

1 1942 tarihli hava 
fotoğrafı. Kaynak: 

Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi

2 1950 tarihli hava 
fotoğrafı. Kaynak: 

Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi

3 1954 tarihli hava 
fotoğrafı. Kaynak: 

Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi

4 1959 tarihli hava 
fotoğrafı. Kaynak: 

Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi

4



betonart | 1950’ler istanbulu | 33

1959 tarihli hava fotoğrafı, Güzel Konutlar 
Sitesi’nin yapımına ilişkin ilk görüntüleri sun-
maktadır. Bulvara cephe veren uzun blokların 
kimi temel kazılarının ve ara kat döşemeleri-
nin yapılmakta olduğu görülmektedir. Bulvara 
paralel uzanan uzun blokların arkasında yer 
alan iki katlı küçük blokların bir kısmında ben-
zer şekilde ara kat döşemelerinin görülmesi 
ve kimisinde ise tamamlanmış çatı yapılarının 
okunabilmesi, arka sokağa bakan bu blokların 
kısmen inşa sürecinde olduğu izlenimini ver-
mektedir. 1954 tarihli hava fotoğrafı ile kar-
şılaştırıldığında, bölgede bugün de varlığını 
sürdüren küçük ölçekli konut tipolojisinin or-
taya çıkmaya başladığı ifade edilebilir. Barba-
ros Bulvarı’ndan Zincirlikuyu yönüne doğru 
ise dağınık bir gecekondu yerleşimi gözlem-
lenmektedir. 1959 tarihli hava fotoğrafı temel 
alındığında ve proje/yapım tarihi olan 1954 yılı 
göz önünde bulundurulduğunda36, Balmumcu 
Güzel Konutlar Sitesi bölgedeki çok katlı, uzun 
blok kütle ve az katlı konut şeklinde karma bir 
tipolojiye sahip ilk toplu konut yerleşimi olarak 
tanımlanabilir. Söz konusu zaman aralığında, 
Bulvar güzergâhında ve yine Balmumcu çeh-
resinde de paralel gelişmeler yaşanmaktadır. 
1957 tarihli gazete haberine göre ilk istimlaki 
30 metre üzerinden yapılan Yıldız-Beşiktaş 
yolunun genişletilerek 50 metreye çıkarılma-
sına ve 100 binanın daha yıkımına karar veril-
miştir.37 Bulvar güzergâhında gerçekleşen bu 
yıkımların dolaylı olarak yeni yapımlar doğura-
cağı ise aşikârdır. Buradan hareketle yine 1959 
tarihli hava fotoğrafında, inşaatı devam eden 
Güzel Konutlar Sitesi’nin güneyinde yer alan 
İBA Blok Apartmanları’nın ve güneydoğu-
sunda yer alan Ortaköy Kooperatifi Sitesi’nin 
tamamlanmış gözüken vaziyetlerinin, bah-
si geçen bu girişimler çerçevesinde olması 
muhtemeldir. 54-59 yılları arasında bölgede 
gerçekleşen site yapılaşmaları, birbirini tetik-
leyen ve besleyen ilişkili buluntular olarak nite-
lendirilebilir. Tasarım, projelendirme ve yapım 
süreci bu yapılar ile eşzamanlı ilerleyen Güzel 
Konutlar Sitesi inşaatının, yine bu yapılarla kı-
yaslandığında daha uzun bir süreçte tamam-
landığı görülmektedir.

1959 tarihli hava fotoğrafı, yapımına 1957 yı-
lında başlanan Barbaros Bulvarı’nın bölge 
üzerindeki etkilerini gözler önüne sermekte-
dir. 1960’lara kadar bölgeye hakim olan çayır 
ve dutlukların meydana getirdiği yeşil doku 
ve buna eşlik eden az sayıda mütevazı tekil 
yapı, yerini uzun yıllar etkileri sürecek hızlı 

yapılaşma süreci ile birlikte yoğun bir kent-
sel dokuya bırakmaktadır. Balmumcu’nun  
19. yüzyıl sonunda, gecekondu mahallesi ola-
rak tanımlanmaya başladığı zamanların 1960’lı 
yılların sonuna kadar sürdüğü gerçeği; mimar 
Naci Meltem ve mimar Ertuğrul Menteşe ta-
rafından ayrı ayrı kaleme alınmış, 1960 ve 
1966 tarihli Arkitekt dergisinde basılmış olan 
metinlerde de göze çarpmaktadır. Bu metin-
lerde Balmumcu, 1965 yılına kadar, Beşiktaş 
Belediyesi sınırları içinde yer alan dağınık te-
kil konut tipolojilerinin görülebildiği bir “ge-
cekondu sahası” olarak tanımlanmaktadır.38-39 
Naci Meltem 1960 tarihli yazısında, kentleşme 
ile Türkçeye kazandırılmış olan “gecekondu” 
kelimesinin etimolojisine ilişkin bilgiyi, “Bal-
mumcu çiftliği arazisinde, iki kamyon anbalaj 
sandığının bir gece içinde birleştirilerek için-
de iskân edilmeye başlanması ile meydana 
gelen mahalle -Gece Kondu- ismini almış-
tır.” anekdotu ile aktarmaktadır. Balmumcu 
Çiftliği’nde gerçekleşen izinsiz yapılaşmaya 
ilişkin bulunan kayıtlara, seyrek de olsa arşiv-
lerden ulaşılabilmektedir40. Gecekondulaşma 
ve konut açığı, bu dönemde İstanbul’un temel 
bir sorunu olup, medyada kendine büyük bir 
yer edinmiştir. Bu zaman dilimleri; Zafer Akay 
ve Mehmet Rıfat Akbulut’un da belirttiği üze-
re, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri bir sorun 
olan konut açığının devam ettiği; bu konut 
açığına ve gecekondulaşmaya karşı konut ko-
operatiflerinin, ucuz konut yönetmelikleri ve 
mesken uygulamalarının doğduğu dönemler-
dir41. Yine benzer bir şekilde, 1958 tarihli bir 
gazete haberi, kentin mesken problemini çöz-
mek ve İstanbul’u modern bir şehir seviyesine 
yükseltmek amacıyla yerli ve yabancı inşaat 
şirketlerinin ortaklığı ile İstanbul’da gerçekleş-
tirilecek yeni apartman inşalarını duyurmuştur. 
Habere göre, Vatan Caddesi civarında 100, 
Topkapı-Beyazıt yolu üzerinde 150, Eminönü-
Unkapanı bölgesinde 130 ve Levent-Yıldız-Be-
şiktaş Asfaltı kenarına ise 200 blok apartman 
inşa edilmesi planlanmaktadır.42

Hava fotoğraflarından devam edildiğinde, 
1968 tarihli hava fotoğrafı, bölgedeki inşaat ve 
yapılaşma faaliyetlerinin hızla arttığını ve buna 
bağlı olarak peyzaj ve yeşil alan düzenleme-
lerinin geliştiğini göstermektedir. Bu belge, 
aynı zamanda, bölgedeki inşaatın çoğunlukla 
yoğun bir kentsel dolaşım arteri olan Barbaros 
Bulvarı çeperinde gerçekleştiğini ortaya koy-
maktadır. Son olarak bu tarihten sonraki 1975, 
1982, 1987 tarihli hava fotoğrafları ise tahmin 
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edilebilir bir şekilde, yine ivmeli bir artış göste-
rerek günümüze kadar gelmektedir.

Güzel Konutlar Sitesi ve diğer siteler ile baş-
layan, Barbaros Bulvarı’nın ardından hız kaza-
nan istimlak ve arazi düzenlemeleri ile birlikte; 
Balmumcu Mahallesi ve Bulvar çeperinde yer 
alan bölgeler, hızlı ve yoğun bir inşaat girişimi 
ile karşı karşıya kalarak köklü ve geri dönüle-
mez bir değişime girmiştir. 1970’lerin başında 
Boğaziçi Köprüsü ve çevre yollarının yapılma-
sı ardından bölge, bağlantı yolları ile birlikte 
kent içi ulaşım ağının omurgası haline gelmiş-
tir. Bugünün Balmumcu Mahallesi, Barbaros 
Bulvarı’nın doğusunda kalan ve kuzeyde Zin-
cirlikuyu kavşağına kadar uzanan bir bölgeyi 
tarif etmektedir. Beşiktaş Belediyesi tarafın-
dan hazırlanmış olan 1973 tarihli ilçe haritasın-
da, günümüzde Balmumcu Mahallesi sınırları 
içinde kalan bölgede Dikilitaş, Mecidiye ve Or-
taköy semtlerinin yer aldığı görülmektedir43. 
Böylelikle, Balmumcu’nun ontolojisini bir semt 
olarak kurması 1973 sonrasını işaretlemektedir. 
Dolayısıyla, Balmumcu’nun bugünkü çehresini 
ve dokusunu üretmeye yönelik en etkili giri-
şimlerin, 1950-1970 yılları arasında birbiri ardı-
na ve birbirini tetikleyerek gelişen imar ham-
leleri, kentleşme ve ulaşım süreçleri olduğu 
söylenebilir. Bu sebeple Balmumcu’nun mo-
dern kentleşme tarihi, bu süreç içerisinde kat-
manlı-eklemlenen bir akışta ilerlemekle birlik-

te, Güzel Konutlar Sitesi öncesi (pre-GKS) ve 
Güzel Konutlar Sitesi sonrası (post-GKS) ola-
rak ele alınabilir.

balmumcu’nun ilk modernlerinden olmak: 
balmumcu güzel konutlar sitesi
Balmumcu’nun katmanlarının peşine düşüldü-
ğü harita, hava fotoğrafları ve arşiv kayıtlarına 
bakıldığında; Balmumcu’nun 1950’ler öncesi 
imgesini az katlı ve düşük yoğunluktaki yapı-
lar, Seniye Sultan Kasrı ve Balmumcu Kışlası 
ile meyve bahçelerinin baskın olduğu bir pey-
zajın oluşturduğu görülmektedir. Tüm bu im-
geyi oluşturan karakterler arasına 1954 yılında 
konuşlanmaya başlayan Balmumcu Güzel Ko-
nutlar Sitesi, oldukça geniş ve yayılmış bir pey-
zaj kümesi içerisinde parselasyon sınırlarını in-
celikle değerlendiren, beş adet uzun blok ve 
bahçe içinde on iki adet iki katlı apartmandan 
oluşan kompleksiyle; Balmumcu ölçeğinde ya-
pılan ilk modern mimarlık ürünlerindendir.

Bu yazının temel söylemi olan; Güzel Konutlar 
Sitesi’nin, Balmumcu’nun modern kentleşme 
tarihini yazma potansiyeli ele alındığında; el-
bette bu yapı kompleksinin burada inşa edilen 
ilk modern mimarlık ürünlerinden biri olması 
durumunun, tarih yazımında tek nokta olma-
dığı söylenmelidir. Modern bir kentleşme ta-
rihinden bahsedildiğinde; bunun kapsamına, 
öngörülen sosyal ve kültürel yaşantının kent-
sel, mekânsal ve arkitektonik anlamda nasıl 
vücut bulduğunu da almak gerekmektedir. 
Dolayısıyla Güzel Konutlar Sitesi’nin ilklerden 
biri olma durumunun yanında, onun mima-
ri karakterinin incelenmesi ve Balmumcu’ya 
kattığı miras değeri önem arz etmektedir. 
Arkan’ın ve ofisinin bu proje için hazırladığı ta-
nıtım broşüründeki perspektif çizimlerinde ve 
bu çizimlere düştüğü notlarda, içinde bulun-
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duğu dönemin sosyal yaşamının gerektirdiği 
farklı gereksinimlerini karşılamak üzere farklı 
tipolojileri, konut ve ticaret fonksiyonuyla ta-
sarladığı okunmaktadır.

Konut sıkıntısı süresince girilen yoğun imar gi-
rişimleri, Arkan ve asistanlarının oluşturduğu 
büroyu da (Türk Himark - Yüksek Mimar Sey-
fi Arkan Bürosu) etkilemiş; büronun 1954-55 
yılları arasındaki faaliyetleri, ekonomik konut 
tasarımları ve imar planları çerçevesinde ger-
çekleşmiştir44. Örneğin Ocak 1954 tarihli ka-
rarnamede, merkezi İstanbul olmak üzere 25 
yıl süre ile kurulmasına izin verilen “Güzel Ko-
nutlar Yapı (İstihlak) Kooperatifi” kurumunun, 
ortaklarını ev sahibi yapmayı amaçladığı be-
lirtilmektedir.45 Kooperatif girişimi ile gerçek-
leştirilen “Güzel Konutlar Sitesi” projesi, Bal-
mumcu Çiftliği mevkiinde yer alan kooperatif 
arsası üzerinde konumlandırılmıştır. Projeye ait 
tanıtım broşürleri ve vaziyet planları incelendi-
ğinde, söz konusu arazinin “Beşiktaş ile Yıldızı, 
Mecidiyeköy ve Levende bağlayan yeni asfalt 
cadde üzerinde, İBA Blok Apartmanları ile Or-
taköy Kooperatifi inşaatı sahasında” yer aldığı 
ifade edilmektedir.46 

Günümüzde kentin güney-kuzey ekseninde-
ki en önemli arterlerinden biri olan Barbaros 
Bulvarı üzerinde yer alan Balmumcu Güzel Ko-
nutlar Sitesi, iki ada üzerinde kurgulanmış dört 
tip yapı planı olarak projelendirilmiştir. Özgün 
plan şemaları, vaziyet planı ve maket fotoğrafı; 
kooperatif projesinin Barbaros Bulvarı boyunca 
uzanan dokuz katlı bir lineer blok apartmandan 
(Tip D), beş katlı dört adet lineer bloktan (Tip 
C) ve Bulvar’ın paralel arka sokağı olan Gazi 
Umur Paşa Sokağı’nda yer alan bahçe içinde on 
iki adet iki katlı ikiz ve sıra evler yapı tiplerinden 
(Tip A ve Tip B) oluştuğunu göstermektedir. 
Günümüzde uzun bloklar varlıklarını sürdür-
mekte iken, iki katlı bloklardan beşi ise yıkılmış-

tır. D tipi apartman bloku Barbaros Bulvarı’na 
65 m cepheli olup, zemin katında mağaza ve 
dükkanlar, üstteki 8 katın her birinde ise 163,5 
m2’lik 2 adet köşe daire ve 162 m2’lik 4 adet orta 
daire yer almaktadır. C tipi bloklar, Bulvar’a 40 
m cepheli olup, 4 lineer bloktan oluşmakta-
dır. Zemin katı açık kolonad olarak tasarlanan, 
dükkan ve mağazaların yer aldığı yapının üst 
4 katının her birinde alanı 144 m2 olan 2 adet 
köşe daire ve 140 m2 olan 4 orta daire yer al-
maktadır. 5 katlı bu çizgisel blokların her birin-
de, doğu cephesinde konumlandırılmış ve dış 
duvar hizasından dışarı taşan yarım dönel planlı 
merdivenler cepheden okunabilmektedir. Tip C 
ve D blokların, yapıldıkları dönemde Boğaziçi, 
Marmara ve Haliç’e uzanan manzaraları olduğu 
belirtilmiştir.47 

Uzun blokların arkasında konuşlanan iki katlı 
A ve B tipi yapılardan A tipi, zemin katında 94 
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m2’lik kenar daire ve 88 m2’lik orta daire; üst 
katında ise 98,5 m2’lik kenar daire ve 88 m2’lik 
orta daireden oluşan bir tip sergilemektedir. 
B tipi konutlar ise, zemin katta 89,5 m2 ve üst 
katta 92,5 m2’lik dairelerden oluşan iki katlı ya-
pılardır. A ve B tipi yapı bloklarının ikisinin de 
eğimli ahşap çatıları vardır. Kâgir betonarme 
olarak inşa edilen yapılar, özgün tasarımların-
da ahşap çatı konstrüksiyonu, alaturka kiremit, 
betonarme kirişli döşemeleri, mermer döşeme 
kaplamaları ve ahşap kapı ve pencere doğra-
maları ile döneminin yapı malzemeleri ve ya-
pım teknolojisine ilişkin önemli bir bilgi birikimi 
arz etmektedir. Arkan’ın bu iki katlı A ve B tipi 
konut yapılarında denediği, daha önceki konut 
tasarımlarına benzemez bir biçim oyunu vardır. 
Bu tiplerde yapıların kuzey ve güney cephele-
rinin gövdesini oluşturan duvar eğik olarak ta-
sarlanmış; böylelikle tüm konut hacmi, iki adet 
beşgen perde duvar arasında bir mekân olarak 
algılanmaktadır. Yine iki katlı ikiz ve sıra evlerin 
çatı saçakları, yukarı doğru eğimli olan bu du-
var yüzeylerinin ötesine uzanır. Bu iki katlı bina 
kütlelerinin benzersiz baca detayları vardır. Ek 
olarak Arkan, A ve B tipi yapıların eğik duvar 

cephelerinde tekil kemerli pencereler ve pen-
cere üstü kiremit saçaklarla yapı elemanı ölçe-
ğinde farklılıklar denemiştir. Uzun bloklar ve iki 
katlı bloklardaki şema, kurgu, yapı detayı, stil, 
biçim ve geometri değişkenleri farklı sosyal ya-
şam biçimleri ve gereksinimlerini mekânsal ve 
arkitektonik bağlamda ortaya koyması açısın-
dan önem arz etmektedir. Site, bugün özellikle 
Barbaros Bulvarı’na cephe veren diğer çok katlı 
yüksek yapılar ile hemen arkasında Gazi Umur 
Paşa Sokağı ile başlayan az katlı diğer yapılar 
arasında hem tipolojik hem işlevsel hem de fi-
ziksel gabari açısından oldukça iyi bir kademeli 
geçiş sağlamakta, Balmumcu silüetinde elzem 
bir rol oynamaktadır.

Aynı yapı adası üzerinde kurgulanan farklı ko-
nut tipolojileri, farklı kullanıcı türleri için farklı 
yaşam imkânları sunmaktadır. Modern hareke-
tin bir parçası olarak, kooperatif projesi için-
deki her dört blok tipi de, sade geometrileri 
ve rasyonel mekân organizasyonları ile kulla-
nıcılarına ekonomik ve manzaralı ucuz mesken 
sunma amacındadır. Projeye ait bu özgün ni-
telikler, ritimli cephe düzeninden ve binaların 
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plan şemasından okunabilmektedir. Özellikle 
C ve D tipli lineer bloklarda kullanılan mimari 
dil, Arkan’ın bürosu tarafından, ilerleyen yıllar-
da da sürdürülmüştür.48

Özellikle son yıllarda, sadece Arkan’ın değil 
birçok modernist mimarın yapılarının ma-
ruz kaldığı bir durum olarak; Güzel Konutlar 
Sitesi’nin yapı adasının ve çevresinin ilk tasar-
landığı ve gerçekleştirilen biçimi ile kentsel 
ilişkileri günümüze kadarki süreçte rant, par-
selasyon değişimleri, ilgisizlik ve bakımsızlık 
gibi çeşitli olumsuzluklar yaşamıştır. Seneler 
içerisinde parça parça verdiği kayıplar ve yapı 
dışından da okunabilen yapı elemanı ve mal-
zemesi ölçeğindeki kullanıcı müdahaleleri ile 
yapı kompleksinin uğradığı büyük değişiklik-
ler görülebilmektedir. Zemin katı açık kolo-
nad olarak tasarlanan C tipi blokların özellikle 
Bulvar’a bakan cephelerinde yer alan çeşit-
li kafe ve dükkanların, bu açık alanı pergola 
vb. çeşitli müdahaleler ile kapatması, yapının 
özgün tasarım niteliklerini maskelemektedir. 
Özgün tasarımda dört tane kurgulanan C tipi 
bloklardan bir tanesi günümüzde bir dönü-
şüm geçirmekte olduğundan inşaat brandası 
ile kapatılmıştır. Gazi Umur Paşa Sokağı’nda 
yer alan dört adet B tipi bloktan yalnızca biri 
ayaktadır; özgün mimari projesinde konut ol-
duğu belirtilen binanın giriş katında dükkan 
yapılması amacıyla mekânsal kurgu ve strük-
türel sistem değiştirilmiştir. Benzer şekilde 
yine arka sokakta yer alan iki adet A Blok ve 
üç adet B Blok tamamıyla yıkılmış ve yerine 
-dışarıdan bakıldığında kent dokusuyla kurdu-
ğu ilişkinin gerek kütle gerekse de malzeme 
ölçeğinde birçok soru işareti taşıdığı- çok kat-
lı bir bina ile iki adet açık otopark yapılmıştır. 
Kooperatif projesindeki tüm bloklarda çeşitli 
ilaveler ile balkonlar kapatılmış, cepheler ta-
belalar ile örtülerek özgün mimari karaktere 
zarar verilmiştir.

Tarihsel akışı içerisinde günümüze gelindi-
ğinde, Etiler civarının kent planlarında “prestij 
bölgesi” olarak anılmasının49 yanısıra, Barbaros 
Prestij Alanı’nda yer alan ve “prestij caddesi” 
olarak ifade edilen Barbaros Bulvarı’na cephe 
veren çeşitli binaların kat sınırlamalarına iliş-
kin kararlar50-51 Beşiktaş geneline yayılan ticari 
gelişimin göstergeleri konumundadır. Özellikle 
Barbaros’un Zincirlikuyu kavşağı ile buluştu-
ğu ve devamında Büyükdere Caddesi’ne dö-
nüştüğü kritik bir kesişim noktasında yer alan 
Balmumcu ve Arkan’ın Güzel Konutlar Sitesi, 

günümüz “prestij” ihtiyacının ve beraberinde 
getirdiği kentsel değişim/gelişim süreci ve uy-
gulamalarının riskleri ile karşı karşıyadır. Söz ko-
nusu faaliyetlerin yarattığı sakıncalar, Balmum-
cu Mahallesi’nin tarihsel geçmişine ışık tutan, 
bölgesel gelişme dinamiklerinin okunabildiği 
Güzel Konutlar Sitesi’nin özgün karakterini ve 
varlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Gü-
zel Konutlar Sitesi’nin; bu yazı boyunca ele alı-
nan kentsel, mimari, sosyal ve kültürel anlamda 
ortaya koydukları tekrar hatırlandığında; maruz 
kaldığı bu yıkım ve tartışmalı dönüşümler, ta-
rih yazıcı bir mimarlığın miras değerine nüfuz 
eden tehditler ve karşısına sunulabilecek olası 
çözümler bağlamında da değerlendirilmelidir. 

modern kentleşmeyi başlatan bir mimarlığın 
miras değeri
Güzel Konutlar Sitesi’nin maruz kaldığı bu yı-
kım ve dönüşümlerin sebeplerinden rant, par-
selasyon ve bakımsızlığın yanına temelinde 
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“mesneti sorgulanması gereken” yargıların 
yattığı bir “modern ve betonarme” eleştirisi 
de eklenebilir. Bir yapı malzemesi ve teknolo-
jisi olarak betonarme, Türkiye’nin modernleş-
me sürecinin merkezinde, “modern”in temsili 
haline gelmiştir. Özellikle erken Cumhuriyet 
ile birlikte betonarme kullanımını destekle-
yen söylemlerin varlığı, malzemenin kabulü 
ve toplum genelinde yaygınlaşması için uy-
gun bir ortam oluşturmuştur. Betonarmenin 
teknik üstünlüğünün yanısıra, geleneksele 
karşı modernliği betimleyen bir malzeme ve 
teknoloji olarak benimsenmesi, toplum ölçe-
ğinde egemen bir konum elde etmesinin de 
yolunu açmıştır. Malzemenin yapı üretimindeki 
kullanımının yaygınlaşması ise pekâlâ 1950’ler 
itibarıyla gerçekleşmiştir.52 Modern mimarlık 
eserlerinin korunması konusu, “sayıca çok” 
veya “baş etmesi zor” olmaları gibi eleştiriler53 
nedeniyle çoğunlukla arka planda bırakılmak-
tadır. Ne yazık ki, Arkan’ın Güzel Konutlar Site-
si de, kimi otoriteler tarafından, 1950’ler son-
rasında gelenekselleşen betonarme yapı inşa 

kültürünün “sayıca çok” olduğu iddia edilen sı-
radan bir örneği olarak görülmektedir. Tasarla-
nıp inşa edilmesi ile korunması arasında geçen 
kısa süre54 diliminin barındırdığı risklere maruz 
kalan her modern mimarlık ürünü gibi Güzel 
Konutlar Sitesi de koruma kararlarını etkileye-
cek içkin miras değerleri barındırmaktadır.

Güzel Konutlar Sitesi’nin Balmumcu Mahalle-
si ve Beşiktaş İlçesi’nin kentsel kimliğinde ve 
kentlilerin belleğinde önemli bir yeri olması; 
yapıldığı dönemin tasarım, mimari ve tekno-
loji anlayışını yansıtması sebebiyle “tasarım ve 
mimari değer”55-56 taşıdığı, kentsel kimliğin ve 
belleğin bir parçası olması sebebiyle “imge/
kimlik değeri”57 taşıdığı, toplumun sosyal, eko-
nomik ve kültürel yaşamını ve alışkanlıklarını 
mekâna yansıtması nedeniyle “belge değeri”58 
taşıdığı ve toplum tarafından çeşitli gereksin-
meleri karşılamak üzere hâlen kullanılıyor ol-
ması açısından “işlevsel ve ekonomik değer”59 
taşıdığı aşikârdır. Sahip olduğu bu miras de-
ğerleri bağlamında, yapı grubunun sağ kalan 
birimlerinin özveri ile korunması, özgün dü-
zenlemesine geri döndürülmesi ve çağdaş 
yöntemlerle taşıyıcı sistem ve tasarım bütün-
lüğünün sağlanması; yapının taşıdığı tarihi, mi-
mari ve kimlik değerlerinin yanısıra işlevsel ve 
ekonomik değeri ile geleceğe aktarılabilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Böylece 
yapının zaman içinde kaybettiği özgün tasa-
rım ilişkilerinin yeniden oluşturulması mümkün 
olabilecektir.

Güzel Konutlar Sitesi, bugün önemli bir bağ-
lantı ve geçiş noktası haline gelen Barbaros 
Bulvarı ile tarihsel anlamda artzamanlılık gös-
termektedir. Kentsel belleğin bir parçası olarak 
içinde bulunduğu çevresinin evrimine, Barba-
ros Bulvarı’nın açılışına ve ardışık kentsel geliş-
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melere tanıklık eden Site, çevresinde geliştiri-
len mimari dilin öncülerindendir.

Kendi tarihsel çizgisinde değerlendirildiğinde, 
Arkan’ın mimari yapılarını bir dönemin kuru-
cusu ve temsili olma potansiyeli üzerinden 
okuyabilmek fazlasıyla imkânlı olmuştur. Özel-
likle Atatürk ile kesiştiği dönemde ve bu bağ-
lamda Cumhuriyet’in ilk yıllarında tasarladığı 
Çankaya Hariciye Köşkü, Florya Deniz Köşkü, 
Zonguldak Kozlu-Kılıç ve Üzülmez İşçi Blokla-
rı, 3 sene önce kaybettiğimiz İller (Belediyeler) 
Bankası Genel Müdürlük Binası gibi yapıların-
da; mimarlığının, içinde bulunduğu dönemi 
temsil etme potansiyeli öne çıkmaktadır. Esra 
Akcan, 1933-1934 yılları arasında tamamlanan 
Çankaya Hariciye Köşkü’nün kısa bir süre içe-
risinde, yeni kurulmuş Cumhuriyet’in temsili 
olarak görülmeye başladığını ve fotoğrafla-
rının La Turquie Kemaliste gazetesinde basıl-
dığını dile getirirken; denizin üstünden karaya 
bir köprüyle bağlanan Florya Deniz Köşkü’nde 
ise Atatürk’ün halk ile arasındaki siyasi sını-
rı kaldırdığı ve aynı kıyıda “merhaba”laşarak 
yüzdüğü bir demokratik temsiliyetten bah-
setmektedir.60 Arkan hakkında oldukça önemli 
bir yayın olan Modernist Açılımda Bir Öncü: 
Seyfi Arkan adlı kitabın yayın değerlendirme 
yazısında Elvan Altan Ergut; 2008-10 dönemi 
Mimarlar Odası Anma Programı ile Ulusal Mi-
marlık Sergisi ve Ödülleri’nin Seyfi Arkan te-
masından hareketle, mimarın Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki modernizm idealinin ve toplumsal 
dönüşümün öncü temsilcisi olması üzerinden, 
onun tarihyazımı “kanonik bir figür” olduğunu 
dile getirmektedir.61

Arkan’ın Atatürk sonrası hem kariyerinde hem 
de sosyal hayatında dalgalı bir grafik çizen 
dönemlerinin nispeten daha kararlı bir gra-
fiğe dönüştüğü 1950’li yıllar, aynı zamanda 
mimarlığında modernist bakışın da yoğunlaş-
tığı dönemlerdir.62 Ekonomik ve nitelikli evler 
olarak betimlenen bir dizi kooperatif projesi 
ve konut sitesinin arasında Balmumcu Güzel 
Konutlar Sitesi, Arkan’ın Atatürk sonrası dö-
neminde gerçekleştirdiği bir mimarlık ürünü 
olarak, Atatürk dönemi çalışmalarında oldu-
ğu gibi kurucu ve temsiliyetçi çizgisini yine ve 
yeniden göstermekte; bu sebeple hem kent 
hem de mimarlık ölçeğinde, bu yazının üretti-
ği tartışmalar ekseninde önem arz etmektedir. 
Arkan’ın tüm modern mimarlık yelpazesi için-
de Site, tarih yazıcı ve temsiliyetçi bir mimarlık 
mirası olarak değerlendirilmemiş; peşine dü-

şülen sayıca az araştırma dışında üzerine faz-
laca yazılmayan, düşünülmeyen, tartışılmayan, 
çizilmeyen bir mimarlık mirası olarak, bugün 
Bulvar’da kanıksanan bir “nesne” haliyle biz-
lere bakmaktadır.

Kent mekânının mevcut katmanlarına ekle-
nerek süregiden bir devamlılık olma niyetiyle 
Güzel Konutlar Sitesi, Balmumcu’nun modern 
kentleşme tarihini yazma potansiyeli üzerin-
den açılmaktadır. Bugün sadece biz mimarla-
rın değil, gerek Balmumcu gerekse de İstanbul 
ölçeğinde bu kent belleğine canlı tanıklılık ve 
tarih yazma bilincinin sağlanması gerekmek-
tedir. Bugünün Balmumcusu’nda yaşamak, 
onu sevmek, eleştirmek, anlatmak, paylaşmak 
ve ondan nefret etmek, tüm bu eylemlerin 
başlatıcısına; diğer bir deyişle onun mutlak 
sıfır noktalarından birine referans vermek de-
mektir. Balmumcu Güzel Konutlar Sitesi’ni bu 
farkındalıkla deneyimlemek ya da herhangi bir 
taşıtla veya yaya olarak Bulvar’dan -ve de Gazi 
Umur Paşa Sokağı’ndan- geçerken ona bu 
gözle bakmak doğru olacaktır. Ve onun sade-
ce bir “bina” değil, hem örtük hem de açık bir 
biçimde hayatlarımıza nüfuz etmiş ve etmeye 
devam eden bir “mimarlık” olduğunu hatırla-
mak da… 
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bir modern mahalle 
tasarımı: veliefendi işçi 
blokları
Yazıya konu olan Veliefendi İşçi Blokları; 
1950’li yıllar İstanbulu’nun, hem o dönem aldı-
ğı yoğun göç dalgasının beraberinde getirdi-
ği gecekondu sorununa çözüm arayışlarının, 
hem de düşük gelirli işçi sınıfına yönelik geliş-
tirilen “ucuz konut” politikalarının bir parçası 
olarak değerlendirilmesi gereken, sosyal nite-
likli bir yapı grubudur. Bu bağlamda Mesken 
Müdürlüğü’nün talebi üzerine, 1955-56 yılları 
arasında Seyfi Arkan tarafından tasarlandığı 
düşünülen; ancak Zeytinburnu Belediye Arşi-
vi’ndeki ruhsat çizimlerinde İrfan Ertem im-
zası taşıyan proje, İşçi Sigortaları Kurumu’nun 
finansal anlamda desteklediği sayılı yapı koo-
peratifi örgütlenmelerinden biri olan Telsizler 
İşçi Yapı Kooperatifi aracılığı ile 1963 yılında 
tamamlanır. 

Projenin, kentsel ölçekteki tasarım kararla-
rı bakımından bir değerlendirilmesi yapıl-
dığında, tercih edilen bahçeli yapı tipolojisi; 
özellikle peyzajın öne çıkarılması ve düşük 

yoğunlukta bir kent örgüsü içinde farklı yük-
seklikteki konut bloklarının kullanılmasıyla 
karakterize edilebilecek, Avrupa’daki bahçe 
kent idealinin devamı niteliğindeki kentleş-
me pratiklerinin bir temsilidir. Mimari ölçekte, 
yapılar yatay ve düşey çizgilerin vurgulan-
dığı yalın cephe tasarımları ile modern bir 
dili yansıtırken; iç mekân kurgusunda, yine 
modern konutun minimum yaşam standart-
larını sağlamaya yönelik temel bakış açısının 
benimsenmiş olduğu görülür. Ancak, yerleşi-
min esas karakterini belirleyen vaziyet planı 
ölçeğindeki tasarım kararlarıdır. Bu anlamda 
bütün olarak değerlendirildiğinde; yapı grubu 
içinde hem tamamlayıcı farklı fonksiyonlara 
imkân sağlanması (okul, iş hanı, su deposu ve 
trafo gibi) hem de konut tiplerinde farklı kul-
lanım biçimlerine yönelik varyasyonların oluş-
turulması ve tüm bu kurgunun oldukça yoğun 
bir bahçe kullanımına paralel olarak, birbiriy-
le bağlantılı iç sokaklar ve meydanlarla des-
teklenmesi, projede yaratılmaya çalışılan 

Ferdağ 
Göçek 

Karabey

Hande 
Tombaz

1 2018 yılına ait hava 
fotoğrafı, mevcut 
kent dokusu içinde 
düşük yoğunluklu 
yapılaşma biçimi 
ve yoğun peyzaj 
kullanımı ile öne 
çıkan Veliefendi İşçi 
Blokları yerleşkesi.  
Kaynak: Google 
Earth Pro, 14 05 
2018
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sosyal etkileşim vurgusu ile birlikte, özellikle 
Almanya’da konut tipolojisi bağlamında ör-
neklerini gördüğümüz modern mahalle -Sied- 
lung- fikrini destekler niteliktedir.

Yukarıda tanımlanan çerçeve içinde iddia 
edilebilir ki; Veliefendi İşçi Blokları, dönemin 
sosyal kent politikalarının bir temsili olması-
nın yanısıra; Avrupa’da yüzyıl başından iti-
baren etkili olan, sosyal refah ve eşitlikçi ta-
sarım ilkelerini benimseyen, modernist kent 
planlama yaklaşımları ile benzer kaygıları 
taşımaktadır. Bu bakımdan, yapı grubunun  
20. yüzyıl modern mimarlık mirası kapsamın-
da değerlendirilmesi ve bugün kentsel dönü-
şüm tehdidi altındaki alana ilişkin her türlü 
müdahalenin de uluslararası platformda ta-
nımlanmış koruma ölçütleri kapsamında ele 
alınması beklenir.

dönemin ve bölgenin tarihçesi içinde 
projenin konumlandırılması
Projenin yer aldığı Zeytinburnu bölgesinde 
ilk yerleşim, Geç Osmanlı döneminde çeşit-
li atölye ve fabrikaların burada kurulması ile 
başlar ve Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte 
bir endüstri bölgesi olma özelliği kazanır. 
Bölgede kurulan fabrikalarda çalışan işçi-
ler, zamanla fabrika yakınlarına yerleşir ve 
böylelikle ilçedeki ilk yerleşim alanları oluş-
maya başlar. 1947’de Bakırköy ile Zeytinbur-
nu arasındaki arazilerin İstanbul Belediyesi 
İmar Müdürlüğü tarafından organize sanayi 
için bağışlanması, endüstriyel yapıların bu 
bölgede toplanması için bir teşvik unsuru 
oluşturur. Özellikle İstanbul çevresinde Si-
lahtarağa Elektrik Santrali’ne destek olarak 
kurulan barajlardan sağlanan elektrik, sana-
yinin gelişmesine önemli katkıda bulunarak 
bölgenin büyüyüp gelişmesini destekler. Di-
ğer taraftan, tarımda makineleşmenin art-
ması ile kırsal alanda artan işsizlik, kentlere 
göçü tetikler ve bu göçmen profili şehrin 
yeni işçi sınıfını oluşturur.1 Nüfus artışına rağ-
men, ekonomik kısıtlar nedeniyle, hüküme-
tin o dönem konut projelerine yatırımı ikinci 
plana itmesi ve diğer kamu kuruluşlarının da 
benzer girişimlerde bulunmaması, işçi sınıfı 
gibi düşük gelirli bir kesimin kısıtlı imkânlar 
doğrultusunda az katlı, ucuz malzemeli, hızlı 
üretilebilen konut tipleri inşa etmesiyle so-
nuçlanır. Daha sonra gecekondu olarak ad-
landırılan bu yapı tipi, Zeytinburnu ve çev-
resinin kentsel dokusunu tanımlayan temel 
olgudur.

Yukarıda bahsedilen insan hareketine ek ola-
rak, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Balkanlar’dan 
Türkiye’ye ve İstanbul’a yaşanan aşırı göç 
doğrultusunda oluşan insan topluluğunu kar-
şılayabilecek yeterli konut alanı bulunmaması 
ve kentsel planlama adına yapılan çalışma-
ların yetersiz kalması; tüm şehirde, özellik-
le Kazlıçeşme ve Zeytinburnu bölgelerinde 
plansız yerleşim alanlarının oluşmasında etkili 
olur.2 Zeytinburnu bölgesi, Adnan Menderes 
döneminin radikal planlama programının içi-
ne çok dahil olmasa da; D-100 karayolu, kıyı 
şeridi ve surlarla sınırlanan bir alanda kalması 
bu bölgenin kendi içinde gelişim dinamikle-
rini tanımlar. Özellikle, bahsedilen alanın düz 
bir araziye sahip olması ve gelişen, büyüyen 
İstanbul’da önemli bir sanayi merkezi haline 
geliyor olması gecekondulaşmanın önünü 
açan önemli etkenlerdir. Bölgenin on yıl ara 
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ile iki hava fotoğrafına bakıldığında, yapılaş-
masında ciddi anlamda artış olduğu rahatlıkla 
gözlemlenebilir. Bunlar gecekondu olarak ta-
bir edilen tek ya da az katlı, bahçeli olmakla 
birlikte birbirlerine düzensiz ve toprak yolla 
bağlanan yapılardır. Gecekondulaşmanın bu 
dönemde artmasında nüfus yoğunluğuna ek 
olarak politik kaygılar da etkili olur. İstanbul’un 
1950’lerde kentsel planlama projelerini bizzat 
başında bulunarak yöneten Adnan Menderes, 
politik kaygılarından ve siyasi çıkarlarından 
ötürü yasadışı yapılaşmaların hepsine tapu 
imkânı sağlayarak, gecekondulaşmayı bir an-
lamda teşvik etmiştir diyebiliriz.

Ulusal ölçekte ise; merkezi yönetimin, artan 
konut ihtiyacı problemini çözme gayesiyle 
Emlak Kredi Bankası gibi girişimlerinden bah-
setmek gerekir. Çoğunlukla yerel yönetimler 
tarafından desteklenen ve projelendirme aşa-
masında dönemin bilinen mimarlarının katkı-
sını gördüğümüz bu tarz oluşumların desteği 
ile, Avrupa’nın o dönemki konut politikaların-
da önemli yeri olan bahçe kent konseptinin 
ilk örnekleri İstanbul’da uygulanmaya baş-
lar.3-4 Bu dönemde mimar figürünün de tasa-
rım yoluyla yeni bir toplumsal düzenin inşa-
sına aracılık eden, oldukça güçlü bir konumu 
olduğunun da altı çizilmelidir.5 Fakat tasarım 
kriterleri bakımından öne çıkan bu projelerin, 
kısıtlı sayıda olmaları ile konut açığı sorununa 
ve tartışılan ekonomik erişilebilirlik kriterleri 
ile de gecekondu sorununa ideal bir çözüm 
olduklarından bahsetmek zordur. Hükümet 
tarafındaki girişimlere ek olarak çeşitli sivil 
inisiyatifler de yapı kooperatifleri kurarak, hü-
kümet ve belediyelerin yetişemediği noktada 
bağımsız çalışmalar yürütürler. Kısmi olarak 

hükümet desteği de alan bu oluşumlar, belli 
bir bölge ya da belli bir zanaatla ilgilenen in-
sanların biraraya gelmesi neticesinde oluşa-
rak, konut sorununa daha etkin çözümler or-
taya koymuşlardır. Yazıya konu olan yerleşim 
alanı da bu doğrultuda ortaya çıkan koopera-
tiflerden biri olan ve İşçi Sigortaları Kurumu 
tarafından desteklenen Telsizler İşçi Yapı Ko-
operatifi aracılığı ile inşa edilir. 

İnşaatı 1961’de başlayıp 1963’te tamamlanan 
Veliefendi İşçi Blokları, bulunduğu bölgenin 
yoğun gecekondu dokusu içinde; bahçeli, az 
katlı, kendi içine dönük fakat çevresi ile ge-
çirgenliğini kaybetmemiş olması anlamında, 
özellikle bölgedeki yapı grupları için emsal 
teşkil eder niteliktedir. Nitekim 1968 yılına 
ait hava fotoğrafına bakıldığında, Veliefendi 
bölgesinin o dönemki yoğun ve niteliksiz ya-
pılaşma anlayışına tamamen zıt biçimde, do-
luluk boşluk oranlarının iyi düşünüldüğü bir 
yapı grubu ile karşı karşıya olduğumuz söyle-
nebilir. Esasen güncel hava fotoğraflarında da 
hâlen, yapı grubunun bu ayırdedici karakteri 
kolaylıkla okunabilmektedir.

Projenin genel karakterine ve mevcut duru-
ma ilişkin bir tanımlamaya geçmeden önce, 
bahsedilmesi gereken bir diğer önemli hu-
sus da söz konusu projenin modernist akı-
mın ülkemizdeki önemli temsilcilerinden biri 
olan, mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlan-
dığı iddiasıdır. Modernist Açılımda Bir Öncü: 
Seyfi Arkan (2012) adlı kitapta, bahsedilen 
proje Zeytinburnu Ucuz Evler Sitesi Mevzii 
İmar Planı ve Blok Apartmanları biçiminde 
adlandırılarak, Seyfi Arkan’a ait işler arasın-
da değerlendirilmiştir.6 Söz konusu iddianın 
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2 1942 yılına ait hava 
fotoğrafı. 
Kaynak: Harita Genel 
Müdürlüğü Arşivi
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Kaynak: Harita Genel 
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fotoğrafı.  
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planı.  
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Belediyesi Arşivi
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kaynağı, Seyfi Arkan’ın kurucusu olduğu İs-
tanbul Türk-Himark Plan Yapı Müessesi ta-
rafından hazırlanmış Seyfi Arkan ve Eserleri, 
1933-1956 isimli yayındır.7 Bu yayında Apar-
tımanlar başlığı altında “İstanbul Belediye-
si Mesken Planlama Müdürlüğüne yapılan 
Zeytinburnu Ucuz Blok Apartımanları (ihale 
edilmiştir) Yıl: 1955-1956” ifadesi yer alır. An-
cak bahsedilen projeye ilişkin herhangi bir 
çizim ya da görsele yer verilmemiştir. Mes-

ken Müdürlüğü’nün o döneme ait arşivleri-
ne de ulaşılamadığı için, bugün uygulanmış 
projenin burada adı geçen proje ile ne kadar 
örtüştüğünü tespit etmek mümkün değildir. 
Ancak, Zeytinburnu Belediye Arşivi’nde bu-
lunan belgede yer alan Kooperatif Mimarlık 
Bürosu adı altındaki İrfan Ertem imzası ile il-
gili genel kanı, mimar İrfan Ertem’in, bu pro-
jenin yalnızca ruhsat aşamasında sorumlu 
olabileceği yönündedir.

projenin genel karakterinin ve mevcut 
durumun tanımlanması
Veliefendi İşçi Blokları yerleşkesi, Zeytinbur-
nu Belediye arşivinde bulunan uygulama va-
ziyet planına göre 12 ada ve 32 parsel olarak 
düzenlenmiştir. Arsa olarak tanımlanan ilk 
parsel dışında; 27 konut bloğu (bahçeli 2 katlı 
müstakil sıra evler, yine bahçe içinde, 2, 3 ve 4 
katlı apartman blokları olacak şekilde), 1 okul, 
1 iş hanı, 1 trafo ve 1 de su deposu olmak üze-
re, farklı tipolojileri içine alan, toplam 31 adet 
yapı tanımlanmıştır. Mevcut durumda mimari 
bütünlüğünü büyük ölçüde korumakla bera-
ber; iş hanı olarak tasarlanan yapının, projenin 
henüz inşa aşamasında özgün tasarıma uy-
gun olarak işlevlendirilmediği; okul yapısının 
daha sonraki bir tarihte yıkılarak aynı işlevle 
yeniden inşa edildiği ve son olarak su depo-
sunun günümüze ulaşmadığı tespit edilmiştir.

Konut blokları sade ve yalın cephe tasarım-
larıyla mimari stil bakımından modernist bir 
dili yansıtırken; cephe tasarımında sirkülas-
yon alanlarını tanımlayan düşey vurgulu dar 
açıklıkların belirgin bir karakter oluşturduğu 
söylenebilir. Detaya ilişkin bu mimari dilin, 
o dönemde Seyfi Arkan başta olmak üzere, 
modernist anlayışta projeler üreten pek çok 
mimar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 
Projenin ayırdedici bir diğer özelliği ise, vazi-
yet planı ölçeğinde öne çıkan, yaya kullanımı-
nın ağırlıklı olduğu iç sokaklar ile bu sokakları 
birbirine bağlayan ve aynı zamanda bahse-
dilen bahçeli konut bloklarının çevrelediği, 
kamusal nitelikli iç avlular ya da başka bir 
ifadeyle meydanlardır. Bu tasarım yaklaşımı, 
araç dolaşımı yerine yaya dolaşımına verdiği 
önem itibarıyla ayrışmaktadır. Günümüzde 
bu ayrışma bozulmuş olup, meydanlar park 
yeri olarak kullanılmakta, yayalar ise yürüme 
yollarını araçlarla paylaşmakta ve bina grup-
ları arasında sonradan oluşturulan ya da çev-
re binaların dönüşmesi ile ortaya çıkan dar 
sokakları kullanmaktadır. Bütün bunlara rağ-
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men, bugün bile yerleşim alanı içinde dikkat 
çeken en belirgin özellik, yaya sirkülasyonu-
nun yoğunluğudur.

Yapı grubunun biçim ve performans bakı-
mından bir değerlendirmesi yapıldığında; 
konut yapılarının ilk tasarlandığı ve uygulan-
dığı zamanki durumu ile günümüz arasında, 
olumsuz olarak değerlendirilebilecek pek çok 
değişiklikten söz etmek gerekir. Bu anlam-
da, en göze çarpan değişim yapıların cephe 
görünümlerinde ve bulundukları parsel ile 
ilişkilerinde ortaya çıkar. Cephe malzeme-
si, kısmi noktalarda özgün olarak korunmuş 
ise de yapı grubunun genelinde cephe ren-
ginde farklılıklar ve kaplanan malzemelerde 
ayrışmalar görülür. Orijinalinde yalın detaylı 
korkuluklara sahip balkonların, kısmi olarak 
kapatılması ile hem özgün detay kaybolmuş 
hem de cephedeki doluluk boşluk oranlarına 
müdahale edilmiştir. Benzer şekilde, özgün 
tasarımın, sınırlayıcı bahçe duvarı içermeyen 
ve serbest dolaşıma izin veren planlaması; 
zamanla kullanıcılar tarafından, blok bazında 
parseli sınır tutacak şekilde bahçe duvarı inşa 
edilerek bozulmuştur. Bunun dışında kimi ko-
nut bloklarının, çoğunlukla zemin katta ticari 
fonksiyona dönüştürülmesi durumundan da 
söz etmek gerekir. Bu tip müdahaleler, yalnız-
ca fonksiyon değişikliğinden kaynaklanmaz; 

kimi zaman konut işlevini sürdürürken de 
değişen ihtiyaçlara yönelik olarak, yapıların 
özellikle zemin katlarında pek çok eklentinin 
inşa edildiği görülmüştür. Bunların bir kısmı 
mevcut yapının taban alanını genişletmeye 
yönelik iken, bir kısmı ana bloktan kopmuş, 
kapalı garaj ya da atölye olarak işlevlendiri-
len bağımsız eklerdir. Bahsedilen müdaha-
leler sonucunda vaziyet planında ortaya çı-
kan karmaşıklık ve malzemedeki tutarsızlık 
yapıların özgün, yalın modernist tutumunun 
kaybolmasına neden olmuştur. Dış kabuktaki 
duruma ek olarak, daha da önemli bir konu, 
yapıların taşıyıcı elemanlarında ortaya çıkan 
ciddi boyuttaki korozyon problemidir. Bu du-
rum, özellikle iç mekân malzemelerindeki de-
formasyona bağlı olarak yaşam kalitesini dü-
şürmüş ve hatta can güvenliğini tehdit eder 
duruma gelmiştir.

kültürel miras değeri bağlamında bir 
değerlendirme
Mevcut koşullar içerisinde, Veliefendi İşçi 
Blokları yerleşkesine ilişkin herhangi bir mü-
dahalenin nasıl ele alınacağı konusu, yapı 
grubunun sahip olduğunu iddia ettiğimiz kül-
türel miras değeri olgusundan bağımsız dü-
şünülemez. O halde, Veliefendi İşçi Blokları 
yerleşkesini 20. yüzyıla ait bir kültürel miras 
öğesi olarak tanımlayan, ayırdedici nitelikler 

9 10

1211

6 Veliefendi İşçi 
Blokları vaziyet planı.  
Kaynak: Zeytinburnu 
Belediyesi arşivi

7 Veliefendi İşçi 
Blokları vaziyet planı 
Zeytinburnu 
Belediyesi arşivinden 
alınan orijinal planın 
yazarlar tarafından 
düzenlenmiş 
versiyonu

8 Veliefendi İşçi 
Blokları güncel 
vaziyet planının 
işlevsel değişimleri 
tanımlayan, 
yazarlar tarafından 
düzenlenmiş 
versiyonu 

9 İki katlı müstakil 
yapı bloklarından bir 
örnek.  
Fotoğraf: Hande 
Tombaz, 2019

10 İki katlı apartman 
bloklarından bir 
örnek.  
Fotoğraf: Hande 
Tombaz, 2019

11 Üç katlı apartman 
bloklarından bir 
örnek.  
Fotoğraf: Hande 
Tombaz, 2019

12 Dört katlı 
apartman 
bloklarından bir 
örnek.  
Fotoğraf: Hande 
Tombaz, 2019



46 | 1950’ler istanbulu | betonart

nelerdir? Bu noktada, projenin tasarım kriter-
lerine ilişkin bir değerlendirmeye geçmeden 
önce, bahsedilmesi gereken ilk unsur, yapı-
nın inşa edildiği dönemin sosyal, kültürel ve 
ekonomik şartlarının bir yansıması olarak açı-
ğa çıkmış olmasıdır. Söz konusu şartlar, aynı 
dönemde Avrupa’da II. Dünya Savaşı sonrası 
yıkımın neden olduğu konut stoğundaki azal-
maya karşın; Türkiye’de o dönemde daha çok 
endüstrileşme sonrası hız kazanan kentleş-
menin getirdiği konut açığı probleminin yan-
sıması olarak okunmalıdır. Özellikle işçi sınıfı-
na yönelik hızlı ve ucuz konut üretimi 1950’li 
yıllar İstanbulu’nun belirgin kentsel politika-
larından biridir. Bu çerçevede Emlak Banka-
sı ve İşçi Sigortaları Kurumu tarafından des-
teklenen pek çok sosyal konut projesinden 
bahsedilebilir. Buna rağmen, Demokrat Parti 
tarafından propaganda amaçlı hazırlatılmış, 
1957 tarihli İstanbul’un Kitabı adlı yayında da 
bahsi geçen Telsizler İşçi Yapı Kooperatifi, 
İşçi Sigortaları Kurumu’nun finansal anlamda 
desteklediği döneminin sayılı yapı kooperati-
fi örgütlenmelerinden biridir.8 Diğer taraftan, 
projenin kentin en önemli gecekondu bölge-
lerinden biri olan Zeytinburnu içinde konum-
landığı ve bu bölgedeki niteliksiz konut prob-
lemine çözüm arayışlarının bir parçası olarak, 
mevcut yaşam koşullarını iyileştirmeye yöne-
lik de bir hedefi olduğunun altı çizilmelidir. Bu 
hedef, bir tarafta ulusal ölçekte bir kentleşme 
politikasının; diğer tarafta ise, savaş sonrası 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi idealini be-

nimseyen, ulusal sınırların da ötesinde bir mo-
dernizm kültürünün parçasıdır.9 Esasen, tek 
başına bu niteliği dahi -20. yüzyılın değişen 
kentsel dinamiklerini yansıtması ve dönemine 
ait sosyal bir kent politikasının ürünü olması 
itibarıyla- bahsedilen yapı grubunun kültürel 
miras değerini tanımlamak için yeterlidir.

Projenin mimari ve kentsel tasarım kriterleri 
açısından bir değerlendirmesini yapmak ge-
rekirse, öne çıkan en belirgin özelliğinin, bu-
gün de bütünlüğünü büyük ölçüde koruyan, 
vaziyet planı kararları olduğu söylenebilir. 
İlk aşamada, yerleşim alanının yalnızca farklı 
nitelikte konut birimleri değil; aynı zaman-
da bu konutlara hizmet edecek okul, iş hanı, 
su deposu ve trafo gibi sosyal donatıları da 
içermesiyle birlikte, tüm bu yapı tiplerinin na-
sıl bir kurgu içinde tanımlandığı meselesi ele 
alınmalıdır. Bu noktada, projenin en baskın 
özelliği, oldukça geniş bir skalada çeşitlendi-
rilmiş bahçeli konut tiplerinden oluşan yapı 
adaları ve onları birbirine bağlayan, öncelikli 
olarak yaya kullanımına ayrılmış iç sokaklar ve 
meydanlardır. Bahçeli yapı tipolojisi; özellikle 
peyzajın öne çıkarılması ve düşük yoğunluk-
ta bir kent örgüsü içinde farklı yükseklikteki 
konut bloklarının kullanılmasıyla karakterize 
edilebilecek, Avrupa’daki bahçe kent idea-
linin devamı niteliğindeki kentleşme pratik-
lerinin bir temsili ve dolayısıyla; kent içinde 
doğa ile ilişkinin yeniden kurulmaya çalışıldığı 
bir modernizm ideali olarak okunabilir. Bü-
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tün olarak değerlendirildiğinde; yapı grubu 
içinde hem tamamlayıcı farklı fonksiyonlara 
imkân sağlanması hem de konut tiplerinde 
farklı kullanım biçimlerine yönelik varyas-
yonların oluşturulması ve tüm bu kurgunun 
oldukça yoğun bir bahçe kullanımına para-
lel olarak, birbiriyle bağlantılı iç sokaklar ve 
meydanlarla desteklenmesi, projede yara-
tılmaya çalışılan sosyal etkileşim vurgusu ile 
birlikte, özellikle Almanya’da konut tipolojisi 
bağlamında örneklerini gördüğümüz modern 
mahalle -Siedlung- fikrini destekler nitelikte-
dir.10-11 Burada dikkate değer bir diğer konu 
ise, sözü edilen sosyal etkileşimi artırmaya 
yönelik bu müdahalelerin her birinin çağdaş 
kent planlamacılarının da yoğun olarak gün-
deminde olan meseleler olmasıdır.

Mimari ölçekte bir değerlendirme yaptığımız-
da ise, günümüze gelene kadar kısmi değişik-
liklere uğramasına rağmen; konut bloklarının 
sahip olduğu, modern mimari dile özgü sade 
ve yalın cephe tasarımlarından bahsetmek 
gerekir. Bu dil içerisinde; cephe tasarımında 
öne çıkan en önemli detayın ise sirkülasyon 
alanlarını tanımlayan düşey vurgulu dar açık-
lıklar olduğu söylenebilir. Söz konusu detay, 
aynı zamanda, tüm farklı konut tipolojileri 
arasında oluşturulan ortak mimari dilin de 
en belirgin öğesidir. Diğer taraftan, yapılar iç 
mekân kurgusu anlamında, yine modern ko-
nutun minimum yaşam standartlarını sağla-
maya yönelik temel bakış açısını benimsemiş 
olsa da, bu detayda bir karşılaştırma yazarla-
rın çalışmaları kapsamında değerlendirilme-
miştir.

Son olarak; projenin modernist akımın ül-
kemizdeki önemli temsilcilerinden biri olan, 
mimar Seyfi Arkan tarafından tasarlandığı 
iddiası son derece tutarlı olmasına karşın, 
yazarlar tarafından, esasen yapı grubunun 
miras değerini tanımlayan birincil faktörün 
bu olmadığı; projenin döneminin etkili bir mi-
marı tarafından tasarlanmış olmasından çok, 
buradaki tasarım kararlarının, dönemin sosyal 
arka planının bir yansıması olduğuna vurgu 
yapılması gerektiği savunulmaktadır. 

mevcut yerleşim dokusunun korumasına 
yönelik öneriler
Veliefendi İşçi Blokları, 1950’li yıllar 
İstanbulu’nun sosyal kent politikalarının bir 
temsili olmasının yanısıra, Avrupa’da yüzyıl 
başından itibaren örneklerini gördüğümüz 

modernist kent planlama yaklaşımları ile de 
benzer kaygıları taşımaktadır. Bu bakımdan, 
yapı grubunun 20. yüzyıl modern mimarlık 
mirası kapsamında değerlendirilmesi ve ala-
na ilişkin her türlü müdahalenin de uluslara-
rası platformda tanımlanmış koruma ölçütleri 
kapsamında ele alınması beklenir. Söz konusu 
bağlamda, korumaya ilişkin en önemli tutum; 
yapı grubunun kültürel miras değerinin doğ-
ru tanımlanması ve bu değerin daha geniş 
topluluklara aktarılarak kamusal bilincin oluş-
turulmasıdır. Bu aşamada, yalnızca yerel yö-
netimle değil; aynı zamanda bölgenin kent-
sel dönüşüm alanı olarak tanımlanmasından 
sonra sivil bir girişim olarak kurulan ve alana 
ilişkin geliştirilen projelerle ilgili mevcut kulla-
nıcının temsilciliğini üstlenen Veliefendi Blok-
ları Yapı ve Güzelleştirme Derneği ile iletişi-
min kurulması ve bu iletişimin her aşamada 
sürekliliğinin sağlanması öncelikli olmalıdır. 
Yerleşimin kentsel ölçekteki temel tasarım 
kararlarına ilişkin yaklaşımının yalnızca tarih-
sel bir referans taşımadığı, -insan ölçeğindeki 
yapılaşma, yürünebilir kentsel alanlar, sosyal 
etkileşime imkân tanıyan ortak mekânlar ve 
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doğayla ilişki kurabilme gibi kriterler çerçeve-
sinde- söz konusu tasarım kararlarının; yaşam 
kalitesini artırmaya yönelik çağdaş kent plan-
lama ilkeleri ile de doğrudan örtüştüğünün 
altı çizilmelidir. Kullanıcının yaşadığı mekâna 
aidiyet hissini güçlendiren tüm bu nitelikler; 
inşa edildiği dönemde, projenin öncelikli he-
definin bölgede yaşayan işçi sınıfının yaşam 
koşullarını iyileştirmeye yönelik olduğu düşü-
nülürse, yapı grubunun kültürel miras değeri-
ni de destekler niteliktedir.

Söz konusu miras değerine ilişkin bir değer-
lendirmeden sonra; ikinci önemli aşama, ko-
rumaya yönelik kapsayıcı bir planlama öne-
risinin oluşturulmasıdır. Bu aşamada, alanın 
tescili bir alternatif olmasına karşın; yazarla-
rın önerisi, müdahale biçimlerine ve sürece 
yönelik her türlü kararın, mevcut kullanıcının 
da sürece dâhil olduğu katılımcı bir tasarım 
anlayışı içerisinde, alana özgü geliştirilmiş 
ve yerel yönetim tarafından onaylanmış plan 
notları çerçevesinde oluşturulmasıdır. Böyle-
si bir yaklaşım, korumaya ilişkin tüm sürecin 
bürokratik engellere takılmadan çok daha 
kolaylıkla yürütülebileceği ve her aşamada, 
ihtiyaca yönelik değişimlere kolaylıkla cevap 
verebilen bir yapının oluşturulabileceği anla-
mına gelir. Aynı yaklaşım içerisinde, yalnızca 
tasarımsal yöntemlerin değil; söz konusu pro-
jenin hayata geçmesini ve işlerliğini sağlaya-
cak her türlü ekonomik ve yönetimsel mode-
lin de sürece dâhil edilmesi beklenmelidir.

Korumaya ilişkin genel tavır, tüm kültürel mi-
ras öğelerinde geçerli olduğu gibi, projenin 
özgünlük ve bütünlüğünün korunmasına yö-
nelik olmalıdır. Proje özelinde, bugün hâlen 
tasarım bütünlüğünü büyük ölçüde koru-
yan, vaziyet planı ölçeğindeki yapı-parsel ve 
parsel-yol ilişkilerinin sürekliliği kritik öne-
me sahiptir ve hem vaziyet planı ölçeğinde 
hem de mimari yapı ölçeğinde geriye dönüşü 
mümkün olan tüm bozulmaların onarımı ve 
yapıların restorasyonu öngörülmelidir. An-
cak bu noktada, değişimin nasıl yönetilmesi 
gerektiği konusu oldukça önem kazanır. Bah-
sedilen değişim; geçmiş, bugün ve gelecek 
perspektifi içinde, ihtiyaca yönelik olarak 
ortaya çıkan ekleme ve müdahalelere saygılı 
bir tutum içermelidir. Burada genel prensip, 
yapılan müdahalenin projenin kültürel miras 
değerini destekler nitelikte olması ve özgün 
tasarım ilkeleri ile çelişmemesidir. Zamanın 
koşullarına ve ihtiyaçlarına cevap vermeyen 

statik bir koruma anlayışı yerine; tasarım bü-
tünlüğü içinde, değişim ve dönüşüme imkân 
sağlayan her türlü yenilikçi müdahale tartış-
maya açılabilmelidir.

Koruma amaçlı müdahalenin imkânlarını araş-
tırabilmek adına, proje alanına yönelik bir mi-
mari proje yarışması düzenlenmesi; kamuo-
yunda yapı grubunun miras değerine yönelik 
bir bilinç oluşturmanın yanısıra, bu mirasa iliş-
kin yenilikçi tasarım önerilerinin açığa çıkma-
sına da imkân sağlayacaktır. Yine bir yarışma 
projesi aracılığı ile Lacaton & Vassal mimarlık 
ofisi tarafından tasarlanan, Paris’teki La Tour 
Bois-le-Prêtre yapısına ait müdahale önerisi, 
benzer bağlamı dolayısıyla bu yaklaşım için-
de örneklendirilebilir.12 1961 yılında modernist 
mimar ve kent plancısı Raymond Lopez ta-
rafından inşa edilen bir toplu konut projesi 
olan, 16 katlı prefabrik beton yapı La Tour 
Bois-le-Prêtre, 2005 yılında Paris Habitat ta-
rafından düzenlenen bir yarışma ile yeniden 
ele alınmıştır. Anne Lacaton & Jean Philippe 
Vassal’ın kazanan tasarımı, bina dışına ekle-
nen prefabrik balkon ve kış bahçesi gibi mo-
düler eklerle, yeni kullanım alanları yaratan, 
bütünüyle yenilikçi bir mimari dile sahiptir. 
Yapının taban alanı ve yüksekliği gibi temel 
referansları korunmakla birlikte, proje müel-
liflerinin de belirttiği gibi; koruma yaklaşımına 
ilişkin esas vurgu, yapının özgün inşa amacı-
nın da bir parçası olan, düşük gelirli kent sa-
kinlerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine 
yöneliktir.13 Veliefendi İşçi Blokları özelinde de 
bu tür bir yarışma aracılığı ile, koruma olgu-
sunun doğrudan biçimsel bir özgünlük arayışı 
olmadığı; buna karşılık, korumanın ancak bu-
günün sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolo-
jik imkânları içerisinde şekillenen, bütünüyle 
tasarıma ait bir olgu olduğu vurgulanmalıdır. 

Son olarak, korumaya yönelik her türlü mü-
dahalenin bir tasarım problemi olarak ele 
alınışında; günümüzün yalnızca ekonomik 
ve sosyal değil, çevresel odaklı sürdürülebi-
lirlik kriterleri içerisinde de doğrudan karşılık 
bulması beklenmektedir. Bu bağlamda, yapı 
grubunun peyzaj ile kurduğu ilişki öne çıkarı-
larak; peyzajın kentsel organizasyonun kuru-
cu öğesi olarak kabul edildiği ve tasarımın bu 
olgu etrafında biçimlendiği -tarihsel referans-
larını yine modern dönem kentsel planlama 
ideallerinden alan- çağdaş kentsel tasarım 
yaklaşımları benimsenmelidir.14
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sonsöz
Yukarıda tarihsel referanslar içerisinde kül-
türel miras değerini tanımladığımız ve daha 
çok teorik bir çerçeve içerisinde, bu değerin 
korunmasına yönelik tasarım yaklaşımlarını 
aktarmaya çalıştığımız Veliefendi İşçi Blokla-
rı, bugün yoğun bir kentsel dönüşüm tehdidi 
altındadır. Özellikle strüktürel anlamda cid-
di boyutta güçlendirme ihtiyacı olan konut 
blokları, kullanıcılar açısından da bu dönüşüm 
ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada, 
teori ve pratik arasında çelişkili görünen du-
rumun doğru tanımlanması öncelik kazanır. 
Yapı grubunun kültürel miras değerine ilişkin 
tartışmaların, bugün zorunlu olan acil müda-
hale önlemleri açısından herhangi bir ikilik 
yaratmadığı konusunda, kullanıcılar ve yerel 
yönetim ikna edilmelidir. İnşaat teknolojisinin 
bugünkü olanaklarıyla, yapıların strüktürel 
anlamda güçlendirilmesi mümkündür ve bu 
yönde yapılacak bir yatırım, özgün tasarım 
prensipleri doğrultusunda gerçekleştirilen ve 
doğru yönetilen bir renovasyon süreci sonu-
cunda hem ekonomik hem de kültürel değer 
bakımından karşılığını bulacaktır. Diğer taraf-
tan, İstanbul’un modern kent tarihinin maddi 
kayıtları arasında yer alan bu yerleşim alanı, 
yalnızca tarihsel kültür değeri bağlamında 
değil; sahip olduğu özgün tasarım prensip-
lerinin pek çoğunun, günümüz insan odaklı 
kentsel planlama prensipleri içinde de doğ-
rudan karşılık buluşuyla, çağdaş kentsel tasa-
rım kültürü bağlamında da oldukça güçlü bir 
anlama sahiptir. 20. yüzyıl başındaki modern 
hareketin hümanist idealleri, bugün her alan-
da yeniden tartışmaya açılmıştır ve burada 
ısrarla sözü edilen, kentlerde yaşam kalitesini 
artırmaya yönelik her türlü tasarım yaklaşımı 
da bu anlamda sahiplenilmeye değerdir. Ya-
zıyı sonlandırırken birkaç cümleyle özetle-
mek gerekirse; tüm kültürel miras öğeleri için 
geçerli olduğu gibi, Veliefendi İşçi Blokları 
özelinde de korunması gereken yalnızca ma-
teryal değer değil; daha ziyade bu materyal 
değerin temsil ettiği anlamların değeridir ve 
çağdaş kent yaşamı içinde ihtiyacımız olan, 
varolan anlamların kaybının aksine o anlam-
ların bugün yeniden okumalarla zenginleşti-
rilebilmesidir.
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1950’lerin saklı moderni: 
seyrantepe oto sanayi sitesi

Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi, orijinal adıyla 
İstanbul Oto Sanayi Sitesi, 60 yılı aşkın bir 
süredir İstanbul’un çok katmanlı kültürel do-
kusunun bir öğesi olmasına rağmen, birçok 
başka modern örnek gibi, bu dokunun gö-
rünmeyen öğelerinden biridir. Bu çalışmanın 
amacı; bugün ilk bakışta görünen yüzü yıp-
ranmış olsa da, Oto Sanayi Sitesi’nde hâlen 
varolan mekânsal ruhu gözler önüne sermek-
tir. Bu; aynı zamanda, bir dönemin kültürel 
mirası olan sitenin, kent içerisinde görünür 
kılınarak varlığının geleceğe aktarılması yö-
nünde atılan bir adımdır. 

1950’lerin ortalarında İstanbul’un ilk otomobil 
sanayi sitesi olarak dönemin önde gelen Türk 
mimarlarından Seyfi Arkan tarafından tasar-
lanan Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi, 350 adet 
sıralı üniteden oluşan bir komplekstir. Site, 
gerek yapısal gerek kültürel bağlamda birçok 
özgün niteliği barındırmakla birlikte bugün 
içinde bulunduğu çevresel bağlam nedeniyle 
büyük çaplı bir değişim riski ile karşı karşı-
yadır. Bu sebeple, sitenin çağdaş bir koruma 
yaklaşımı ile ele alınarak korunması gerektiği 
düşünülmektedir.

türkiye’nin modernleşme sürecinde 
otomotiv endüstrisi
Otomotiv sektörü, Cumhuriyetin ilk yılların-
dan itibaren Türkiye için önemli bir yatırım 
sektörü olarak görülmüştür. 1927-1928 yılları 
arasında İstanbul Limanı’nı canlandırmak için 
kurulan serbest bölgede başlayan yatırımlar 
bugün de Türkiye ekonomisi içerisinde yeri-
ni korumaktadır. Cumhuriyet tarihindeki ilk 
otomotiv sektörü yatırımı örneği 1929 yılında 
Ford Motor Company ve hükümet arasında 
25 yıllık bir anlaşma ile kurulan montaj fab-
rikasıdır. Tophane’deki bazı gümrük depola-
rında başlayan üretim, o dönem Türkiye’deki 
mevcut otomobil sayısının çok üzerinde bir 
çalışma kapasitesi ile kurgulanmış olduk-
ça büyük ölçekli bir girişimdir.1 Ancak 1930 
krizinden sonraki ekonomik gelişmeler bu 
üretimin uzun süre devam edememesine ne-
den olmuştur. 1950’li yıllar ise yerli otomobil 
üretimi yatırımlarının başladığı ve Türkiye’de 
otomobil kullanımının yaygınlaştığı yıllardır. 
Ülkenin sanayi yatırımları ile öne çıkma yakla-
şımına paralel olarak yabancı sermaye işbirliği 
ile gelişmeye devam eden otomotiv endüstri-
si, kendini İstanbul’da göstermeye başlamış-
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tır. 1960’lı yılların başında ise çok kısa bir süre 
ve bütçeyle, Türk mühendisler tarafından ta-
sarlanan ilk yerli otomobil üretilmiştir. Bu ge-
lişmenin, ülke için tarihi bir dönüm noktasını 
temsil ettiği söylenebilir.

Bu yıllarda otomobil kullanımının yaygınlaş-
ması ile beraber, İstanbul içerisinde dağınık 
halde bulunan oto-tamir atölyelerinin tek bir 
merkezde toplanması gündeme gelmiştir. Dö-
nemin sosyo-kültürel bağlamında, bu hedefle 
yola çıkılarak İstanbul Oto Sanayi Sitesi’nin 
tasarlanmasına karar verilmiştir. Tasarımı için 
sunulan teklifler arasından Seyfi Arkan’ın pro-
je önerisi seçilmiş, sonrasında Arkan uygula-
mayı da yürütmüştür.2

Projenin ana hedefleri; kentin arterlerine ve 
özellikle Dolapdere’ye yerleşen dağınık hal-
deki otomobil sanayisini teknik bir merkezde 
toplamak, kentin diğer bölgelerini bu sana-
yiden kurtarmak, ilerleyen etaplarda 20.000 
otomobil tamircisinin ailesine kalacak yer 
sunmak, modern tekniklerle çalışma imkânı 
yaratmak ve bu şekilde yılda 60 milyon do-
larlık bir ekonomi sağlamaktır.3

Özetlemek gerekirse otomotiv endüstrisinin 
Türkiye’nin ulusal kimliğinin inşasında yakla-
şık yüz yıllık bir geçmişi olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu bağlamda Seyrantepe Oto 
Sanayi Bölgesi sadece bir dönemin ruhunu 
yansıttığı için değil aynı zamanda bu kültürel 
birikimin bir parçası olduğu için de önemli bir 
mimari değer olarak görülmektedir. 

1950’ler istanbulu
1930-50 yılları arasında İstanbul için imar 
planları hazırlayan Henri Prost’un görevinin 
sona ermesiyle İstanbul için yeni bir dönem 
başlamıştır. Prost İstanbul’dan ayrıldıktan 
sonra; ana planlar, kalkınma planları ve detay 
çalışmaları İstanbul’un tarihi ve ekonomik ya-
pısına göre değerlendirilmiş ve hangilerinin 
hâlâ geçerli olduğunu belirlemek için çalış-
malar yapılmıştır.

1950’li yıllar bir yandan da dönemin başba-
kanı Adnan Menderes’in İstanbul’a dair özel 
ilgisinin de kenti şekillendirdiği yıllar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Göreve başladığı ilk 
yıllarda “İstanbul’u 1900’lerdeki görüntü-
sünden kurtaracağız” sözü ile yaklaşımını 
ifade eden Adnan Menderes’in girişimleri ile 
İstanbul’da büyük bir değişim başlamıştır. 2
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İstanbul’un sermayenin ve aynı zamanda sa-
nayileşme ile hızlı kentsel büyümenin merkezi 
olarak görülme öyküsü de böylece başlamış 
olur. Bu dönem İstanbul “Menderes Yıkımları” 
olarak adlandırılan birçok inşaat çalışmasına 
ve yeni yolların, yapıların yapımına sahne ol-
muştur. 

Bu dönemde İstanbul’da açılan önemli ulaşım 
eksenlerinden biri Barbaros Bulvarı’dır. Esen-
tepe-Levent bölgesinden başlayarak Maslak’a 
kadar uzanan geniş yol, Barbaros Bulvarı ola-
rak başlayıp Büyükdere Caddesi olarak de-
vam etmektedir. Büyükdere Caddesi, 1940’lı 
yıllara kadar kentin kırsal olarak nitelendirile-
bilecek bir bölümünde yer almaktadır. Ancak 
1950’li yıllardan itibaren ülkenin ekonomik ve 
sosyal bir dönüşüm geçirmeye başlamasıyla 
beraber; köyden kente göçün arttığı, sanayi-
leşme ve kentleşmenin hız kazandığı bir dö-
nem yaşanmıştır. Bu gelişmeye paralel olarak, 
1950’lerde 1. Levent konut alanının inşası ve 
1951-52 yıllarında ilaç fabrikalarının kurulması 
sonucunda; Barbaros Bulvarı aksı küçük öl-
çekli sanayi ve ticaret işletmeleri için bir cazi-
be alanı haline gelmiştir. Zincirlikuyu-Maslak 
hattını etkileyen gelişmelerin başlangıç nok-
tası olarak Prost döneminde izin verilmeyen 
Levent konut bölgesi inşaatı düşünülebilir. 
Kente göçle birlikte artan konut ihtiyacını 
karşılamak için Emlak ve Kredi Bankası’nın 
Levent’teki ilk toplu konut projesinin düşük 
gelirli grupların konut ihtiyaçlarını karşılama-
sı planlanmıştır. 1950 ve 1960 yılları arasında 
Zincirlikuyu-Levent aksını etkileyen bir başka 
faktör de bölgeye yerleşmeye başlayan sana-

yi faaliyetleri olmuştur. Bu sanayi sektörlerin-
den biri, o dönemde ülke için önemli bir yatı-
rım alanı olan otomotiv endüstrisidir.4

1950’li yıllar öncesinde herhangi bir yerleşi-
min bulunmadığı bölgede, 1959 tarihli hava 
fotoğrafından da görüldüğü üzere, yeni açıl-
mış Barbaros Bulvarı üzerinde Levent konut 
bölgesi, Balmumcu Güzel Konutlar Sitesi 
ve Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi yerleşke-
leri bulunmaktadır. Seyrantepe Oto Sanayi 
Sitesi’nin o dönemde kentin dış çeperi ola-
rak görülen bir bölgesinde yapıldığı ve çev-
resinde başka hiçbir yerleşke olmadığı göze 
çarpmaktadır. 

Aradan geçen yıllarda çok sayıdaki çevre 
düzenlemesi planı ve İstanbul’un geçirdi-
ği büyük ölçekli kentsel değişim ile beraber 
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi bugün kentin 
en yoğun ulaşımlı arterlerinin biri üzerinde 
kalmıştır. Bugün Sarıyer ilçesi sınırları içerisin-
de kalan site; doğusunda askeri bölge, kuze-
yinde İkinci Köprü Bağlantı Yolu ve batısın-
da Sanayi Mahallesi Yerleşimi ile çevrili olup 
Büyükdere Bulvarı aksında yer almaktadır. 
İlçenin güney ucunda ise Sanayi Sitesi Metro 
İstasyonu bulunmaktadır.

seyrantepe oto sanayi sitesi’nin  
dünü ve bugünü
Bugün kent merkezinin içinde kalan Oto Sa-
nayi Bölgesi’ne gidildiğinde -özellikle Bü-
yükdere Caddesi’ne bakan cephenin çok 
değişmiş olmasından dolayı- özel bir alana 
girilmekte olunduğu farkedilmeyebilir. İç so-
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kaklara doğru yüründüğünde göze çarpan 
dağınıklık, derme çatma bina ekleri, oraya 
buraya yığılmış otomobil parçaları ve üst üste 
asılmış tabelalar, ilk anda bölgenin tasarlan-
mış bir alan olduğu algısı bile oluşturmaz. 
Ancak biraz daha ilerlendiğinde, bütünlük 
oluşturan bazı ifadeler hissedilmeye başlanır. 
Sokak boyunca devam eden bant pencereler, 
büyük camlı kayar kapılar, pencere ve kapılar 
üzerindeki özgün, sade ve iyi tasarlanmış par-
maklık detayları ve ilk günkü gibi korunmuş 
bazı “mücevher” yapılar sayesinde, sitenin 
mimari ve kentsel değerleri yavaş yavaş far-
kedilmeye başlanır.

Mimar Seyfi Arkan tarafından 1957’de tasar-
lanan Oto Sanayi Sitesi Projesi, Zafer Akay’ın 
tanımlamasıyla, “savaş sonrası dönemde bü-
tün dünyada kabul gören uluslararası stilin 
Türkiye’de de karşılığını bulması açısından” 
mimari yönden son derece önemlidir.5 Ek 
olarak mesleğinde esas etkinliğini 1930’larda 
göstermiş olan Seyfi Arkan’ın “genel eğilimle-
ri değişen mimarlık ortamında yenilenmiş bir 
enerji ile tekrar ortaya çıkması açısından” da 
önem taşımaktadır.6

Proje, başından itibaren dönemin başbakanı 
Adnan Menderes’ten büyük destek bulmuş-
tur; Menderes, arazinin uygun fiyata alınma-
sında etkin olmuş, proje bütçesini destekle-
mek üzere Emlak Bankası’ndan kredi desteği 
sağlamış, temel atma töreninde yer almış ve 
şantiye ziyaretinde bulunmuştur. 7

Yüksek ideallerle başlanan Oto Sanayi 
Projesi’nin ilk tasarımı, atölye ve garajların 
yanısıra üst katında ofisler bulunan Büro Bi-
nası ve Sergi Salonu’nu da içermektedir, an-
cak sonradan bu yapı bloğu iptal edilmiş ve 
projenin yalnızca atölye ve garajlardan oluşan 
kısmı yapılmıştır.8 Oto Sanayi Sitesi tanınmış 

perspektif çizimi de aslında projenin son du-
rumuyla herhangi bir benzerlik gösterme-
mektedir. Perspektif çiziminde görülen Ofis 
Bloğu, uygulama aşamasında iptal edilmiştir.

Böylece; toplam 350 adet atölye ve gara-
jın, ara sokaklar, arka avlular ve içinde park 
olan bir meydan oluşturacak şekilde tasar-
landığı mevzi imar planı hazırlanmış ve proje, 
Arkan’ın uygulama projelerine uygun olarak 
inşa edilmiştir. Sitede, tamir atölyeleri, yedek 
parça dükkânları ile büro, lokanta ve banka 
gibi umumi hizmetler yer almaktadır.

sitenin yapısal özellikleri
Atölye üniteleri hem iç mekânlarının ölçüleri 
hem de oluşturdukları kütle ve cephe etki-
siyle modern ve sistematik bir yaklaşım ser-
gilemektedir. Yaklaşık 5,5 metre olarak çift 
kat yüksekliğinde tasarlanmış ve yekpare bir 
alan oluşturan üniteler betonarme kolon-kiriş 
sistem ile imal edilmişlerdir. Kolonlar arasında 
kalan bölümler harman tuğlası ile kapatılmış-
tır. Üniteler bitişik nizam bir şekilde dizilerek 
site sokaklarını oluşturmaktadır.

5
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Atölyelerin arka cephelerinde ufak avlular 
oluşturulmuştur. Bu avlulara açılan kapı-
lar da tıpkı giriş kapıları gibi, büyük ve ka-
yar kapılar olarak tasarlanmıştır. Arkan, tüm 
bu kayar kapılar açıldığında içeriyle dışarıyı 
bağdaştıran, yekpare, düzenli ve net bir alan 
oluşturmayı hedeflemiş olmalıdır. Ancak bu 
arka avluların kullanımı verimli olmamış, iler-
leyen yıllar içinde neredeyse hepsi atölye 
sahiplerince kapatılmış ve atölye mekânının 
içine katılmıştır.

Projede, mimari açıdan özgün birçok öğe bu-
lunmaktadır; bunların bir kısmı modern yak-
laşımla projede bütünlük ve sistematizasyon 
sağlamak, bir kısmı ise otomotiv endüstrisinin 
ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla yapılmış 
olmalıdır. Mekâna karakterini veren tüm bu 
öğelerin belirlenmesi; sitenin sahip olduğu 
kültürel ve estetik değerlerinin anlaşılması ve 
sağlıklı bir koruma yaklaşımı oluşturulması 
açısından önemlidir:

tipolojik yaklaşım: Seyfi Arkan’ın tasarımın-
daki tipolojik yaklaşım modern mimarlık bağ-
lamı açısından önemlidir. Modern düşüncenin 
en önemli unsurlarından biri olan tipoloji fik-
rinin temel karakteri rasyonellik, işlevsellik ve 
tasarımdaki kontrol mekanizmasını oluştur-
masıdır.9

Arkan, farklı ihtiyaçlara hitap edecek şekilde 
birbirinden farklı büyüklük ve mekânsal özel-
liklerde toplam 5 farklı plan tipolojisi oluştur-
muş, ancak arşiv çalışmalarında bunlardan 
sadece 4’ünün çizimlerine ulaşılabilmiştir. 

Atölyelerin cepheleri de toplamda 3 farklı 
tipolojiden oluşmaktadır ve dil birliğini sağ-
lamak amacıyla aynı sokakta tek bir cephe 
tipi kullanılmıştır. Bu cephe tipleri birbirinden 
ufak farklarla ayrılır ve bütünde aynı mimari 
çizgiyi korurlar: Büyük, camlı kayar kapılar, 
sokak boyunca giden tepe bant pencereleri 
ve duvarı şişirerek oluşturulmuş çıkmalar tüm 
tipler için ortaklık gösterirler.

bütüncül yaklaşım ve modern mimarlık dili: 
Arkan’ın tasarımının her noktasında net küt-
leler, saf geometrik formlar, camlı yüzeyler, 
kayar sistemler ve bütüncül alan kullanımı 
kendini gösterir. Özellikle cephede oluşturu-
lan özgün detaylar projeye estetik ve tarihi 
değerini vermektedir.

Örneğin cephede yer alan bant pencereler 
ve özgün metal parmaklık detayı tüm Oto 
Sanayi’yi birbirine bağlayan bir kurdele gibi 
site sokakları boyunca uzayıp gitmektedir. 
Ön cephede yer alan çıkıntılı duvar modülü 
ise harman tuğlası duvarın şişirilmesiyle oluş-
turulmuş özgün ve incelikli bir detaydır. 

dış mekânların tasarımı: Projede açık alan-
ların ele alınış tarzı, Oto Sanayi Sitesi’nin 
koruma değerlerinden belki en önemlisini 
oluşturmaktadır. Yapı yükseklikleri ve sokak 
genişliklerinin insan ölçeğinde olması, sokak-
ların birbirine açılması, ortada bulunan yeşil 
alan, sitenin dışarıyla kurduğu birebir ilişki, si-
teyi kapatan herhangi bir güvenlik kapısı veya 
çit olmaması gibi özellikler bu alanı kentin bir 
parçası haline getirmektedir.

sitenin zaman içindeki değişimi
Oto Sanayi Sitesi ve çevresi ilerleyen yıllar-
da büyük ve köklü değişiklikler yaşamıştır. 
Levent’te yeni sanayi alanları yapılmasının 
önünü açan 1955 tarihli Sanayi Alanları Pla-
nı ve 1958’de Büyükdere aksının başlangıcını 
oluşturan Barbaros Caddesi’nin Zincirlikuyu’ya 
bağlanması gibi gelişmeler şehrin kuzeye doğ-
ru genişlemesinin yolunu açmıştır. Göksu’ya 
göre 1950’li yıllarda çevresinde hiçbir yerle-
şim bulunmayan bölge, sanayinin gelmesiyle 
1960’larda gecekondularla dolmaya başlamış-
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tır. Sanayi alanlarının hemen yakınında Gülte-
pe, Çeliktepe, Seyrantepe ve Sanayi mahalle-
leri meydana gelmiştir.10

Oto Sanayi Sitesi’nin çevresinde bu gelişme-
ler olurken, site içindeki atölye birimlerinde 
de oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda birçok 
değişiklik yapılmış, sitenin tamamının özel 
mülkiyette olması da süreci hızlandırmıştır. 

1970’li yıllara gelindiğinde, artan işletme sa-
yısına bağlı olarak ihtiyaç duyulan dükkân 
büyüklükleri de çeşitlenmiş ve bölünmeler 
ortaya çıkmaya başlamış, bu dönemde site 
içindeki işlevlerde de değişimler görülmüştür. 
Dükkânların bölünerek kiralanması ile oluşan 
küçük alanlar daha çok perakende ticaret için 
tercih edilmiştir.11 Ayrıca, 1965 yılından başla-
yarak 1985 yılına kadar çıkarılan çeşitli imar 
affı kanunlarının etkisiyle12, bazı atölyelere 
ek katlar yapılmış, arka avlular kapatılarak iç 
mekânlara katılmıştır. 

1985 yılında çıkarılan ve tüm yapılara dört 
kata kadar büyümenin yolunu açan kanun; 
sitede tekil ünite bazındaki değişim sürecini 
hızlandırmış, bazı ünitelere daha fazla ek kat 
çıkılmış, bazıları ise yıkılıp çok katlı olarak ye-
niden inşa edilmiştir. 

Ancak, sitenin tekil öğelerinin geçirdiği tüm 
değişimlere rağmen, günümüzde Oto Sanayi 
Sitesi mekânsal olarak hâlâ özgünlüğünü ve 
bütünlüğünü korumaktadır. 

sitenin güncel işlevsel dağılımı
Sitenin kuruluşundan 1990’lara kadar site-
nin özgün işlevleri olan otomotiv ve metal 
endüstrisine bağlı üretim ve ticaret işlevsel 
dağılımda çok büyük bir yüzdeyi oluştur-
maktaydı. Ancak, 1990’lardan itibaren yavaş 
yavaş yeme-içme ve eğlence sektörleri de 
alanda yoğunluk kazanmaya başladı. Ayrıca 
bu dönemde MİA merkezinin Esentepe’den 
Levent’e kayması ve Sanayi Sitesi’nin Levent 
ve Maslak’a olan yakın konumu sebebiyle ci-
varda hizmet sektörüne dönük kullanımlar da 
ortaya çıktı.13

2000’li yıllar ise hizmet sektörünün alanda 
daha görünür olduğu ve sektörlerin çeşit-
lendiği bir zamanı işaret etmektedir. Bu dö-
nemde açılan iş merkezleri ve ofisler, reklam 
alanında hizmet veren ajanslar, özellikle Bü-
yükdere Caddesi’ndeki bankalar, yeme-içme 

mekânları, giyim mağazaları ve spor salonla-
rındaki artış sektörel dönüşümün başlıca gös-
tergeleri olmuştur. 2009 yılında metro dura-
ğının açılması da bu sürece hız kazandırmıştır. 
Sanayi Sitesi’nin bugün geldiği noktada, hâlâ 
yoğunlukta olan sanayi kimliğini korumasına 
rağmen, hizmet sektörünün ve modernize 
edilmiş işletmelerin artışı, taleplerin ve hiz-
metlerin çeşitlendiğini göstermektedir.14

Günümüzde Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’nde 
yer alan işletmeler farklı sektörlere hizmet ver-
mektedir. En geniş dağılıma sahip olan sektör 
otomobil sektörü iken (%26), en çok yer kap-
layan ikinci grupta ofisler (%12) ve herhangi 
bir faaliyet göstermeyen boş dükkânlar (%12) 
bulunmaktadır. Sitede ayrıca %10’luk oranda 
metal atölyeleri ve yine %10’luk oranda yeme-
içme sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 
yer almaktadır. Ticaret ve depo gibi fonksi-
yonlar da diğer önemli kullanımlar arasındadır 
(toplam %11).15 Bununla beraber “diğer” kate-
gorisinde değerlendirilen giyim mağazaları, 

9
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mobilyacı, benzin istasyonu ve bakkal gibi pe-
rakende sektörü; kargo ve reklam şirketi, ban-
ka, spor salonu gibi hizmet sektörü firmaları 
da toplam alanın %19’unu oluşturmaktadır.16

Genel olarak sitede tamirhane ve atölye-
lerin üretim faaliyetlerinin azaldığı ve boş 
dükkânların geniş yer kapladığı gözlemlen-
mektedir.17 Ancak sektörlerin mekânsal dağı-
lımına bakıldığında, otomotiv ve metal sek-
törüne bağlı üretim ve ticaret faaliyetlerinin 
(oto servisi, oto yıkama, oto yedek parça 
dükkânları, metal atölyeleri, makine tamiratı 
yapan atölyeler, depolar vb.) hâlen toplam 
inşaat alanının %47’sini kapladığı anlaşılmak-
tadır.

değerlendirme yaklaşımı - sitenin miras 
değerleri
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi koruma litera-
türü bağlamında değerlendirilirken beş farklı 
yaklaşım üzerinden ele alınmaktadır. Kültü-
rel-estetik, sosyal, tarihsel, grup ve teknik de-
ğerler olarak belirlenen bu yaklaşımlar; alanın 
farklı ve özgün potansiyellerini ortaya çıkar-
mayı hedeflemektedir. 

a. kültürel ve estetik değer
Otomotiv sektörü, Cumhuriyet’in yüz yıllık 
kimlik inşasının önemli bir parçasıdır. Bu se-
beple Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi, bir dö-

nemin yenilikçi ve teknolojik ilerlemeye önem 
veren ruhunu yansıtması bakımından kültürel 
bir değer taşımaktadır.

Yapı grubu, özgün sistem çözümleri ve ti-
polojik tasarım yaklaşımı ile Modern akımın 
mimari dilini yansıtmaktadır. Mimari dili oluş-
turan etmenler arasında, tasarımda yalın bir 
geometri ve sade bir sistemin kurgulanmış 
olması, modüler ünitelerin kullanılması ile 
tipolojik tasarım yaklaşımı gösterilebilir. Ek 
olarak; şerit pencereler ile yapı grubu bütü-
nünde çizgisel bir sürekliliğin oluşturulması, 
özgün parmaklık tasarımının site bazında 
tüm camlı kapılarda ve şerit pencerelerde 
tekrarlanması ve özgün kayar camlı kapı de-
tayının geliştirilmiş olması da sitenin tasarı-
mının modern mimarlık ile kurduğu ilişkinin 
göstergeleridir.

b. sosyal değer
İlk yapıldığı dönemde çevresinde hiçbir yerle-
şim bulunmayan Oto Sanayi Sitesi, sağladığı 
iş imkânları ile kısa süre içinde batı ve güney 
taraflarında oluşmaya başlayan ve sitenin adı 
ile anılan bir mahallenin, Sanayi Mahallesi’nin 
oluşmasına önayak olmuştur. Sadece iş ola-
nakları ile değil, sahip olduğu sosyal dona-
tılarla da mahallenin ana omurgasını oluş-
turmuştur ve günümüzde de bu anlamdaki 
önemini korumaktadır. 

10
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c. tarihsel değer
Oto Sanayi Sitesi, Türk otomotiv sanayisin-
de yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni Türk 
otomobilini yaratacak çağdaş bir tesis olması 
hedeflenerek modern yaklaşımla kurulmuş-
tur. İstanbul’da sistematik olarak yapılan ilk 
sanayi sitesi olma özelliğini taşımaktadır ve 
bu özellikleri ile Cumhuriyet’in tarihi, mimari 
ve endüstriyel mirası olma kimliğini yıllardan 
beri korumaktadır.

d. grup değeri
Alanın tekil bir yapı olmayışı, tek yapı ölçeğin-
deki miras yapılarından farklı olarak, mekânın 
geniş bir zaman aralığında geniş bir kullanıcı 
profili tarafından kullanılmasını olanaklı kıl-
maktadır. Bu da alanın sadece bir tekil yapı 
olarak değerlendirilmeyip, bir kentsel kamu-
sal alan olarak görülmesini sağlar. 

Yapı grubunun, sokaklardan meydana gelen 
dokusu ile serbestçe gezilebilir bir alan oluş-
turması, binaların ve sokakların insan ölçeğinde 
olması, alanın içinde yetişkin ağaçları olan bir 
park bulunması ve bu yapı grubunun sadece 
sitede çalışan insanlar tarafından değil, aynı za-
manda tüm kentliler tarafından deneyimlene-
bilmesini mümkün kılmaktadır. Ek olarak toplu 
taşıma ile rahat ulaşılabilen merkezi konumda 
bulunması ve restoran, kafe, çay ocağı, farklı 
işlevlerde dükkânlar gibi donatılar barındırması 
da Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’nin bir kentsel 
kamusal mekân olarak değerlendirilmesini ola-
naklı kılmaktadır. 

e. teknik değer
Yapı üniteleri sade bir strüktür sistemine sa-
hiptir ancak bu yalınlık rasyonel ve işlevsel bir 
tasarım anlayışı ile zenginleştirilmiştir.
Ünitelerin ön cephelerinde yer alan iki adet 
kayar kapı sisteminin incelikli bir detayla ele 
alınarak ortalarında bulunan sağır duvar par-

çalarına kaydırılması ve cephenin tamamen 
açılması tasarımın yalın ve özgün teknik bo-
yutu olarak değerlendirilebilir. 

sitenin bütünlük ve özgünlük bağlamında 
değerlendirilmesi
Alandaki atölye birimlerinin koruma bağla-
mında değerlendirilmesi yapılırken öncelikle 
özgün projedeki fiziksel özellikler ve mevcut 
fiziksel durumlar ayrıntılı olarak araştırıldı, 
belgelendi ve analiz edildi. Bu kapsamda aşa-
ğıda tek modüllük bir atölye birimi üzerinde 
farklı yapısal bağlamlardaki değerlendirme 
kriterleri gösterilmektedir. 

Yukarıda açıklanan kriterlere dayanarak, 5 
kategoriden oluşan bir değerlendirme yapı-
larak aşağıdaki sıralama geliştirilmiştir. Buna 
göre kütle ve cephe özelliklerinde en büyük 
oranda bütünlüğünü ve özgünlüğünü koru-
yanlar A kategorisi, bu özelliklerini büyük 
oranda kaybedenler ise E kategorisini oluş-
turmaktadır. Buna göre alandaki mevcut 215 
atölye biriminin yaklaşık olarak dörtte biri-
nin iyi ya da çok iyi (mücevher) durumda 
olduğu belirlenmiştir. Özgünlüğünü kısmen 
yitirmiş grup ise dörtte birlik bölümü oluş-
turmaktadır.

a kategorisi: “Mücevher” - Özgünlük ve bü-
tünlüklerini çok büyük oranda koruyan birim-
ler (27 Adet)

b kategorisi: “İyi Durumda” - Kütle özgünlüğü 
ile cephedeki dolu-boş ilişkileri korunmakta, 
bazı cephe elemanları özgün, bazıları yitiril-
miş olan küçük müdahalelerle özgünlüklerini 
ve bütünlüklerini yeniden kazanabilecek bi-
nalar (26 Adet)

c kategorisi: “Özgünlüğünü Kısmen Yitirmiş” 
- Kütle hacimsel olarak korunmakta ancak 

10 Değerlendirme 
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11 A Kategorisi - 
Mücevher Örneği
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cephede özgün hiçbir yapısal özellikler bu-
lunmamaktadır. Bütünsellik özelliğini yitirmiş-
tir (54 adet).

d kategorisi: “Bozulmuş” - Ana kütle varlığı-
nı korumakta ancak ek katlar ile bütünlüğünü 
yitirmiş, cephede özgün yapısal özellikler bu-
lunmamaktadır (49 adet).

e kategorisi: “Aykırı” - Seyrantepe Oto Sanayi 
Sitesi ile ilişkisi olmayan, alanın bütünlüğünün 
tamamen dışında kalan yapılardan oluşmak-
tadır (59 adet).

Yukarıda ifade edilen değerlendirme kriterle-
ri ile yapılan saha çalışması sonucunda alanın 
korunması ve yaşatılması hedefiyle ilk etap-
ta bazı müdahale kararları geliştirilmiştir. Bu 
ilk etap kararlarının hedefi küçük müdahale-
ler ile alanın bütünlüğünün öncelikli olarak 
görünür kılınmasıdır. Bu kapsamda öncelikle 
yukarıda belirtilen A kategorisi-“Mücevher” 

yapılarının kültürel miras olarak tescillenmesi 
önerilmektedir. Bu sayede alanda oldukça iyi 
durumda olan yapı birimi örnekleri ilk etapta 
koruma altına alınmış olacaktır. 

Sitedeki yapı birimleri tekil özelliklerinin ya-
nısıra bir sokak cephesi bütünlüğü içerisin-
de öne çıkmaktadırlar. Seyfi Arkan’ın özgün 
projesinde de görülebildiği üzere, proje kap-
samında sokak yükseklikleri bir birlik ve or-
tak mimari dil içerisinde tasarlanmışlardır. Bu 
sebeple A Kategorisi binalarının tescilleri ve 
belirlenen sokak cephelerinin öncelikli olarak 
özgün projeye uygun şekilde çağdaş koruma 
yaklaşımı perspektifiyle ufak müdahaleler ile 
iyileştirilmesi önerilmektedir. Bu bağlamda 
belirlenen sokak cepheleri Ulubaş Caddesi 
kuzey cephesi, Arkan Caddesi ve Menderes 
Caddesi cepheleridir. 

koruma yaklaşımı
Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi her ne kadar 
Türkiye’nin önde gelen mimarlarından biri 
tarafından tasarlanmış ve önemli tarihsel, 
sosyal, estetik değerlere sahip bir alan olsa 
da, bugüne kadar Koruma Kurulu’nun ilgisini 
çekmemiş ve tescillenmemiştir. Türkiye’deki 
20. yüzyıl modern mimarlık mirasının genel 
durumuna bakıldığında bu aslında sürpriz 
değildir. Çok daha prestijli ve öne çıkmış ya-
pılar bile çeşitli nedenlerle yıkılmış, önem-
senmemiş veya bir kenarda unutulmuşlar-
dır. Yine bir Seyfi Arkan tasarımı olan İller 
Bankası’nın, tersine tüm çabalara rağmen 
yıkılmış olması da buna yakın zamanlı bir 
örnektir. Bu durum sadece Türkiye’de böyle 
değildir: Burke’e göre tüm dünyada modern 
mimarlık mirasına karşı yönetimlerin ve ka-
munun ilgisizliğinin uzun bir geçmişi vardır 
ve bu ilgisizlik yapıları büyük risk altında bı-
rakmaktadır.18

Benzer şekilde Oto Sanayi Sitesi de bu ilgisiz-
likten dolayı günümüzde büyük risk altında-
dır. MİA içindeki stratejik konumu ve son yıl-
lardaki kentsel dönüşüm furyası için bir fırsat 
oluşturan büyüklüğü, Oto Sanayi Sitesi mira-
sının geleceğe ulaşmasındaki en büyük teh-
ditlerdir. Bunlara, sitede otomotiv ve metal 
üretimi yapan işyerlerinin nispeten azalması, 
birçok yapının boşalması, yapıların genel ba-
kımsızlığı ve bazı tekil yapıların özgünlüğünü 
tamamen kaybetmiş olması da eklenince alan 
neredeyse gözden çıkarılabilir niteliğe bürün-
mektedir. 

12 Miras Değeri Planı

13 Seyrantepe Oto 
Sanayi Sitesi’nden 

güncel bir görüntü

12
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Güncel olarak alana ve çevresine yönelik 
onaylı herhangi bir nâzım imar planı kararı bu-
lunmamaktadır. Ancak alanın korunması adı-
na hiçbir müdahale yapılmazsa belediyeden 
çıkabilecek kararın ipuçları, iptal edilen son 
plan kararlarında bulunabilir: TMMOB Şehir 
Plancıları Odası’nın itirazı ile iptal edilmiş olan 
belediyenin son 2009 tarihli 1/5.000 Nâzım 
İmar Planı, bu bölge için 10 kata kadar inşaat 
yapmaya izin vermekteydi. Bütün bunlar Oto 
Sanayi Sitesi’ni çok yakın gelecekte bekleyen 
tehlikeleri gözler önüne sermektedir. 

Ancak, biz, yaptığımız arşiv çalışmaları ve 
alanda yaptığımız detaylı ve kapsamlı ana-
lizler sonrasında; Seyrantepe Oto Sanayi 
Sitesi’nin “İstanbul’un kültürel ve tarihi önemli 
bir katmanı” olduğuna ve sahip olduğu tüm 
özellikleri, değerleri ve gelecek için taşıdığı 
potansiyeliyle “bir bütün olarak” tanınması ve 
koruma altına alınması gerektiği kanısına var-
mış durumdayız. Ayrıca, sitede yer alan bütün-
lüğünü ve özgünlüğünü tamamen korumuş bir 
dizi “mücevher” yapının da Modern Mimarlık 
Mirası-Endüstriyel Miras olarak tescillenmesi 
gerektiğine inanmaktayız. 

koruma önerileri 
Koruma bağlamında yapılacak çalışmalar; 
planlama çalışmaları, mekânsal koruma ve 
restorasyon yaklaşımları, işlevsel koruma ve 
yenileme önerileri ve yönetimsel çalışmalar 
gibi birbirini tamamlayan farklı alanlarda iler-
lemelidir. 

planlama önerileri
Oto Sanayi Sitesi’nin bir bütün halinde, 
“İstanbul’un önemli bir kültürel ve tarihi kat-
manı” olarak tanınması ve bu şekilde koruma 
altına alınması amacıyla; nâzım imar planın-
da, alanın koruma dışı herhangi bir müdaha-
le kararından etkilenmemesine yönelik plan 
notları hazırlanmalıdır. Alandaki bazı yapılar 
bütünlük ve özgünlüğünü büyük oranda kay-
betmiş olduğu için, plan notunda “tüm Oto 
Sanayi Sitesi alanını kapsama” vurgusunun 
yapılması çok önemlidir.

mekânsal koruma önerileri 
İlk aşamada “koruma alanının belirlenmesi” 
önerilmektedir. Bu kapsamında; özgünlüğü 
neredeyse tamamen bozulmuş Büyükdere 
Caddesi’ne bakan cephenin ve Seyfi Arkan’ın 
tasarımı olmayan ancak Oto Sanayi adasının 
içinde yer alan Barbaros Caddesi üzerindeki 

bir dizi atölyenin de koruma alanı içine alın-
ması uygun olacaktır. Koruma yaklaşımı ge-
liştirilirken, bölgeleme ve etaplama yapılarak 
mevcut kaynakların uygun bir şekilde kulla-
nılması ve böylece kısa sürede etkili sonuç-
lar alınarak projeye olan güvenin arttırılması 
sağlanmalıdır.

Korumayı sadece mücevher niteliğindeki bi-
nalarla sınırlandırmak yeterli olmayacaktır. 
Seyfi Arkan’ın yaklaşımını devam ettirmek 
adına korumaya bütüncül olarak bakılmalı ve 
seçilen öncelikli cepheler, aralarında özgünlü-
ğünü yitirmiş bazı üniteler bulunsa da bir bü-
tün olarak restore edilmelidir. 

Her değerlendirme kategorisi için farklı Mü-
dahale ve Tasarım Kılavuzları hazırlanmalı ve 
bunun için Madrid New Delhi Dokümanı takip 
edilmelidir. Örnek olarak; özgünlüğünü yitir-
miş düşük kategori yapıların uyumu bozma-
yan, sade bir arka plan oluşturacak hale geti-
rileceği bir müdahale kılavuzu hazırlanmalıdır. 

Ayrıca, Seyfi Arkan’ın tasarım dilini bozmaya-
cak şekilde; koruma kararları ile oluşan gün-
celleme ihtiyaçlarına veya ileride oluşabilecek 
yeni kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler 
üretmek amacıyla Tasarım Kılavuzları hazır-
lanmalıdır. Örnek olarak; Büyükdere Caddesi 
tarafındaki cephe için özel bir Tasarım Kılavu-

13
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zu hazırlanmalı, neredeyse tamamen bozul-
muş bu dokunun Oto Sanayi Sitesi’nin değer-
lerinin ipuçlarını verecek ve ziyaretçileri içeri 
çekecek şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır.

işlevsel koruma ve yenileme önerileri: 
“üretim”i bir anahtar kavram olarak 
düşünmek 
Oto Sanayi Sitesi’nin devamlılığını sağlaması 
için özellikle terkedilmiş boş yapılara uygun 
ve güncel işlevler önerilmesi çok önemlidir. 
Sanayi Sitesi’nin ilk yapılma amacından, yıl-
lar boyu bir üretim alanı olarak işlev görme-
sinden ve hâlen de yaklaşık alanın %50’sin-
de üretim yapılmasından hareketle, “üretim” 
kavramı üzerinde durmak ve üretimin en-
düstriyel, teknolojik ve sanatsal boyutlarını 
alana dahil etmek bölgenin içinde bulunduğu 
MİA’nın amaçlarına da uygun düşmektedir.

yönetim önerileri: korumayı ve değişimi 
yönetmek
Koruma konusu esas olarak geleceğe yönelik 
bir hamledir. Dolayısı ile koruma ve değişimi 
yönetebilmek geleceğe yönelik koruma ham-
lesi için vazgeçilmezdir. Bu konuda Madrid 
New Delhi Dokümanı (2017) ve Eindhoven 
Seul Bildirgesi’nde (2014) yer alan kapsamlı 
karar ve öneriler temel alınmalıdır. 

Bu bağlamda öncelikle Oto Sanayi Sitesi’nin 
yönetimsel konularının yürütüleceği bir olu-
şum kurularak tüm iletişim, koruma, bakım 
ve teftiş işlerinin bu oluşum üzerinden yü-
rütülmesi gerekmektedir. Alanın korunma-
sı ve geleceğe ulaştırılmasında sorumluluk 
sahibi tüm tarafların belirlenmesi ve taraf-
ların katkısıyla kapsamlı bir Koruma Projesi 
Doküman Seti ile Bakım Planı’nın hazırlan-
ması atılması gereken diğer adımlar arasın-
da yer almalıdır. Tüm bu ekiplerin birarada 
çalışması ve gerekli kaynağın sağlanması ile 
bütün koruma safhaları uygulamaya geçiri-
lebilecektir.

Ancak belki de tüm bu adımlardan daha 
önemlisi, kamusal belleğin korunması yönün-
de atılan adımlar olacaktır. Kapsamlı bir arşiv 
oluşturulması, düzenlenecek sosyal etkinlikler-
le -üretim ve sanat alanlarında düzenlenecek 
atölyeler, geziler, turlar ve buluşma noktaları- 
ve oluşturulacak sosyal donatılar yardımıyla 
kamunun ilgi ve paylaşımının sağlanması gibi 
uygulamalar geçmiş ile gelecek arasındaki -şu 
anda saklı olan- bağlantıyı kuracaktır.

sonuç
Seyrantepe Oto Sanayi Alanı, yukarıda bah-
sedilen tüm bu özellikleri ile Cumhuriyet’in 
tarihi, mimari ve endüstriyel mirası olma kim-
liğini yıllardan beri sürdürmekte, tüm bakım-
sızlığı ve içinde yer alan çeşitli dönüşümlere 
rağmen, özgünlüğünü ve bütünlüğünü koru-
maktadır. İnşa edildiğinde kentin dışında yeni 
yerleşim alanlarının da ötesinde konumlan-
dırılmış olmasına rağmen günümüzde kent 
içinde oldukça önemli merkezi bir konumda 
bulunan Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi, böl-
genin değişim hızı göz önünde bulundurul-
duğunda yakın bir gelecekte bugün hâlâ var-
lığını koruyabilen mimari değerini kaybetme 
riski taşımaktadır.

İstanbul’un çok katlı tarihi katmanlarından bi-
rini oluşturan, aynı zamanda bütünselliğiyle 
ve merkezi konumuyla kentin deneyimlenebi-
lir bir parçası olan Oto Sanayi Sitesi, bir bü-
tün olarak korunmayı hak etmektedir. Kalıcı 
işbirlikleriyle yapılacak kapsamlı bir koruma, 
Türkiye’deki benzer yapılar ve alanlar için de 
iyi bir örnek oluşturacaktır.
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türkiye modern mimarlık 
mirasının “meçhul” kaybı: 
tozkoparan sosyal konutları
İlk kurulduğu yıllarda kentin periferisinde ka-
lan, Bakırköy-Osmaniye Mevki olarak anılan 
bölge; Çırpıcı Deresi’nin etrafında yer alan, 
tarla niteliğinde ekilen, imara açılmamış ar-
salardan oluşmaktaydı. 1960’lı yıllarda alanın 
“Gecekondu Önleme Bölgesi” ilan edilmesi-
nin ardından yapımına başlanan sosyal ko-
nutların 1970 yılına ait İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) şehir haritası arşivi hava 
fotoğrafı incelendiğinde, bu tarihte çekir-
değinin oluştuğu gözlenmektedir. İlk defa 
1976 yılında “Tozkoparan” adıyla anılan böl-
ge 1993 yılına kadar Bakırköy ilçesine bağlı 
iken, Güngören Köyü’nün ilçe statüsüne geç-
mesinin ardından bu belediyeye aynı isimle 
mahalle olarak bağlanmıştır. Günümüzde 
“Tozkoparan Mahallesi” veya “Tozkoparan 
Sosyal Meskenleri” adıyla anılan bölge ken-
tin merkezi konumundadır. Toplu taşıma hat-
larına yakın, ana arterlere ulaşım kolaylığıyla 
dikkati çekmektedir. 

Köyden kente göçün büyükşehirlerde yarat-
tığı çarpık kentleşmeyle mücadele için 20 
Temmuz 1966 tarihinde çıkarılan 4309 sayılı, 
775 numaralı “Gecekondu Kanunu” kapsa-
mında “Gecekondu önleme bölgesi” olarak 
seçilen o günkü adıyla Bakırköy-Osmaniye 
mevki, planlanan ve inşa edilen ilk gecekon-
du önleme bölgesidir. Gecekondu tanımının1 
ilk kez yapıldığı bu kanun gecekondu soru-
nunu devletin kabul etmesi ve çözümü için 
arayışa girmesi açısından önemli konumda-
dır. Gecekondu önleme bölgelerinin nasıl se-
çileceğinden hangi koşullarda kimlere tahsis 
edilebileceğine kadar tanımlayan bu kanun-
dan konutların dar gelirli ailelerin barınma ih-
tiyacını karşılamak amacıyla, o günün şartları 
göz önünde bulundurularak incelendiğinde 
ailenin asgari yaşam şartları sağlanacak şe-
kilde, düşük maliyetli konutların inşa edilece-
ğinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bölgeye 
Kâğıthane, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa’da 
bulunan büyük gecekondu bölgelerinden2 
aileler ile birlikte çoğu tarihi yarımadada bu-
lunan tarihi eserlerin (Sultanahmet, Kariye, 
Ahmet Paşa, Fatih, Zeyrek, Süleymaniye ve 
Mihrimah Sultan Camileri; Ayasofya Müzesi, 
Küçük Ayasofya, Çarşamba Çukurbostan, 
Haseki Çukurbostan, Bozdoğan Kemeri, Sur-
lar ve Topkapı Sarayı Surları) içine ve etrafı-
na inşa edilen gecekondularda yaşayan aile-
ler de yerleştirilmiştir.3

Yusuf Tunca

E. Ebru 
Omay Polat

2

*Kaynak 
belirtilmeyen tüm 
görsel ve çizimler 
Yusuf Tunca’ya aittir. 

1 1966-1970-1982-
2019 yıllarına ait İBB 
şehir haritası hava 
fotoğraflarından elde 
edilmiş Tozkoparan 
Mahallesi’nin 
yoğunluğunu ve 
gelişimini gösteren 
haritalar 

2 1970 yılına kadar 
üç büyük şehirde 
gecekondu önleme 
bölgelerinde inşa 
edilen sosyal konut 
sayıları. 
Kaynak: Milliyet 
Gazetesi Arşivi 
02.09.1973
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1963 yılında alanda yapımına başlanan 230 
adet nüve konut4 alanda yapılan ilk konut-
lardır. Sadık Gökçe’nin 1973 yılında yaptı-
ğı araştırmaya5 göre 1970’li yıllarda Türkiye 
genelinde her yıl 50.000 gecekondu inşa 
edilirken, gecekondu önleme bölgelerinde 
1970 yılına kadar 8.223’ü İstanbul, Ankara, 
İzmir’de olmak üzere toplam 11.552 sosyal 
konut üretilmiştir. Bu konutların 2.936’sı ilan 
edilen ilk gecekondu önleme bölgesi olan 
Bakırköy-Osmaniye’de inşa edilmiştir. Köy-
den kente göçün yarattığı konut talebini 
karşılamakta gecekondu önleme bölgeleri 
yetersiz kalmıştır. Bunun sonucu olarak Ba-
kırköy-Osmaniye gecekondu önleme bölge-
sinde de gecekondu inşaatı özellikle 1980 
sonrasında görülmektedir. Günümüzde de 
bölgenin güneybatısında bir gecekondu böl-
gesi bulunmaktadır. 

1980’lerden sonra ise değişen konut politika-
larının bir sonucu olarak aynı zamanda gece-
kondu önleme bölgesi sınırları içinde kalan 
alanda birçok konut kooperatifi yapılmasına 
izin verilmiştir. Bugün “Belediye Evleri” ya da 

“800 Konutlar” olarak bilinen ikinci mesken 
inşasını birçok başka kooperatif oluşumu 
izlemiş, “Bayındırlık Sitesi”, “İETT Arı Site-
si” gibi devlet kurumlarının çalışanları için 
yapılan kooperatiflerin yanısıra, “Arı Sitesi”, 
“Onur Sitesi”, “Tunca Sitesi” gibi düşük büt-
çeli konut kooperatifleri de Tozkoparan’da 
hayata geçmiştir.6

Kurulduğu yıllarda konumu ve sunduğu ya-
şam kalitesi açısından bakıldığında cazibe 
merkezi olarak tanımlanamayacak Tozkopa-
ran, bugün kentin merkezinde az katlı, ba-
kımsız yapıların yeşil doku içerisinde kaybol-
duğu bir semt niteliğindedir. Kent ölçeğinde 
özellikle yeşil alan/yapı alanı oranı bakımın-
dan çevre semtlere ve İstanbul’daki genel 
dağılıma göre iyi şartlardadır.7 Alanda üç tip 
konut bloğu tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 
Bu konut bloklarının yanısıra alanın merkezi 
konumunda yer alan ticari çekirdekle alanın 
kuzeydoğusuna konumlandırılmış spor tesi-
si inşa edildikleri tarihten beri bölgeye hiz-
met vermektedir. Özgün projede öngörülen 
bazı rekreasyon alanları hayata geçirilemese 

5

3 Tozkoparan Sosyal 
Konutları’nın güncel 
durumunu gösteren 

fotoğraf 

4 Tozkoparan 
Mahallesi’ni 

gösteren halihazır 
harita (Güngören 

Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nden 

alınan vektörel çizim) 
üzerine işlenmiş işlev 

analizi-vaziyet planı

5 Güngören 
Belediyesi İmar 

Müdürlüğü’nden 
alınan halihazır harita 
üzerinde işaretlenmiş 

A, B ve C tipi 
blokların alanda 
dağılımı ile 1970 

bölge sınırları 

6 A tipi blok plan-
kesit-görünüş-

fotoğraf 

7 B tipi blok plan- 
görünüş-fotoğraf 

8 C tipi blok plan- 
görünüş-fotoğraf 

3
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de iki büyük park günümüzde halen işlevi-
ni sürdürmektedir. Alanda ilköğretim düze-
yinde iki okul, ortaöğretim düzeyinde dört 
okul bulunmakta; alanın yakın çevresinde ise 
başta YTÜ olmak üzere beş yükseköğretim 
kurumu bulunmaktadır. 

tozkoparan sosyal konut alanının modern 
mimarlık mirası nitelikleri
Tozkoparan Sosyal Konutlarını yapı bazın-
da incelediğimizde üç tip blokla karşılaş-
maktayız. Bu blokların mimari özellikleri ve 
tasarım anlayışlarının birbirine benzemesi 
aynı tasarımcı ve/veya tasarımcı grubunun 
elinden çıktığını göstermektedir. Bu bloklar 
çalışmada orta avlulu plan şemasına sahip A 
tipi blok; uzun iki kütlenin plan düzleminde 
şaşırtılarak kesişim noktasına düşey sirkü-
lasyonun yerleştirildiği B tipi blok ve apart-
man tipi diyebileceğimiz C tipi blok olarak 
adlandırılmıştır. Alanda 20 adet A tipi blokta 
yaklaşık 1.200, 6 adet B tipi blokta yaklaşık 
3008, 130 adet C tipi blokta yaklaşık 1.300 
olmak üzere toplamda yaklaşık 2.800 ünite 
konut günümüze ulaşmıştır. 

Betonarme yapım sisteminin modüler kul-
lanıldığı yapıların plan organizasyonları in-
celendiğinde işlevselliğin ön planda olduğu 
görülmektedir. Konutların bütün birimlerinin 
doğrudan güneş ışığı alması sağlanmıştır. Ko-
lon aks aralıkları ortalama 3 metre olarak dü-
zenlenen ızgara sistem depreme dayanımı 
artırmak amacıyla simetrik olarak tasarlan-
mıştır. Modüler sistemden faydalanılarak çe-
şitli daire tipleri tasarlanmış ve kitlesel üretim 
gerekleriyle kısa sürede çok sayıda konut inşa 
edilmiştir. Plan düzleminde iki kısa, iki uzun 
kütlenin birbirine dik olacak şekilde konum-
landırıldığı A tipi blokta sirkülasyon, her katta 
altı daireye ulaşımı sağlayan iki merdivenin ko-
numlandırılması ve bunlara bağlı yarı açık ko-
ridorlar oluşturulmasıyla sağlanmıştır. Uzun iki 
kütlenin plan düzleminde şaşırtılarak yerleşti-
rildiği B tipi blokta ise her katta on, toplamda 
elli daireye ulaşımı sağlayan merdiven kütlele-
rin kesişimine yerleştirilmiş ve buna bağlı yarı 
açık koridorlarla sirkülasyon sağlanmıştır. Mer-
divene ayrılan alanın minimuma indirgendiği 
her iki plan tipolojisinde de ıslak hacimler yarı 
açık koridorlara cephe olacak şekilde düzen-
lenmişken yaşama birimleri dış çevreye cephe 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu plan organi-
zasyonu kamusal, yarı kamusal ve özel alan 
tanımlamalarının mimari tasarımla nasıl çözü-
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leceğini görmek açısından önemlidir. Yapıların 
ilk kullanıcıları her ne kadar yarı açık koridor, 
çok sayıda daireye ulaşımı sağlayan merdiven 
ve orta avludan oluşan bu sistemi yadırgamış-
sa da9 tasarım zamanla kendine özgü komşu-
luk ilişkilerini ortaya çıkarmıştır. 

Tozkoparan Sosyal Konutları’nın yapılış şek-
li ve amacı göz önüne alındığında yapıların 
ekonomik olması birincil önceliktir. Bu karar, 
tasarımcının modernizm ilkelerini benimseye-
rek oluşturduğu özgün mimari dil ile plan ve 
cephe organizasyonları oluşturmasına engel 
olmamıştır. Kitlesel üretimin bütün özellikleri-
ne sahip, minimalist konut bitimlerinden olu-
şan sosyal konutların cepheleri süslemeden 
uzak, yalın bir organizasyona sahiptir. Konut-
ların plan organizasyonları cepheleri incelen-
diğinde anlaşılacak yalınlıktadır.

Sosyal konutların bağımsız bölümleri değer-
lendirildiğinde, tasarlanan daire tiplerinden 

çok azının günümüz yönetmeliklerinin getir-
diği minimum oda ölçüleri kurallarına uydu-
ğu görülmektedir. Ancak konutlar dönemin 
koşulları ve yapıların yapılış nedeni bağla-
mında incelendiğinde, günümüz asgari ko-
nut standartlarının oluşturulmasında önemli 
bir nirengi noktası olarak değerlendirilebile-
ceği söylenebilir. Kullanıcısına teslim edilen 
konutların özelliklerini sıralayacak olursak;

• Her yapının elektrik ve su tesisatı ve ba-
ğımsız bölümlerin ısıtma ihtiyacının kar-
şılanabilmesi için biri ıslak hacimde biri 
yaşama biriminde olmak üzere iki ayrı 
müstakil baca bulunmaktadır.

• Dayanıklılığı ve uygulama kolaylığıyla bi-
linen dökme mozaik malzeme ortak alan-
ların döşemesinde kullanıldığı gibi konut-
ların içinde de tercih edilmiştir. Ayrıca bu 
malzemeden mutfak tezgâhı ve banyo 
küveti yapılmıştır. 

• Mutfak birimi minimal de olsa 1+1 daire tip-
lerinde açık ve kapalı olarak uygulanmıştır. 
2+1 daire tiplerinde ise Frankfurt mutfa-
ğından esinlenerek tasarlandığı düşünü-
len, plan düzleminde 170x320 cm boyut-
larında mutfak uygulamasına gidilmiştir.

• Konutların bütün kapı ve pencerelerinde 
ahşap doğrama kullanılmıştır.

• Her bağımsız bölümde en az bir balkon 
bulunmaktadır.

• Topoğrafyaya uyum için yükseltilen bi-
naların bodrum katında her daireye bir 
birim düşecek şekilde kömürlükler tasar-
lanmıştır.

Bütün bu özellikler günümüzde her konut-
ta rastlanılan, temel, sıradan özellikler gibi 
görülse de o günlerde yapılan bir haberde9 
“senelerce gecekondularda ışıksız, susuz, 
tuvaletsiz ömür geçiren vatandaşlar şim-
di banyolu, elektrikli mutfaklı dairelerinden 
çok memnun” yer alan ifadesi bu özelliklerin 
önemini ortaya koymaktadır.

Tozkoparan Sosyal Konutları Türkiye’nin 
ilk ve en büyük gecekondu önleme bölgesi 
projesidir. Ülke genelinde gecekondu önle-
me bölgeleri incelendiğinde “tip proje” uy-
gulamasına gidilmediği; her bölgede özgün 
tasarımların yapıldığı görülmektedir. Ancak 
bu projelerde yalın cephe tasarımı, dolu-boş 
oranları, ayrı kütlelerin kullandığı ortak bina 
çekirdeği, minimal balkonlar gibi ortak mi-
mari özelliklerle karşılaşılmaktadır. Buna en 

9 (a) A tipi blokta 
grid sistemin 
uygulanması, 

(b) B tipi blokta 
grid sistemin 
uygulanması 

10 A tipi blokta orta 
avluda tasarlanan 

merdivenler ve yarı 
açık koridorlar 

11 Ankara-Aktepe 
gecekondu önleme 

bölgesi hava 
fotoğrafı (Google 

haritalar, 2019) 
ve fotoğrafları 
(Google sokak 

görünümleri,2014)

12 Sağ üstte 1960’lı 
yıllarda inşa edilmiş 

bina ve konumu, 
solda ve aşağıda 
1980 sonrası inşa 
edilmiş binalar ve 

konumları 

13 5 Mart 2018 tarihli 
TOKİ ihalesi görseli 

ve mevcut yapılı 
çevreyle ilişkisi. 

Kaynak: toki.gov.tr
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iyi örnek Tozkoparan’dan sonra inşa edilmiş 
en büyük gecekondu önleme bölgesi olan 
1.396 ünite konut içeren Ankara-Aktepe Sos-
yal Konutları’dır. 1968 yılında 1.000 ünite ko-
nut üretilen Aktepe’de, Tozkoparan Sosyal 
Konutları’na benzer mimari dil kullanılmıştır. 
Burada iki nokta vurgulanmalıdır: Birincisi, 
birbirlerine yakın tarihlerde inşa edilen bu iki 
konut alanının tasarımının aynı mimari tasa-
rım ekibine ait olmasıdır. İkincisi ise Aktepe 
Sosyal Konutları’nın, Tozkoparan Sosyal Ko-
nutları referans alınarak tasarlanmış olması-
dır. Bunun yanısıra 1980’li yıllarda değişen 
konut politikaları neticesinde gecekondu 
önleme bölgelerinde bulunan boş alanlara 
konut kooperatifi yapılmasına izin verildik-
ten sonra bölgede inşa edilen bazı binalarda 
Tozkoparan Sosyal Konutları’nın cephe özel-
liklerinin örnek alındığı gözlemlenmiştir. Bu 
nedenlerden ötürü konutlar referans olma 
değerine sahiptir.

kentsel dönüşüm ile ilgili gelişmeler
1960’lı yıllarda Gecekondu Önleme Bölgesi 
ilan edilen alanda yapılan proje 1970’lerde 
büyük oranda tamamlanmıştır. Bölge; 1980’li 
yıllarda iki B tipi bloğun yıkılması ve değişen 
konut politikaları sonucu alanda yapımına 
izin verilen kooperatifler sonrasında büyük 
ölçüde günümüzdeki hâlini almıştır. Toz-
koparan Sosyal Konutları’nın yıkılıp tekrar 
yapılması, ilk defa 2006 yılında Güngören 
Belediyesi’nin Uğur Harita İnşaat Planlama 
ve Kentsel Dönüşüm Ltd. Şti.’ye yaptırttığı 
kentsel dönüşüm fikir projesiyle gündeme 
gelmiştir.

2007 yılında yapılan yasal değişiklikle 5609 
no.’lu kanuna göre “775 sayılı Kanuna göre 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca başlatıla-
cak olan projeler çerçevesinde kullanılacak 
olan taşınmazlar” bedelsiz olarak Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanlığı’na devredilir. Tozko-
paran 775 sayılı Kanuna göre yapılmış bir 
gecekondu önleme projesi olarak, özel mülk 
sahipliği bina izdüşümü ile sınırlandırılmıştır. 
Bu sürecin sonucunda konut yapıları hariç 
tüm alanlar, TOKİ mülkiyetine geçer ve top-
lam alanın yaklaşık %45’i hazine arazisine 
dönüşür.10

Semt 24 Nisan 2013 tarihinde 2013/4557 ka-
rar sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla11 “Riskli 
alanlar” kategorisi altına alınmış; 2014 yılın-
da Danıştay, Bakanlar Kurulu kararını bilim-

11
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sel verilere dayanmadığı gerekçesiyle iptal 
etmiş12; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ip-
tal kararına itirazı sonucu değiştirmemiştir. 
Bunun üzerine alanda Güngören Belediyesi-
TOKİ işbirliğinde 2014 yılında yapılan kulla-
nıcıya kentsel dönüşüm projesini tanıtmak 
amacıyla TOBİM (Tozkoparan Bilgilendirme 
Ofisi) kurulmuştur.13

Tozkoparan özelinde bu gelişmeler devam 
ederken, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm 
ile ilgili 27 Ekim 2016 tarihinde 6306 sayılı 
kanunun uygulama yönetmeliğinde önemli 
bir değişiklik yapılmış14, hisse oranlarına göre 
maliklerin üçte ikisinin izni alınarak taşınma-
zın yıkılabilmesinin önü açılmıştır. 

5 Mart 2018 tarihinde TOKİ tarafından yapılan 
ihalede olimpik yüzme havuzunun güneyin-
de bulunan boş alanda 224 konutluk projenin 
yapılması amaçlanmıştır.15 Bu proje ile kentsel 
dönüşümden sonra Tozkoparan’ın nasıl olaca-
ğının halka gösterilmesi ile halkın ikna süreci-

nin hızlandırılmasının hedeflendiği düşünül-
mektedir. İhaleyi kazanan firmaya yer teslimi 
yapılmış, ancak proje hayata geçirilmemiştir. 
31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde böl-
geye gelen İBB adayı Ekrem İmamoğlu Toz-
koparan Mahallesi’nin yeşil alanlarına dikkat 
çekmiş ve kentsel dönüşümün katılımcı plan-
lama ile yapılacağını vurgulamıştır.16 Yaşanan 
bir diğer gelişme ise iptal edilen 31 Mart 2019 
İBB seçimlerinin tekrarı olan 23 Haziran 2019 
seçimleri öncesinde 10 Haziran 2019 tarihin-
de Tozkoparan Kentsel Dönüşüm toplantısı-
na katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un açıklamasıdır. Kurum, daha önce 
yapılan kentsel dönüşüm projesinde 770 kişi 
(%14) ile anlaşmaya varıldığını belirtmiş, Toz-
koparan halkıyla yeni bir proje çalışması baş-
latacaklarını duyurmuştur.17 

21 Nisan 2020 tarihinde 2450 karar sayılı 
“Cumhurbaşkanı Kararı” ile Mart 2018 tarihli 
ihale alanını da kapsayan bölgenin bir kısmı 
riskli alan ilan edilmiştir.18 Kararnamede risk-
li alan ilan edilen bölge, 1970 yılında yapımı 
tamamlanan konutlardan 16 adet C tipi blok, 
1980 sonrası yapılan kooperatifler ve alanda 
bulunan bazı gecekonduları kapsamaktadır. 
Bahsi geçen alanda gecekondular hariç di-
ğer yapıların fiziksel durumu, bölgenin riskli 
alan ilan edilmeyen kısmında bulunan birçok 
yapıdan iyi haldedir. Bu durum, kararın bilim-
sel verilere dayanan raporlarla tekrar sorgu-
lanması gerektiğine işaret etmektedir. 

2006, 2014 ve 2018 yıllarında açıklanan ve 
yayınlanan kentsel dönüşüm projelerinin or-
tak özelliği, kentsel dönüşümü sosyal çevre 
koşullarını yok sayarak fiziksel çevrenin dö-
nüşümüne indirgemesidir. Projelerde alanın 
kent ölçeğinde elli yıllık tarihi, bir tasarım 
verisi olarak düşünülmemiş, alanın tamamı-
nın yıkılarak çok katlı binalarla yeniden inşa 
edilmesi önerilmiştir. 

2006 yılından itibaren Tozkoparan 
Mahallesi’nin adının sürekli “Kentsel Dönü-
şüm” ile birlikte anılması bölgeyi kaçınılmaz 
değişimlere sürüklemiştir. Bunların başında 
TOKİ’nin “ekonomik ömrünü tamamlamış” 
olarak nitelendirdiği19 konutların fiziksel şart-
larının yenilenmesi yerine mal sahipleri tara-
fından yatırım aracı olarak görülmesi veya 
yatırımcılara satılması gelmektedir. Bir diğer 
sonuç ise mal sahiplerinin binaların kentsel 
dönüşüm kapsamında yıkılacak olduğunu 

14 Alanın 1970 
sınırlarının,  

5 Mart 2018 tarihli 
ihalenin yerinin,  

20 Nisan 2020 tarihli 
Cumhurbaşkanı 

kararı ile riskli 
alan ilan edilen 

bölgenin halihazır 
harita üzerinde 

işaretlendiği görsel 

15 A tipi blok 
şemasal planında, 

(b) 1+1 plan 
organizasyonu 

değiştirilerek, (a) 2+1 
plan organizasyonu 

tasarlanması 

16 Tozkoparan 
Mahallesi’nde 

modern mimarlık 
kapsamında 

korunması önerilen 
birimler 
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düşünmesi olmuştur ki böylece binalar ba-
kımsızlığa itilmiş; özgün tasarımlarının de-
ğiştirilmesi-bozulması hızlanmıştır.

koruma önerisi: neden/nasıl korunmalı? 
Tozkoparan Sosyal Konutları modernleşen 
Türkiye’nin bir dönemine tanıklığını günümü-
ze dek kent ölçeğinde tüm özgünlüğü ile ya-
şamış, bina ölçeğinde bakıldığında ise büyük 
ölçüde korunarak bugünlere kadar gelmiştir. 
Alanın kentsel dönüşüm kapsamında yeni-
den inşası için 2006 yılından beri süregelen 
çalışmalar ve tartışmaların belirsizliği alanın 
kaderini değiştiren iki sonuç doğurmuştur. 
Bunlardan ilki alanın bu kapsamda yeniden 
inşasıdır. İkincisi ise yapıların bu kapsamda 
yıkılacağı düşüncesi nedeniyle sahipleri ta-
rafından “gözden çıkarılması”, “yatırım aracı 
olarak görülmesi”; bunun sonucunda da ya-
pıların bakımsızlığa terkedilmesidir. Her iki 
alternatifte de yapılar yıkılacak; alan yok ola-
caktır. Alanın “Modern Mimarlık Kapsamında 
Korunması” ise kullanıcıyı, mal sahiplerini ve 
kamu kurumlarını ortak bir paydada birleşti-
rebilecek alternatif bir öneridir.

Tozkoparan Sosyal Konutları koruma kura-
mının temel kavramları ve modern mirasın 
belgelenmesine yönelik ölçütler kapsamın-
da değerlendirildiğinde, korunması gerekli 
“Kültür Varlığı”20 olduğu sonucuna varılmak-
tadır. 1960’lı yıllardan beri alanda varlığını 
sürdüren yapı stoğu, kullanıcı ve doğa kay-
naklı bozulmalara uğramıştır. Bu bozulmala-
rın yanısıra değişen toplumsal yapı, konutla-
rın bazı ihtiyaçlara cevap vermede yetersiz 
kalmasına sebep olmuştur. Gerekçesiz, kişi-
sel nedenlerle yapılara birçok niteliksiz ek 
yapıldığı da görülmüştür. 

Alanda konutlara yapılan niteliksiz ekler; 
betonarme iskelet yapım sistemi sayesinde 
ve blok tiplerinin alanda tekrarı nedeniyle 
kolayca belirlenmektedir. Ancak bölgenin 
merkezinde bulunan, konutlarla aynı yıllarda 
inşa edilmiş çarşıya yapılan niteliksiz eklerin 
tespiti için özgün mimari projenin belgele-
rine ihtiyaç vardır. Ülke ve birey ekonomisi 
düşünüldüğünde alanın kentsel dönüşüm 
kapsamında yeniden yapılmasına ayrılacak 
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bütçenin çok daha azıyla, konutlar niteliksiz 
eklerinden arındırılabilir, alanın sosyal konut 
kimliğini bozmayacak bakım ve tadilatlarla 
kullanım ömrü uzatılabilir. 1970 yılında ta-
mamlanan ve alanın çekirdeğini oluşturan 
yapıların, 1980 sonrasında yapılmış ancak 
bölgenin sosyal konut kimliğini bozmayan, 
ilk yapıların mimari dilini referans alan yapı-
lar ve ilk kurulduğu yıllardan beri bu birimle-
re hizmet eden sosyal donatı alanlarının bir 
bütün olarak modern mimarlık mirası kapsa-
mında korunması gereklidir. 

Tozkoparan Sosyal Konutları’nın “Sosyal ko-
nut” kimliğiyle korunması için gereken büt-
çe; gecekondu önleme bölgesi olarak plan-
landığında sosyal donatı alanı olarak boş 
bırakılmış, günümüzde de hâlen boş olan 
arsalar ile yıkılan dört konut binasından ka-
lan arsaların bölgenin kimliğini bozmayacak 
sosyal donatı alanları olarak tasarlanıp kira-
ya verilmesiyle sağlanabilir.

Yapıları günümüz yaşam standartlarına ve 
güncel yönetmeliklerine uygun hâle getir-
mek için, iki veya daha fazla daireyi birleşti-
rerek oluşturulacak yeni plan organizasyon-
ları tasarlayarak yenilemek de bir seçenektir. 
Yapıların tasarımında kullanılmış betonarme 
iskelet yapım sistemi, plan organizasyonun 
değişiminde esneklik tanımaktadır. 

Tozkoparan Sosyal Konutları’nın yeniden iş-
levlendirilerek korunması bir diğer seçenek-

tir. Yakın çevrede bulunan beş üniversite ile 
alanda bulunan ilköğretim ve ortaöğretim 
düzeyindeki altı okul göz önüne alındığında; 
yapıların yeni plan organizasyonları tasarla-
narak öğrenci yurdu olarak yeniden işlevlen-
dirilmesi de bir olasılıktır. Yapılara öğrenci 
yurdu işlevi verilmesi alanın özgün işlevi ile 
ortak kullanım biçimleri de barındırmaktadır. 
Yapıların bir kısmının yurt olarak yenilenip, 
kalan kısmının özgün işleviyle korunması ge-
rekli maddi bütçenin sağlanmasında kullanı-
labileceği gibi, fizibilite çalışmaları yapılarak, 
bölgenin konumu da düşünüldüğünde alanın 
tamamının sosyal konut işlevine tezat oluş-
turmayacak şekilde yaşatılması mümkündür. 

sonuç
Türkiye’nin ilk gecekondu önleme bölge-
si olan bu sosyal konutlar, devletin çarpık 
kentleşmeyle mücadelesinin tarihi belgesi 
ve köyden kente göçün yarattığı konut sı-
kıntısına çözüm önerisi niteliğindedir. Böl-
genin ranta açık bir konumda bulunmasına 
rağmen büyük ölçüde yıkıma ve değişime 
uğramamış olması, yerleşimin sürdürülebilir 
oluşunu göstermektedir. Ancak bu durum 
Tozkoparan’ın yerel yönetimler ve kamu 
kurumlarınca gerçekleştirilecek kentsel dö-
nüşüm projeleri ile karşı karşıya olduğu 
gerçeğini değiştirmemektedir. Daire sahip-
lerinin 1965 tarihli 634 sayılı “kat mülkiyeti 
kanunu” gereğince çıkarılmış tapulara sahip 
olması, olası kentsel dönüşüm projelerinde 
mâliklerin rızasının alınmasını gerektirmek-

17 (a) A tipi bloğun 
öğrenci yurdu plan 

organizasyonuyla 
yeniden 

işlevlendirilmesi, 
(b) bloğun dışından 

perspektif görsel, 
(c) orta avludan 

perspektif görsel
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tedir. Mahalle sakinleri bu süreçte TOZDER 
isimli sivil toplum örgütünü kurmuş ve böyle-
ce bölge sosyal ve ekonomik anlamda da bir 
mücadele alanı kimliği kazanmıştır. Mahalle, 
kent ölçeğinde plan düzleminde incelendi-
ğinde, çeşitli değişiklikler gözlemlense de 
elli yılı aşan süreye rağmen temel planlama 
kararları günümüze dek ulaşmıştır. Modern 
mimarinin ilkelerini benimsemiş özgün tasa-
rımıyla dar gelirli ailelerin barınma ihtiyacını 
karşılamak için “sosyal konut” kimliğiyle inşa 
edilen yapıların taşıyıcı sisteminde betonar-
me iskelet sistem tercih edilmiştir. O günün 
şartlarında yeni sayılmayacak betonarme 
tekniğin ustalıkla gridal şemada tasarlanıp 
uygulanması, modüler daire tasarımına da 
katkıda bulunmuştur. Bu özellikleriyle Toz-
koparan Sosyal Konutları korunmaya değer 
kültür varlığı olmaya adaydır.

1 İmar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata ve genel 
hükümlere bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan 
arazi veya arsalar üzerinde, sahibinin rızası alınmadan 
yapılan izinsiz yapılar.

2 Sedat Ağralı, “Gecekonduların İslahına Bu Ay İçinde 
Başlanıyor”, Milliyet, 07.08.1964. 

3 Oğuz Öngen, “Tarihi Eserlerin Etrafındaki Gecekondu-
lar Yıktırılacak”, Milliyet, 20.12.1966. 

4 Çekirdek konut: Dar gelirli ailelere devlet desteğiyle 
sağlanan, bir ailenin en az yeterli koşullarda barınma-
sını sağlayan konut birimi.

5 Sadık Gökçe, “Yasalar ve Örgütler Çözüm İçin Yeterli 
Değil”, Milliyet, 02.09.1973. 

6 Şebnem Şoher, Modern Yapı Stoğunun Yeniden 
Değerlendirilmesi: İstanbul, Tozkoparan, Doktora Tezi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul, 2017.

7 Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin 
TESEV işbirliği ve Bernand Van Leer Vakfı desteği ile 
2018’de yaptığı proje çerçevesinde İstanbul’un sosyal 
haritası çıkartılmıştır. Bu projeye göre en çok yeşil 
alana sahip ilçe 161 hektarla Bakırköy iken; Güngören 
15 hektarla 34 ilçe arasından 29. sıradadır. Yine bu 
projeye göre Güngören ilçesinde kişi başına düşen 
yeşil alan 0,5 m2 iken Güngören Belediyesi İmar 
Müdürlüğü’nden alınan halihazır harita üzerinde yapı-
lan hesaplamalara göre Tozkoparan Mahallesi’nde kişi 
başına düşen yeşil alan yaklaşık 28 m2’dir.

8 İki B tipi blok 80’li yıllarda yapılarda oluşan çatlaklar 
sonrasında boşaltılarak yıkıldı. Mücahit Biber, “Çökme-
ye eksik malzeme neden oldu”, Milliyet, 11.01.1983.

9 “Sosyal Meskenlerde Gecekondu”, Milliyet, 13.08.1967: 
 “Topkapı dışındaki Osmaniye’de koca koca apartman-

lar yapılmış. Sıra sıra yükselen blokların bütün yolları 
tertemiz asfaltlanmış. Bunlar İstanbul’u gecekondular-
dan temizlemek için İmar ve İskan Bakanlığının sosyal 
meskenleri. İstanbul’un muhtelif yerlerinde yıkılması 
kararlaştırılan gecekondularda oturan vatandaşlar, bu 
blok apartmanlara yerleştiriliyor. Gecekondusu yıkılan 
vatandaşa ayda 90-100 lira taksit ve 20 sene vade ile 
daireler teslim ediliyor. Senelerce gecekondularda ışık-
sız, susuz, tuvaletsiz ömür geçiren vatandaşlar şimdi 
banyolu, elektrikli mutfaklı dairelerinden çok memnun. 
İlk taşındıklarında apartmanda oturmayı yadırgamışlar 
ama neyse şimdi biraz alıştıklarını söylüyorlar. Halen 
bu meskenlerin yeni gecekondulu sahiplerinin evle-

rinden tek şikâyetleri, merdivenleri müşterek olduğu 
için kimse temizlemiyormuş ve bir de dairelerinin 
bodrumu, kömürlüğü olmaması. Bu kış odunlarını, 
kömürlerini nereye koyacaklarını şaşırmışlar ve blok 
apartmanların yan duvarlarına gecekondularından 
söktükleri tahtalarla birer küçük gecekonduyu andıran 
odunluklar yapıvermişler. Böylece o güzelim modern 
mahalle de gecekonduları hatırlatan odunluklar ve bir-
kaç açıkgözün derme çatma gecekondu tahtalarından 
yaptıkları dükkânlar çürük dişler gibi sırıtıyor.”

10 Şebnem Şoher, İpek Akpınar, “Sosyal Konutun Deği-
şen Anlamları: Tozkoparan”, Mimarlık, S. 405, s. 65-72, 
2019.

11 T.C. Resmi Gazete, 24 Nisan 2013, sayı: 28627
12 T.C. Danıştay Ondördüncü Daire, Esas no: 2013/5113 

Karar no: 2014/4480
13 https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/

tozkoparan-kentsel-donusum-bilgilendirme-ofisi-hiz-
mete-acildi-10335997 (Son erişim: 30.05.2020) 

14 T.C. Resmi Gazete, 27 Ekim 2016, sayı: 29870
15 https://www.toki.gov.tr/haber/kentsel-donusum-

kapsaminda-istanbul-gungorene-224-konut (Son 
erişim: 30.05.2020) 

16 https://www.ekremimamoglu.com/ekrem-imamoglu-
na-gungorende-sevgi-seli-ogluma-sariliyorum/ (Son 
erişim: 30.05.2020) 

17 https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bakan-ku-
rum-istanbulda-kentsel-donusume-1-milyar-885-
milyon-lira-destek-sagladik-41239325 (Son erişim: 
30.05.2020) 

18 T.C. Resmi Gazete, 21 Nisan 2020, sayı: 31106
19 İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat’ın 7/3437 sa-

yılı soru önergesine TOKİ’nin verdiği 15.07.2008 tarihli 
cevap: https://www2.tbmm.gov.tr/d23/7/7-3437sgc.
pdf (Son erişim: 30.05.2020) 

20 2863 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu 3. maddesi a1 bendine göre “Kültür Varlıkları”, 
tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve 
güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da 
tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel 
ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, 
yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz 
varlıklardır: http://www.mevzuat.gov.tr/ (Son erişim: 
30.05.2020) 
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yakın dönem endüstri 
mirasının korunması:  
doğu sanayi sitesi örneği

Modernleşme deneyiminin bir parçası olan 
endüstri ve sanayileşme kavramlarının  
19. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşması ve bu 
süreçte ortaya konan üretim yapılarının gün-
cel koruma yaklaşımları ile sahip oldukları 
miras değerleri günümüzde farklı açılardan 
önem taşımaktadır. TICCIH (Uluslararası En-
düstriyel Mirasın Korunması Komitesi) tara-
fından 2003’te hazırlanan “Sanayi Mirası için 
Nizhny Tagil Tüzüğü”nde belirtildiği üzere 
endüstri mirası, kültürel mirasın çok önemli 
bir parçası olup, sanayi kültürünün tarihsel, 
teknolojik, sosyal, mimari veya bilimsel değe-
re sahip bileşenlerinden oluşur. Bu bileşenler; 
binalar ve makineler, atölyeler, imalathaneler 
ve fabrikalar, madenler ile işletme ve arıtma 
sahaları, ambarlar ve depolar, enerji üretilen, 
iletilen ve kullanılan yerler, ulaştırma ve tüm 
altyapısı, ayrıca sanayiyle ilişkili barınma, iba-
det etme veya öğretim gibi sosyal faaliyetler 
için kullanılan yerler olarak tanımlanmaktadır.1

Endüstri devrimiyle birlikte hayatımıza giren 
sanayi yapı ve alanları sadece yerel ekonomi-
leri değil, aynı zamanda yeni üretim rutinleri 
aracılığıyla kentsel yaşamın günlük deneyim-
lerini de etkilemiştir. Bunun sebebi endüstri 
mirasının yalnızca üretim mekânı olan yapı-
ları değil, bu üretim süreçlerinin günümüze 
ulaşan verilerini ve yeni teknolojilerini ortaya 
çıkardığı sosyal ve mühendislik zaferlerini de 
içermesidir.2 

Endüstri mirasının korunması ile ilgili çalışma-
ların 20. yüzyılın ortalarında Rix’in “endüst-
riyel arkeoloji” kavramsallaştırılması3 çerçe-
vesinde benimsendiği görülmektedir. Alois 
Riegl ve Banham’ın 19. yüzyılın sonunda “fab-
rika estetiği” kavramının öne sürdüğü “geliş-
me değeri”, “göreceli sanat değeri”, “kullanım 
değeri” kavramına4 dayanan bu görüş çer-
çevesinde, sanayi devrimi yeni bir dönemin 
kapılarını açmıştır. Bir asır önce yazılmış ol-
malarına rağmen, bu yaklaşımlar temel teorik 
konuların incelenmesi için geçerli bir analitik 
çerçeve sunmaktadır. Endüstri mirası kapsa-
mındaki alanların önemi ve değeri bu terim 
ve yaklaşımlarla değerlendirilir.5 Endüstriyel 
kültürün değerleri olarak daha iyi tanımlana-
bilen kapsamlı bir endüstriyel miras fikri, en-
düstriyel miras konusundaki birçok farklı ör-
nek ve görevi içermektedir. Bir mirasın sosyal 
ve ekonomik nedenlerle yeniden kullanılması, 
gelecek nesiller için değerlendirilmesi ve ko-
runması gereken kültürel varlıklar olarak ele 
alınması oldukça önemlidir6. 

2000’lerden sonra ivme kazanan ve farklı şe-
kil ve ölçeklerde gerçekleşen dönüşüm uygu-
lamaları özellikle İstanbul gibi büyük kentleri 
etkilemiştir7. 1980’lere kadar işletilen endüstri 
yapılarının bir bölümü bu süreçte işlevsiz kal-
mış, bir kısmı yeniden işlevlendirilmiş, büyük 
bir kısmı ise yok olmuştur. Bunlar arasında, 
geç modern mimarinin örnekleri olan Mer-
ter Vakko Fabrikası ve Bahçelievler Pe-Re-Ja 
Fabrikası gösterilebilir. 

Ülkemizde endüstri mirasının korunmasına 
yönelik bir mevzuat olmadığından; Doğu Sa-
nayi Sitesi ve yakın dönem endüstri yapıları 
da benzer şekilde yaş sınırı sebebiyle yasal 
koruma statüsüne sahip olmayıp; hızlı konut 
stoğu arzı ve sanayi üretim alanlarının mer-
kez dışındaki bölgelere taşınmasına yönelik 
yapılan nâzım imar planı düzenlemeleri ile 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Doğu 

Dilara Gür
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Sanayi Sitesi, uzun yıllar Yenibosna bölgesine 
yayılmış sınırlı sayıdaki sanayi tesisine kom-
şuluk yaparken; 1990’lı yıllarda artan konut 
ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılaşmalar 
sonrasında konut alanı içerisinde kalmıştır. 
Bölgeye ait 1982 tarihli hava fotoğrafı ile 2016 
tarihli hava fotoğrafları karşılaştırıldığında bu 
durum rahatlıkla görülebilmektedir.8

Doğu Sanayi Sitesi bünyesinde bulunan ya-
pılar günümüze kadarki süreçte bazı blok-
larda özgün tasarıma ait mimari unsurları 
kaybetmiş ve mimari tasarımının cephe bü-
tünlüğünü bozacak değişikliklere uğramıştır. 
Modern endüstri mirasi örneği olarak yapılar 
bütününün geleceğe aktarması gereken tari-
hi, mimari ve endüstriyel değerlerin bilimsel 
olarak belgelenmesi ve yönetilmesi, alanın 
korunması için büyük önem taşımaktadır. 
Böylelikle yapılar bütününün ve çevrenin iyi-
leştirilmesi ile zaman içinde kaybedilen öz-
gün tasarım ilişkilerinin yeniden kurulması 
mümkün olacaktır. 

geçmişten günümüze doğu sanayi sitesi
1970’li yıllarda küçük sanayi üretim alanları 
plansız bir şekilde şehrin farklı yerlerine da-
ğılmış durumdaydı. Keresteciler Sitesi gibi 
üretim faaliyetlerine ayrılmış alanlar ise su 
sağlama, tahliye sistemleri ve yol gibi altyapı 
eksiklikleri sebebiyle üretimi zorlaştırmaktay-

dı. Bu ortam, bir grup üreticinin şehir merkezi-
nin dışında sağlıklı ve modern bir sanayi sitesi 
kurulması fikri ile, Doğu Sanayi Kooperatifi’ni 
kurmasının önünü açtı. Resmi olarak 29 Mayıs 
1970 yılında kurulan kooperatifin asıl amacı, 
küçük üreticileri birarada toplayarak teknik 
ve sosyal anlamda yeterli altyapı ile modern 
gelişmelerin takibini ve sürdürülmesini sağla-
yacak bir küçük sanayi alanının planlanarak 
inşa edilmesiydi.

1973 yılında, Bakırköy’e bağlı bir köy olan 
Yenibosna’da 106.710 metrekarelik bir alan 
alınarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 
Sitenin inşası 1981 yılında tamamlanmış ve 
5 Eylül tarihinde dönemin başbakanı Turgut 
Özal tarafından yapılan açılış konuşması ile 
site resmen faaliyete geçti. Doğu Sanayi Si-
tesi 15 blokta düzenlenmiş 254 adet iki katlı 
atölye yapısından ve bir adet 5 katlı sosyal 
tesis binasından oluşmaktadır. Arşiv belge-
lerinde9 sosyal tesis binası; yönetim merke-
zi, çıraklık eğitim merkezi, kafeterya, sergi 
salonu, market, konferans salonu, banka ve 
posta ofisi işlevlerini bünyesinde barındır-
maktadır. Günümüzde ise sadece posta ofisi 
ve banka işlevini sürdürmekte, binanın geri 
kalanı ise tamamen yönetime ayrılmış du-
rumdadır. Bunların yanısıra sitenin doğusun-
da bir şerit halinde sıralanmış 6 adet dükkân 
bulunmaktadır. 

3

*Kaynak 
belirtilmeyen tüm 
fotoğraf ve çizimler 
yazara aittir. 

1 Merter Vakko 
Fabrikası (solda), 
Bahçelievler Pe-Re-
Ja fabrikası (sağda) 
(Nart,2015) 

2 DSS 1982 yılı hava 
fotoğrafı.  
Kaynak: Harita Genel 
Müdürlüğü 

3 DSS 2016 yılı hava 
fotoğrafı.  
Kaynak: Harita Genel 
Müdürlüğü

2
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Doğu Sanayi Sitesi’nin 1981 tarihinde basılmış 
olan kataloğundaki eski fotoğrafları10 ve gün-
cel durumu incelendiğinde, sitenin ana ka-
rakterinin günümüze kadar korunduğu fakat 
sanayi faaliyetleri ve çevresel etkenler sebe-
biyle özellikle cephelerde çeşitli bozulmala-
rın olduğu görülmektedir. Atölye sahiplerinin 
zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarına bağlı 
olarak yapıya bulundukları müdahalelerin, si-
tenin yaya sirkülasyonunun daha düşük oldu-
ğu bölgelerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir. 
Bunların yanında blokların bazı bölgelerinde 
sitenin mimari karakterini güçlendiren özel 
tasarım tabelalar ile birlikte özgün sıva ve bo-
yanın da korunduğu görülmektedir.

sosyo-kültürel değer ve kolektif hafıza
Doğu Sanayi Sitesi, yenilikçi yapım teknikleri 
ve malzeme kullanımı ile nitelikli bir mimari 
tasarım ürünüdür. Aynı zamanda, hem sosyo-
kültürel açıdan hem de bulunduğu bölgeye 
ismini vermiş olmasıyla kent kimliğinde ve 
çevre sakinlerinin belleğinde önemli bir yeri 
olması bakımından endüsti mirası olarak, 
“kullanım değeri” ve “kültürel değer” taşı-
maktadır.

Bölgede gelişmekte olan sanayi endüstrisi 
için nitelikli personel hazırlamak amacıy-
la Doğu Sanayi Sitesi bünyesinde, 12 Eylül 
1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde de ha-
ber olduğu üzere11 2 katlı ve 6 derslikli bir 
çıraklık eğitim merkezi kurulmuştur. Doğu 
Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Merkezi (Doğu 
Sanayi İşletmeleri Üstü Mesleki Eğitim Mer-
kezi) resmi adıyla 1984-1985 öğretim yılında 
faaliyetlerine başlamıştır. Böylelikle, makine 
ve çeşitli endüstriyel kalıpların üretilmesin-
de, şantiyede faaliyet gösteren işyerlerin-
de, çalışanların mesleki bilgi ve becerileri-
nin geliştirilmesinde, gençlere ve işsizlere 
mesleki eğitim verilmiş ve verilmeye devam 
edilmiştir.

Endüstriyel miras, tarihi, teknolojik, sosyal, 
mimari ve bilimsel değeri olan endüstriyel 
kültür kalıntılarından oluşmaktadır.12 Bu anla-
yış içerisinde, endüstriyel miras şehirlerin ta-
rihini temsil eder. Onlar sadece şehrin ekono-
mik arka planının alanları değil, aynı zamanda 
kültürel hafızanın önemli unsurları, geçmişin 
koruyucularıdır. 

Doğu Sanayi Sitesi’nin bulunduğu lokasyon-
da 50 yıllık bir geçmişi vardır. Komşu ve çev-
redeki ulaşım istasyonları aynı ismi taşımak-
tadır. Kuruluşundan sonra site bünyesinde 
bir ilköğretim okulu, bir toplum kliniği ve bir 
cami de yapılmıştır. Yenibosna sakinlerinin ve 
işçilerin günlük yaşamının bir parçasıdır. 

Doğu Sanayi Sitesi’nin ortaya çıkma nedeni 
olarak belirtilen “Sağlıklı ve modern bir sana-
yi sitesi” betimlemesi dahi tek başına modern 
mimarlık açısından değerli bir yaklaşımdır. 
Meslek erbaplarının teknolojik açıdan gelişi-
mini sağlamak ve nitelikli çıraklar yetiştirmek 
amacıyla bünyesinde kurulmuş olan mesleki 
eğitim merkezi ile birlikte tasarlanan sitenin 
kolektif ruhu, sitenin kent belleğinde önemli 
bir yeri olduğunun göstergesidir.

4

5

6
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teknik değer (yapım teknikleri ve malzeme)
Betonarme karkas ve prefabrike karma ya-
pım sistemi ile inşa edilmiş olan Doğu Sanayi 
Sitesi, döneminin yenilikçi yapım tekniklerini 
içermektedir. Yapıldığı dönem için ileri tek-
noloji bir yapım ürünü olan prefabrike beton 
elemanların yapıya entegrasyonu ilk defa 
Doğu Sanayi Sitesi bünyesinde denenmiş, bu 
yöntem dönemin yazılı basınında da yer bul-
muştur13. 

Atölyelerin ikinci kat duvar ve çatısını oluştu-
ran mansard çatı, bir kabuk gibi tasarlanmış 
olup yapıyı dönem yapılarından ayıran önem-
li bir tasarım unsurudur. Doğu Sanayi komp-
leksinde, duvar dolgusu olarak tercih edilen 
Ytong gazbeton blokları yine dönemi için 
yenilikçi bir malzeme olarak tercih edilmiştir. 
Atölye binalarının çatı kaplamasında Nasaş 
Alüminyum tarafından üretilen çift katmanlı 
alüminyum trapez ve cam yünü tercih edil-
miştir. Ülkemizde ilk olarak 38/151 form tra-
pez, Nasaş Alüminyum tarafından üretilmiş 
ve bu isimle anılmaktadır. Bu noktada yerli 
üretime sahip yenilikçi bir malzemenin tercih 
edildiğini belirtmek önemlidir.

mimari değer ve grup değeri
Sitenin tasarımcıları Cafer Bozkurt ve Musta-
fa Kavadarlı’dır. Her iki mimar da 1968 yılın-
da İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olmuştur. Projenin uygulamasını üstlenen 
Yapı Merkezi, bugün de faaliyetlerini sürdü-
ren uluslararası bir şirkettir. Bu dönemin ve 
mimari yaklaşımın bir örneği 1975 yılında inşa 
edilen Atatürk Oto Sanayi Sitesi gösterilebilir. 
Cephe özelliklerine baktığımızda, sosyal tesis 
binasının bir kısmının dikey cephe elemanları 
ile benzer bir ritmik düzen benimsediği söy-
lenebilir.

4 Doğu Sanayi Sitesi 
genel görünüm, 2019

5 Sosyal tesis yapısı 
güncel fotoğrafı, 2019

6 9.-10. Bloklara ait 
1978 tarihli cephe 
fotoğrafı.  
Kaynak: DSS Tanıtım 
Kataloğu, 1981

7 Atölye mansard çatı 
ve ışıklıkları.  
Kaynak: DSS Tanıtım 
Kataloğu, 1981

8 Prefabrik 
zemin kirişlerinin 
uygulanması. 
Kaynak: DSS Tanıtım 
Kataloğu, 1981

9 Sosyal tesis doğu 
cephesini gösterir 
avan proje görünüşü.  
Kaynak: DSS Tanıtım 
Kataloğu, 1981

7 8

9
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İlk dönem sosyal tesis yapısının çatı tasarı-
mında, 1966’da Aydın Boysan tarafından ta-
sarlanan Çayırova Arçelik Fabrikası ve 2006 
yılında yapılmış fakat günümüze ulaşmamış 
olan Merter Vakko Fabrikası’nın çatılarına 
benzer bir mimari tasarım formu kabul edil-
miştir. Şerit şeklinde düzenlenen çatı ışıklık-
ları ise Esenler Oto Sanayi A.Ş. atölye yapı-
larında da görülebilirken; yapımı 1977 yılında 
tamamlanan İzmir Gıda Çarşısı’ndaki çift katlı 
işyerlerinin yerleşimi, dönemin ticari yapıla-
rıyla da ortak bir tasarım diline sahip olduğu-
nu doğrulamaktadır.

Doğu Sanayi Sitesi atölyelerinin ön cephe-
sinde tasarım öğesi olarak tercih edilmiş olan 
kapı ve pencere doğramaları, dönemin en-
düstriyel binaları ile de benzerlik göstermek-

tedir. Nispeten erken dönem eserlerinden 
Seyrantepe Oto Sanayi yapıları bu noktada 
referans verilebilir. Özellikle zemin kat cephe-
sinde kullanılan dökme çelik doğrama ile cam 
pencerenin renk ve tasarım şeması oto sanayi 
atölyeleriyle neredeyse birebir aynıdır. 

envanter çalışması
Bir modern endüstri mirası olarak Doğu Sana-
yi Sitesi, sosyal ve teknolojik değerlerinin yanı-
sıra sahip olduğu mimarlık değerleri açısından 
da incelenmelidir. Mimarlık değerlerinin belir-
lenmesinde yerleşim ve üretim alanını oluştu-
ran tüm bileşenlerin güncel durumları incelen-
melidir. Yerleşke bütününü değerlendirirken 
atölye birimleri ve bu birimlerin oluşturdukları 
blokların tarihsel ve sosyal önemleri yanında 
güncel kullanımları ve fiziksel yapıdaki deği-
şiklikler dikkate alınarak bir puanlama siste-
mi oluşturulmuştur. Toplamda 257 ünite ve 
bu ünitelerin yer aldığı 14 blok toplamda 100 
puan üzerinden değerlendirilmiş ve toplam 
puanlara göre birimler dört sınıfta kategorize 
edilmiştir. A kategorisindeki birimler özgün;  
B sınıfı üniteler kısmen müdahale görmüş,  
C sınıfı müdahale görmüş ve en düşük puan 
alan D kategorisindeki birimler özgünlüğü bü-
yük oranda bozulmuş olarak sınıflandırılmıştır.

Envanterin değerlendirilmesi, birimlerin pu-
anlarına göre sınıflandırdığı notlara dayan-
maktadır. 253 birimin kategorilere dağılımı 
incelendiğinde birimlerin %22’sinin A kate-
gorisinde, %47’sinin B kategorisinde, %21’inin  

10

11 12
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C kategorisinde ve %10’unun ise D kategori-
sinde yer aldığı görülmektedir. 

koruma ve müdahale önerileri
Koruma çalışmaları kapsamında Doğu Sanayi 
Sitesi yapılarının envanter çalışması yapılarak, 
dört farklı kategoride sınıflandırılan her yapı 
grubuna özgü koruma sorunlarına karşı siste-
matik bir yaklaşım benimsenmiştir. Her bir ka-
tegoriyi temsilen genel grup özelliklerini taşı-
yan bir atölye görseli örnek olarak verilmiştir.

Ünitelerin bozulma seviyesi kademeli olarak 
düştüğünden, yüksek dereceli üniteler için 
daha kapsamlı koruma yaklaşımı önerilirken, 
düşük dereceli üniteler için temel olarak mü-
dahale yöntemi ve tekniklerine odaklanılmıştır.

A Kategorisinde yer alan birimlerde, gerek 
yapıda gerekse de günümüze değişmeden 
ulaşan özgün numaralandırma elemanları için 
basit onarım kapsamında, temizlik ve onarım-
larla yetinilebileceği gözlemlenmiştir.

B Kategorisinde yer alan kısmen müdahale 
görmüş birimlerde hasarlı taşıyıcı ve mimari 
elemanların, özgün mekân organizasyonu ve 

malzeme düzeni göz önüne alınarak onarıl-
malı ve sonraki dönemde mekânsal konfor 
adına yapılan mekanik tesisat eklentileri için 
yapıların mimari bütünlüklerini zedelemeye-
cek yeni bir çözüm üretilmelidir. Kimi birim 
ve bloklarda zamanla cepheleri saran bitkiler 
için yapı yüzeyine zarar vermeyecek eleman-
ların kullanımı da önerilebilir.

C Kategorisinde yer alan ve zaman için-
de gördüğü müdahaleler nedeniyle büyük 
oranda değişime uğrayan birimler için ise 
yerleşim bütünlüğü düşünülerek, çatı ve 
cephe düzeni açısından sorunlu eklerin te-
mizlenmesi ve değişikliklerin belli oranda 
özgün biçimlenişe uygun şekilde geri dön-
dürülmesi, kimilerinin ise özgün tasarıma 

10 Kullanıcılar 
tarafından 
renklendirilmiş 
atölye giriş kat 
doğramaları, 2019

11 Özgünlük Analiz 
Paftası

12 Değerlendirme 
Kriterleri

13 Değerlendirme 
Sınıfları

14 A Kategorisi 
atölye örneği, 2019

15 B Kategorisi 
atölye örneği, 2019

13

1514
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man olarak yerleşke bütününe eklenmesi 
tercih edilebilir.

sonsöz
Yenibosna sanayi bölgesi yaklaşık bir asırdır 
sanayi alanı olarak kullanılmış ve 30 yıl önce-
sine kadar gelişimine devam etmiştir. Ancak 
İstanbul’un artan nüfusu ve yetersiz konut 
stoğu bu bölgeyi de etkilemiştir. Yeni konut 
binalarının ve yerleşim alanlarının inşası için 

uyumlu yeni tasarlanacak elemanlar ile de-
ğiştirilmeleri uygun olacaktır.

D Kategorisinde yer alan ve özgünlüğünü 
neredeyse tümüyle kaybetmiş yapılar için 
yine yerleşmenin bütünlüğü açısından öz-
gün çatı biçimlenişinin devam etmesi öngö-
rülmekle birlikte, tümüyle bir yeniden yapım 
önerilmez. Onun yerine bu birimlerin, bütün 
ile uyumlu yeni tasarımlar ile bir güncel kat-

*Kaynak 
belirtilmeyen tüm 

fotoğraf ve çizimler 
yazara aittir. 

16 Atölye yan 
cephelerinde görülen 

yoğun bitkilenme, 
2019

17 C Kategorisi 
atölye örneği, 2019

18 D Kategorisi 
atölye örneği, 2019

19 Özgün tabela 
ve numaralandırma 

elemanları

16

17 18
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bölgede bulunan endüstriyel yapılar her ge-
çen gün yıkılmaktadır. Üst ölçekli imar kal-
kınma planında bölge için tehdit oluşturacak 
bir karar olmamasına rağmen, doğu sanayi 
bölgesinin bölgesel getiri sağlamak için bu 
dönüşümden etkilenmesi potansiyel bir teh-
dit olarak görülmektedir. Bu olasılığı ortadan 
kaldırmak için, sitenin yetkili kurumlar tara-
fından geç kalınmadan resmi olarak tescillen-
mesi veya korunmasına yönelik karar alınma-
sı, bu değerli endüstriyel mirasın aktarılması 
için oldukça faydalı olacaktır.

1 TICCIH (The International Committee for the Con-
servation of the Industrial Heritage), The Nizhny Tagil 
Charter For The Industrial Heritage, 2003:  
https://ticcih.org/about/charter/.

2 Michael Falser, “Is Industrial Heritage Under-Repre-
sented on the World Heritage List”, Global Strategy 
Studies Industrial Heritage Analysis World Heritage 
List and Tentative List, UNESCO World Heritage Cent-
re, Asia-Pacific Region, Minja Yang, 2001.

3 Michael Rix, “Industrial Archaeology”, The Amateur 
Historian, 2 (8), s. 225-229, 1955.

4 Adolf Riegl, “The Modern Cult of Monuments”, Oppo-
sitions, s. 21-51, 1982.

5 Emel Kayın, “Endüstri Mirasına Yönelik Koruma Müda-
halelerini Değerlendirme Ölçütleri ve Terkos Pompa 
İstasyonu”, Mimarlık, S. 370, s. 20-22, 2013.

6 Ülkü Altınoluk, Binaların Yeniden Kullanımı, YEM Yayı-
nevi, s. 15-20, 1998.

7 Duygu Nart, “İstanbul’da Endüstri Yapılarında Gerçek-
leşen Dönüşümlerin Mekansal Açıdan İrdelenmesi”, 
Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, 2015.

8 Harita Genel Müdürlüğü, 1982 ve 2016 Tarihli Hava 
fotoğrafları, Ankara, 2019.

9 Doğu Sanayi Sitesi Kooperatifi, Doğu Sanayi Sitesi 
Tanıtım Kataloğu, İstanbul, 1981.

10 Doğu Sanayi Sitesi Kooperatifi, Doğu Sanayi Sitesi 
Tanıtım Kataloğu, İstanbul, 1981.

11 Cumhuriyet Gazetesi Online Arşivi, Doğu Sanayi İşlet-
meleri Üstü Mesleki Eğitim Merkezi, 12 Eylül 1985.

12 Ayça Aslıhan Özüdoğru, “Adana’da Dokuma Sanayi 
Yapılarının Endüstri Mirası Kapsamında İncelenmesi”, 
Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Universitesi, 2010.

13 Cumhuriyet Gazetesi Online Arşivi, Prefabrike Atölye 
Reklamı, 3 Mayıs 1972.
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Modern ve Ötesi: 1950-2000
Yazarlar: Fulya Erdemci, Orhan Koçak, Semra Germaner 
• Yayına Hazırlayan: N. Kıvılcım Yavuz • İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları • 2008 • Türkçe, İngilizce • Ciltli Kapak 
• 499 sayfa • 23 x 30 cm

santralistanbul’un açılış sergi-
si olarak tasarlanan ve 9 Eylül 
2007-15 Haziran 2008 tarihle-
ri arasında gösterimde kalan 
“Modern ve Ötesi”, Türkiye sa-
natının 1950-2000 arasındaki 
50 yıllık tarihini gözler önüne 
serecek şekilde 100’ün üzerin-
de sanatçı ve sanatçı grubunun 
yaklaşık 500 eserini biraraya 
getirdi. Küratörlüğünü Fulya Er-
demci, Semra Germaner, Orhan 
Koçak ve Zeynep Rona’nın üstlendiği ve Türkiye’deki sanatsal 
üretimin dönüşüm sürecini ortaya koyan “Modern ve Ötesi” 
sergisi, Türkiye’nin modernleşme deneyimini sanat aracılığıy-
la yeniden düşünmeyi, bugünle ilişkilendirmeyi ve tartışmaya 
açmayı sağladı. Elliye yakın müze, kurum ve özel koleksiyon-
dan derlenen yapıtlardan oluşan sergi kronolojik kurgusuyla 
resim ve heykel gibi yerleşik ifade araçlarının yanısıra, yerleş-
tirme, fotoğraf, video ve yeni medya gibi anlatım biçimlerine 
de yer verdi. Sergide, monografik bir yaklaşımla ele alınan sa-
natçıların hem kendi gelişim çizgilerini ortaya koyan hem de 
Türkiye sanat tarihindeki dönüşümlere işaret eden çalışmaları 
izlendi. 

Serginin kitabı ise N. Kıvılcım Yavuz tarafından Fulya Erdem-
ci, Orhan Koçak, Semra Germaner’in metinleri eşliğinde ha-
zırlandı. Sergide yer alan eserlerin tamamını içeren bu kitap, 
İngilizce ve Türkçe olmak üzere çift dilde basıldı. 
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Dünya çapında 
kadınlar tarafın-
dan yönetilen 
mimarlık pratik-
lerini haritalaya-
rak bir başvuru 
kaynağı oluşturan Women Architects World Map, femi-
nist kolektif RebelArchitette tarafından kadın mimarları 
daha görünür kılmak amacıyla hazırlandı. Özellikle mi-
marlık etkinliklerinde kadınların göz ardı edilmesi ve ko-
nuşmacıların kimi zaman çoğunun kimi zaman da tama-
mının erkeklerden oluşmasına bir tepki olarak hazırlanan 
proje, benzer durumları savunmak için kullanılan bahane-
leri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bölge, ülke ve şehir başına düşen pratik sayısının da gö-
rüntülenebildiği haritada mimarlık pratikleri, adres ve in-
ternet siteleriyle listeleniyor. Böylece kadın mimarların bir-
birlerini bularak iletişim kurmalarını kolaylaştırmayı ümit 
eden Rebel Architette, mevcutta listelenen mimar sayısı 
kısıtlı olan haritanın geliştirilmesi ve çeşitlenmesi için Ira-
nian Women Architects, Brezilya’dan Arquitetas Negras, 
Şili’den Mujer Arquitecta ve Çek Cumhuriyeti’nden Wo-
men Public Space Prague gibi kurumlarla işbirliği yapıyor. 

İtalya’nın Bergama kentinde 2017 yılında kurulan  
RebelArchitette, 2018 yılında Architette = Women Arc-
hitects isimli çevrimiçi kitabı yayınlayarak dünyanın farklı 
yerlerinden 365 kadın mimarın profiline yer vermiş; aynı 
yıl Venedik Mimarlık Bienali’nin cinsiyet ayrımcılığına kar-
şı çağrısına cevap veren bir buluşma düzenlemişti.

İstanbul’un Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü
Yazar: İlhan Tekeli • Tarih Vakfı Yurt Yayınları • 2013 • Türkçe • Karton Kapak •  
480 sayfa • 15 x 21 cm

İstanbul’u Türkiye’deki her kent plancısı ya da araştırmacısının gözünü diktiği bir la-
boratuar olarak değerlendiren ve bu olanaktan yararlandığını söyleyen şehir ve bölge 
plancısı, sosyal bilimci Prof. Dr. İlhan Tekeli, toplu eserlerinin 25.’si ve sonuncusu olan 
İstanbul Planlanmasının ve Gelişmesinin Öyküsü’nde İstanbul’un gelişmesini ve imarı-
nı konu ediniyor. İki ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde “İstanbul’un Yapılan-
masını Yönlendirme Gayretleri İçinde Kent Yönetimi ve Planlamasındaki Gelişmeler” ve 
“İstanbul’un Yüzelli Yıllık Planlama Deneyi Üzerine Bir Genel Değerlendirme” başlıklı iki 
metin ile 1838-1984 yılları arasında İstanbul’da kent planlamasının doğuşu ve gelişimiyle, 
İstanbul’un gelişiminin öyküsünü anlatıyor. Kitabın ikinci bölümünde yer alan 8 kısa yazı 
ise İstanbul’un dünya kenti olma süreci, başardıkları ve başaramadıkları, Boğaziçi’nin kül-
türel mirası gibi konular üzerinden İstanbul’un gelişme ve planlama öyküsünü 1980’li yıl-
lardan alarak 2010’lara taşıyor. Bu yazıların dışında kitap İlhan Tekeli ile 2006 yılında yapılan “Prof.Dr. İlhan Tekeli ile İstan-
bul Planlamasına Farklı Bir Bakış” ile 2008’de yapılan “Kamusal Özne Olmanın Doyumu” başlıklı iki söyleşiye de yer veriyor. 

Women Architects World Map
www.rebelarchitette.it
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Türkiye’de 1950 ve 1960 yılları arasında modern mimarlığın gelişimini konu alan Mid-Century 
Modernism in Turkey, II. Dünya Savaşı sonrası modernizm üzerine kapsamlı çalışmalar yürüten 
akademisyenleri biraraya getiriyor. Kitabın yazarları, Türkiye’den mimarlık örneklerinin, dönem 
üzerine uluslararası çerçevede geliştirilen akademik çalışmalar arasında konumlandırılmasını 
sağlıyor. Kitapta, mimarlık kültürünün savaş sonrasında ortaya atılan fikirler ve ideallerden na-
sıl etkilendiği, modernleşme ve kentleşme politikalarıyla nasıl iç içe geçtiği konusunda yakın 
bir okuma yapılıyor. Savaş sonrası mimarlığın genel geçer açıklamaların ötesinde tekrar göz-
den geçirilmesini teşvik eden kitap, çağdaş akademik düşünceye katkı sunuyor.

Sibel Bozdoğan, İpek Akpınar, Emre Gönlügür, Burak Erdim, Annabel Wharton ve İpek Türeli’nin 
yazılarının yer aldığı kitabın bölümleri şöyle sıralanıyor: Önsöz, “Türkiye’de Savaş Sonrası Mo-
dernizm: 1950’lerde Mimarlık, Şehircilik ve Siyasete Retrospektif Bakış”, “Deniz Kıyısı Oku-
maları: Yirminci Yüzyıl Ortası İzmir’de Deniz Hamamlarından Yazlıklara Uzanan Yol”, “Tarihi 
Yarımada’da Kentleşmenin Temsili: 1950’lerde İstanbul’un Türkleştirmesi”, “İzmir Uluslararası 
Fuarı’nda Modern Amerikan Evinin Sergilenmesi”, “Marshall Planı’nın Bayrakları Altında: Soğuk Savaş Ortadoğusu’nda 
Çoklu Modernizmler ve Mesleki Meşruluk, 1950-1964”, “İstanbul Hilton, 1951-2014: Modernite ve Çöküşü”, “Tanıtım olarak 
Mimarlık: İstanbul Reklam Sitesi”.

Modernist Açılımda Bir Öncü: Seyfi Arkan  
Editörler: Ali Cengizkan, A. Derin İnan,  
N. Müge Cengizkan • TMMOB Mimarlar Odası 
Yayınları • 2012 • Türkçe •588 sayfa • Karton Kapak 
• 24 x 32 cm

TMMOB Mimarlar Odası Anma Programı çerçeve-

sinde hazırlanan kitap, Seyfi Arkan’ın yayımlanmış / 

yayımlanmamış tüm proje, yapı ve imar planlarının 

arşiv belgeleri ve güncel fotoğraflarıyla derlenen 

bir kataloğun yanısıra, Türkiye modern mimarlığı 

ve Arkan üzerine sözü ve çalışmaları olan kişilerin 

araştırma ve değerlendirmelerini içeren sempoz-

yum bildirilerini, Arkan hakkında bugüne kadar ya-

yımlanmış nitelikli makaleleri, Arkan’ın hazırladığı 

raporları, ders notlarını, İller Bankası inşaatı sıra-

sında tutulan günlükten örnekleri, özel ve kurumsal 

yazışmaları içeriyor. 20. yüzyılda Türkiye mimarlı-

ğının modernleşmesinde kendine özgü bir öncü rol 

üstlenen Seyfi Arkan’ın 

tasarımlarını, yapılarının 

elde ediliş öyküsünü, 

bu yapılardaki değer-

leri, ama aynı zamanda 

bütün bu öykülerin ar-

kasındaki kişiliği daha 

yakından bilmeye ve 

öğrenmeye çağrı olan 

bu kitabın, yeni mimar-

lık araştırmaları ve yo-

rumlarını teşvik etmesi 

de amaçlanıyor. 

Hrant Dink Vakfı’nın kültürel 
miras çalışmaları kapsamında 
hazırladığı KarDes, İstanbul’un 
çokkültürlü mirasını ve çokkat-
manlı yapısını keşfe açan, görü-
nür olmayan zenginliklerini gün 
yüzüne çıkararak kültürel miras 
yapılarını kullanıcılarla buluş-
turmayı amaçlayan bir mobil 
uygulama. Türkçe ve İngilizce 
dillerinde kişisel gezi rehberi 
olarak tasarlanan uygulama kapsamlı bir araştırma sonucun-
da hazırlanan ve birbirine yürüme mesafesinde bulunan 9 ila 
15 duraktan oluşan her biri ortalama iki saat süren 12 hafıza 
turunu içeriyor. Bu turları takip ederek cami, kilise, sinagog, 
okul ve mezarlık gibi 900’e yakın yapıdan oluşan kültürel 
miras envanterini keşfetmek, Yorgo’nun Gül Bahçesi’nin, Bü-
yükdere Dondurmacısı’nın, Deniz Kızı Eftelya’nın, Narmanlı 
Han’ın, Galata Mevlevihanesi’nin hikâyelerini tanınmış sanat-
çıların seslerinden dinlemek mümkün. Barındırdığı 40’a yakın 
sözlü tarih görüşmeleriyle dinamik bir anlatı sunan ve yeni 
turlarla sürekli güncellenen uygulama App Store ve Play  
Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. 

KarDes: Çokkültürlü Hafıza Turları Rehberi 
hrantdink.org/tr/faaliyetler/projeler/kulturel-miras

Mid-Century Modernism in Turkey
Architecture Across Cultures in the 1950s and 1960s

Editör: Meltem Ö. Gürel • Routledge • 2015 • İngilizce • 210 sayfa • Sert Kapak • 16 x 23 cm
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Betonart Yazar Buluşmaları #64 Çevrimiçi Düzenlendi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Çevrimiçi Sergileri

Betonart’ın Ozan Avcı’nın konuk edi-
törlüğünde hazırlanan “Yemek” te-
malı 64. sayısının Yazar Buluşmaları 
Circle’ın evsahipliğinde çevrimiçi ger-
çekleşti. Ozan Avcı’nın moderatörlü-
ğünü üstlendiği, 14-21 Nisan tarihleri 
arasında 2 haftaya yayılan üç buluş-
maya 64. sayının yazarlarından Erhan 
Akarçay, Özlem Ünsal, Yağmur Yıldı-
rım, Özge Samancı, Aslıhan Demirtaş 
ve Burcu Serdar Köknar konuk oldu. 

14 Nisan Çarşamba günü “Yemek Oda-
sı” başlığıyla düzenlenen ilk buluşmada 
Erhan Akarçay beslenme ve toplumsal 
eşitsizlik, kentleşme ve medya etkisiy-
le yemeğin değişen anlamlarını; Öz-
lem Ünsal ise dünyada gıda konusuna 
bakışın değişimini, yemeğin toplumsal 
boyutunu konuştu. Bir yanda gıda-
ya ulaşamayanlar varken diğer yanda 
elindeki ürünü tüketiciye ulaştırmaya-
rak toprağa gömen üreticilerin varlığı, 
sınıfdaşları ile benzer mekânlar tüket-
me eğilimindeki insanların sosyal med-
yadaki yemek paylaşımları gibi konu-
larla içinde bulunduğumuz koşullar da 
yemek üzerinden değerlendirildi. 

18 Nisan Cumartesi günü düzenlenen 
“Otları ve Mutfağıyla İstanbul” baş-
lıklı ikinci buluşmada Özge Samancı, 
coğrafya ve tarih ekseninde Osman-
lı döneminde İstanbul mutfağından, 
Yağmur Yıldırım ise İstanbul’un açık 

alanlarında bulunabilen ve toplanabi-
len, yenebilir otlarından bahsetti. Ye-
mek ve kent arakesitinde İstanbul’un 
yemek kültürünün dinamikliği/çeşit-
liliği, bir mide kent olarak İstanbul, 
kent tarımı, yemek ve toplumsal cin-
siyet, göç ve yemek pratikleri, pan-
deminin yemek ile ilişkisi gibi konular 
konuşuldu. 

21 Nisan Salı günü ise “Nane Limon” 
başlığıyla son buluşma gerçekleşti. 
Aslıhan Demirtaş, Taş Çorbası hikâyesi 
üzerinden mimarlıkta süreç, kolektiflik 

ve oyun hakkında düşüncelerini aktarır-
ken Burcu Serdar Köknar farklı zaman-
larda parçası olduğu farklı mutfakların 
hikayesini anlattı. Mutfağın ve yemeğin 
birleştirici gücü, yemek yapma ve ta-
sarım pratiklerinde süreç odaklılık gibi 
konular güncel pratiklerden örneklerle 
ele alındı. 

Buluşmaların kayıtları The Circle Spa-
ce’in Youtube kanalı üzerinden izle-
nebiliyor. Betonart’ın 64. sayısına da 
ücretsiz olarak bi-ozet.com üzerinden 
çevrimiçi erişilebiliyor. 

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağlı İs-
tanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 
2008-2017 yılları arasında gösteri-
len geçmiş sergilerinin bir kısmına 
çevrimiçi ulaşılabiliyor. Enstitünün 
“Şişli Camii: Erken Cumhuriyet Döne-
minde Bir Osmanlı Yapısı”, “Taksim: 
İstanbul’un Kalbi”, “Uzak İzlenimler: 
Clara ve Luigi Mayer’in Resimlerinde 
18. Yüzyıl İstanbulu”, “Doğu’nun Mer-
kezine Seyahat 1850-1950: Pierre de 
Gigord Koleksiyonu’ndan İstanbul’da 
Gezginlerin 100 Yılı”, “Dört Ayaklı Be-
lediye: İstanbul’un Sokak Köpekleri”, 
“Uzun Öyküler: Melling ve Dunn’ın 

Panoramalarında İstanbul”, “Üç Kitap-
lı Kentler” başlıklı sergilerine Google 
Arts and Culture üzerinden erişilebi-
liyor. Dijital sergilerin yanısıra İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü 15 Haziran’dan 

itibaren giriş katında yer alan sergi sa-
lonunu da ziyarete açıyor. Enstitünün 
güncel sergisi “Hafıza-i Beşer: Osmanlı 
Yazmalarından Hikâyeler” yeniden fi-
ziksel mekânında izlenebilecek. 
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SALT’ın Sergi Seçkileri Google Arts & Culture’da

bi_özet soruyor: “Siyah Pijama” Araştırması

SALT Beyoğlu ve SALT Galata yapı-
larının kamu sağlığını gözeten ted-
birler kapsamında kullanıma kapalı 
olduğu bu dönemde SALT, evden 
erişebilecek yeni içerikler üretmeye 
odaklandı. 

“1932’den 1973’e Gazi Resim-İş: İde-
alist Mektep, Üretken Atölye”, “Mo-
derni Sergilemek”, “Sadi Öziş ve 
Kare Metal 1953-1966”, “Sedad Hakkı 
Eldem’i Anla(t)mak II: 1950-1980”, 
“Sedad Hakkı Eldem’i Anla(t)mak I: 
1930-1950”, “Modern Denemeler 4: 
Salon”, “Ali Saim Ülgen Arşivi: Bir 
Kültürel Bellek ve Kişisel Tarih İnşa-
sı”, “Modernin İcrası: Atatürk Kültür 
Merkezi 1946-1977”, “Ressam Sabi-
ha Rüştü Bozcalı”, “Knossos Kazıla-
rından Bâb-I Âli Baskını’na Fotoğ-
raflarıyla Bahaettin Rahmi Bediz” ile 
Osmanlı Bankası Müzesi’nin beş ayrı 
sergi şeklinde konumlandırılan arşiv 

içeriği olmak üzere SALT’ın 15 sergi-
si Google Arts & Culture üzerinden 
incelenebiliyor. Bu sene kuruluşunun 
9. yılını kutlayan SALT’ın güncel seç-

kileri, İstanbul ve Ankara programları 
tekrar kurgulanana dek internet sitesi 
üzerinden takip edilebiliyor:
saltonline.org

Binat İletişim & Danışmanlık’ın diji-
tal yayını olan bi_özet, Mart-Haziran 
döneminde Covid-19 salgınının mi-
marlık pratikleri üzerindeki etkisini 
incelemek amacıyla “Siyah Pijama” 
araştırmasını başlattı. Güncel ça-
lışma koşullarında mimari üretim 
süreçlerinin durumunu öğrenmek 
için yola çıkan çalışmaya şimdi-
ye kadar Teğet Mimarlık’tan Ertuğ 
Uçar, M+D Mimarlık’tan Dürrin Süer, 
mimaristudio’dan Ayça Akkaya Kul 
ve Önder Kul, NSMH’den Nevzat Sa-
yın, Two Plus Architects ekibi, Stu-
dio Per Se’den Ali Derya Dostoğlu, 
OKTAA’dan Birge Yıldırım ve Gürkan 
Okta, Motto Mimarlık’tan Onur Öz-
koç, Plug Ofis’ten Buşra Al, Studio 
Evren Başbuğ Mimarlık’tan Evren 
Başbuğ, Saffet Kaya Design’dan Saf-
fet Kaya Bekiroğlu, BT Mimarlık’tan 
Berna Tanverdi, İkiartıbir Mimarlık’tan 
Ferhat Hacıalibeyoğlu, FREA’dan Fa-
tih Yavuz, GEO_ID’den Tuğçe Rizeli 
Bilgi, ACE Mimarlık’tan Orçun Er-
san, Gönye Tasarım’dan Yelin Evcen, 

Epigram Tasarım Mimarlık’tan Mer-
ve Akdağ Öner ve degostudio’dan 
Özge Meriç ve Volkan Taşkın katkı-
da bulundu. Araştırma kapsamında 
mimarlar; uzaktan çalışma kararını 
nasıl aldıkları, bu süreçte hangi araç-
ları kullandıkları ve projelerini na-
sıl yürüttükleri, uzaktan çalışmanın 
avantajları ve dezavantajları, gelecek 
öngörüleri üzerine görüşlerini pay-
laştılar.

bi_özet’in yapı sektöründe güncel 
konulara odaklanan araştırmala-
rı ilerleyen dönemlerde de devam 
edecek.
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selamsız low-cost housing 
Burak Öztürk | The low-income people living in Istanbul did not have a suffi-
cient supply of housing at the end of the 1940s. The fact that these people lived 
in environments with inadequate comfort and health conditions was about to 
reveal the urban sprawl. In order to prevent this issue, some studies have been 
carried out by the government to promote low cost housing construction. The 
first attempt in Istanbul was transforming the abandoned cemetery in Üsküdar 
– Selamsız into a residential area. Press organizations followed the develop-
ments with interest and many news and notices were published on this topic. 
The design and construction processes of the housing have been illuminated by 
examining the mentioned publications. Although the Selamsız Low-Cost Hous-
ing have experienced some additions and destructions during its life time, it 
survived with many samples.  The article discuses the risks they carry to survive, 
as well as suggestions for the conservation. 

expanding borders of kadıköy: koşuyolu 
Yeşim Erdal, H. İlke Alatlı, Aslı  Kırbaş,  Yıldız Salman | Koşuyolu as a designed 

neighborhood is one of the pioneer initiatives of the municipality to meet the 

increasing demand for “low-cost housing”, towards the 1950s. Planned between 

1949 and 1956, the first stages were completed by 1953. Leading planners and 

architects of the period like Kemal Ahmet Aru, Rebii Gorbon, Seyfi Arkan, Leyla 

Turgut and Sait Özden were involved in the planning process between the years 

1948-1956. The “modern neighborhood” of the 50s merits to be considered as 

a cultural heritage place considering physical and social importance. Although 

the site still preserves some of its heritage values and preservation possibilities, 

regarding challenging conditions, many negative effects of the contemporary 

urban dynamics like functional and physical transformations are a grave threat. 

Koşuyolu Neighborhood, as a representative of the 50s İstanbul, merits an inte-

grated planning and preservation approach.

the invisible modern of 1950s: seyrantepe auto industry district
Ceren Kahraman Bereket, Ezgi Aydoğan Tekcan | This study presents a research 
on how Seyrantepe Auto Industry District designed by distinguished architect 
Seyfi Arkan can be preserved as a focal point in the city with the contemporary 
conservation approaches. The district must be considered as industrial heritage 
with all its historical, cultural, industrial importance and with its group value 
which provides an open explorable area.  The district, which has remained in the 
city center today, carries the risk of losing its architectural value in the near fu-
ture due to the rapid urban changes. In this context, a contemporary conserva-
tion approach should be developed in accordance with all these heritage values 
and the dynamics of change within the region.

preserving the industrial heritage of recent past: doğu sanayi industrial estate
Dilara Gür | The main subject of the study is the East Industrial Estate (Doğu 
Sanayi Sitesi), located in Yenibosna, Bakırköy district established by local small 
industrialists in 1970 to find solutions to the problems seen in the industrial 
zones of the period. East Industrial Estate is a qualified architectural design 
product with the use of innovative construction techniques and materials. At 
the same time, it has “use value” and “cultural value” as an industrial heritage in 
terms of it’s social identity and its important place in the collective memory of 
the city and the inhabitants. The region has been used as an industrial zone for 
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designing a modern neighbourhood: veliefendi workers’ housing blocks
Ferdağ Göçek Karabey, Hande Tombaz | Veliefendi Workers’ Housing Blocks 
is a socially engaged design project that can be characterized mainly as both 
a solution to the squatter problem of Zeytinburnu district and an implementa-
tion of “affordable housing” policies developed for the low-income working 
class. In addition to being a representation of national urban policies of the pe-
riod; its design approach has similar concerns with modernist urban planning  
approaches that have been influential in Europe since the beginning of the last 
century, adopting social welfare and egalitarian design principles. In this re-
gard, it is believed that Veliefendi Workers’ Housing Blocks should be identified 
as a part of the 20th century modern architectural heritage of Turkey.

unknown loss of modern architectural heritage of turkey: tozkoparan social 
housing area
Yusuf Tunca, E. Ebru Omay Polat | Tozkoparan Social Housing Area built in the 
periphery of Istanbul in the 1960s, today is located in one of the centers due to 
the expansion of the metropolis. Urbanization as a result of industrialization in 
the 60s created housing issues along with slum problems.  The government’s 
solution was to establish fast and economical housing systems in the “Slum Pre-
vention Areas” announced under the law enacted in 1966. The first and largest 
of them, Tozkoparan Social Housing Area was designed with simple facades and 
functional plan schemes under the influence of modernism with a low budget 
and in a limited time as a modern residential area. Since 2006, the site is under 
the threat of an urban transformation project. The long term discussions about 
the future of the area led owners to a false perception of considering their homes 
as commodities, which sped up the loss of the area’s authentic identity. Due to 
its modernist architectural features, its importance in Turkey’s urbanization his-
tory, and its unique socio-cultural structure, the preservation of the housing area 
should be recommended within the scope of “Modern Architectural Heritage”.

history of modern urbanization of balmumcu: seyfi arkan’s “güzel konutlar 
sitesi”
Çağdaş Kaya, Meriç Altıntaş Kaptan | Being one of the first examples of mod-
ernist architecture built in the Balmumcu neighborhood; the significance of 
“Balmumcu Güzel Konutlar Sitesi” in defining and characterizing today’s mod-
ern urban identity and memory of the neighborhood in terms of “writing the 
history of modern urbanization” is inevitable. Arkan’s modernist heritage em-
bodies layers of social, economic, and cultural values of its time and society, 
thus can be ascribed as a “stimulant” of the place identity and a “standing 
witness” to the spatial restructuring and ever-increasing urban sprawl of the 
region. To further identify the historic development of the neighborhood to-
gether with this underrated architectural gem, informative documents and evi-
dence can be traced back to the map archives dating back to the 18th century, 
a few records from 19th century and aerial photographs from 1942 to date.    

about a century and continued its development until 30 years ago. However, the increasing 
population of Istanbul and the dense housing process also affected this region. In order to 
eliminate this possibility, official registration of the site by authorized institutions or taking a 
protection decision will be efficient for the conservation of this valuable industrial heritage. 
A conservation and preservation proposal is presented in an attempt based on documenta-
tional and inventorial study.
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