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Betonart 17. yılında 70. sayıya ulaştı. 

Dergimiz her sayıda mimarlığın kadim ve güncel konularını taze yaklaşımlarla ele almayı önemsiyor, say-
falarını yeni yazarlara açıyor. Basılı bir yayını sürdürme ısrarının yanısıra titiz editoryal sürecinden de taviz 
vermiyor ve bu özelliği ile günümüzde nadirleşiyor. Sevinerek görüyoruz ki Betonart, genç mimar ve aka-
demisyenlerin rağbet ettiği, buluştuğu, tartıştığı bir platform oluyor. 

70. sayı için yaptığımız açık çağrıya gelen başvurular tam da yukarıda sayılanları ispatlar nitelikteydi. “Yapı 
okumaları” temasıyla açıklanan duyuruya ülkenin dörtbir yanından metin önerileri geldi. Öyle ki, yayın 
kurulu ve editörlerin detaylı değerlendirmeleri sonucunda elimizde bir sayının boyutlarına sığmayacak 
kadar çok ve iyi öneri olduğunu gördük. Buradan hareketle seçilen metinleri “yapı okumaları 1 ve 2” olarak 
gruplayarak iki sayı boyunca yayınlama kararı aldık. Gruplamada işlevsel ve coğrafi çeşitliliği gözetmeye 
çalıştık. 

Yapı Okumaları 1 grubunda tanınmış, üzerine çokça yazılmış kimi yapılar yeni ve sıradışı yöntemlerle ele 
alınırken hakkettiği ilgiyi görememiş kimileri de özenli araştırmalar sonucu dikkate değer kılınıyor. Bahse-
dilen çoğu yapının özgünlüğü, geçirdiği/geçireceği tadilatlar, kentsel dönüşüm hamleleri ya da afetler gibi 
nedenlerle tehdit altındayken, yazarların belgeleme  çabaları ayrıca önem kazanıyor. Hele ki bu yapıların, 
yaşamın ve gündelik hayatın tam içinden, kentler ve kullanıcılarla kurdukları doğal ilişkiler üzerinden yep-
yeni bakış açılarıyla okunması, çok değerli. 

Bu sayının kapağını da, metinler için izlediğimiz yöntemi sürdürerek bir açık çağrı ile elde ettik. Bura-
da da gelen önerilerin sayısı ve niteliği, Betonart’ın yakından ve deyim yerindeyse “içeriden” takip edil-
diğini gösteriyordu. Değerlendirme sonucunda öne çıkan Ferhat Hacıalibeyoğlu’nun tasarımı oldu. 
Hacıalibeyoğlu’nun tasarım sürecini gösteren çalışmasını sayfa 89’da bulabilirsiniz. 

Açık çağrılar sayesinde her zamankinden çok daha kalabalık bir ekiple ve heyecanla hazırladığımız 70. 
sayımıza emeği geçenlere ve elbette, metin ve kapak tasarımı önerilerini bizimle paylaşan herkese teşek-
kürler. 

Neslihan Şık
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deneme ve öğrenme 
mekânı olarak  
troya müzesi şantiyesi

Bu çalışma 15. yüzyılda Rönesans ile birlikte 
yer/inden edilerek kâğıda hapsedilen1 mi-
marlık bilgisinin bu süreçte kendi geçirdiği ve 
nesnesini etkilediği değişim ile ilgilenmekte-
dir. Bu bağlamda, şantiye mekânları, mimari 
üretim sürecinde, çizimden sonra gelen yerini 
tekrar düşünmeye sevk eden örnekler üzerin-
den ele alınacak ve bir deneme ve öğrenme 
mekânına dönüşebilme potansiyeli üzerinden 
incelenecektir. Yapma sürecindeki sapma ve 
arayışlarla ortaya çıkan bu potansiyelin aynı 
zamanda şantiye mekânını mimari bilginin 
üretim sürecine yeniden dahil ettiği düşünül-
mektedir. 

Bugün bildiğimiz ve kullandığımız anlamda 
çizimin henüz mimarlık ile nesnesi arasına 
girmediği Rönesans öncesinde mimarlık, in-
şaat alanında uygulanan kurallar ile yapılan 
bir pratikti. Pérez-Gómez bu döneme denk 
gelen Gotik mimarideki farklı uygulama 
yöntemlerinin inşaat sürecinde ortaya çıkan 
problemlere yine inşaat alanında verilen ka-
rarların katmanlaşması sonucu ulaşıldığını 
söylemiştir.2 Başka bir ifade ile bu dönemde 
mimarlık bilgisi yerde ya da yapının kendi-
sindedir. Rönesans ile takip eden süreçte ise 
özellikle üçlü ortografik yapının (plan-kesit-
görünüş) ve gelişmiş perspektif teknikleri-
nin mimarlık alanında kullanımı yaygınlaşmış 
ancak çizimin mimari tasarım sürecinin vaz-
geçilmez bir bileşeni olması geç Rönesans 
Dönemi’nde gerçekleşmiştir.3 Bu gelişme ile 
birlikte çizim artık mimarlık nesnesinin ön 
koşulu olarak algılanmaya başlamıştır. Kâmil 
Tan’ın Edward Robbins’den aktardığına göre 
çizim alanında, mimarlık nesnesinin görsel 
imgelerinin oluşturulması ve başka birine ak-
tarılması konusunda yaşanan bu gelişmeler 
mimarın inşa alanında kalmasını gerektirme-
yecek şekilde mimarlık bilgisinin yer değiş-
tirmesini mümkün kılmıştır.4 Öncesinde yer-
de, yapının kendisinde ya da yapı ustasında 
olan ve yer değiştirmesi/aktarımı ancak ya 

yapı ustasının hareketliliği ya da yapının el 
değiştirmesiyle gerçekleşen mimarlık bilgi-
sinin hareketliliği çizim teknikleri ile üretilen 
temsilleri aracılığıyla artmıştır. İnşa alanının 
terkedilmesi; yapı ustasının ressam-mimara, 
şantiyede bedenin kılavuzluk ettiği5 gelenek-
sel mimarlık üretiminin de gözün hegemon-
yasının hâkim olduğu bir pratiğe evrilmesine 
sebep olmuştur. Uğur Tanyeli çizimin mimar-
lık pratiğine hâkim olduğu bu dönemde şan-
tiyenin “entelektüel seçkinin sorumluluğunu 
aynı oranda seçkin olmayanlara devredebil-
diği zorunlu, ama pekâlâ da uzak durulabilir 
bir yere dönüştüğünü”6 ve dönemin önemli 
isimlerinden Alberti’nin de şantiyeye gitme-
mesiyle ünlü olduğunu söylemiştir.7 Bu ge-
lişmelerle eş zamanlı olarak yaşanan basım 
teknolojilerindeki ilerlemeler mimarlık kitabı-
nın ortaya çıkmasına ve bu sayede mimarlık 
bilgisinin şantiyeden bütünüyle kopmasına 
neden olmuştur. 1485 yılında ilk basılı kitap 
olan Alberti’nin aedificatoria’sı ve yazımı ba-
sım öncesi döneme ait olsa da yaygın kul-
lanımı 1521’de ilk resimli baskısının ardından 
gerçekleşen Vitrivius’un De architectura kita-
bı mimarlığı sözlü kültür alanına ait bir pra-
tik olmaktan çıkarıp yazılı ve görsel kültür 
alanına dahil etmiştir. Kitap mimarlık bilgisi-
ni yerden ve yapı ustasından bağımsız hâle 
getirmiş, geleneksel dünyasının aşkın belir-
leyicilerinden bir anlamda kurtarmış ve kâğıt 
mekânında üzerine konuşulabilir, yorumla-
nabilir kılmış olmasının yanısıra Tanyeli’nin 
deyimiyle “bilgiyi kodifiye” de etmiştir.8 Çi-
zimde temsil/tarif edilen mimarlık, inşa ala-
nında üretilebilecek o ana özgü çözümleri ve 
fırsatları önemli ölçüde bastırmaktadır. Baskı 
teknolojisiyle eş zamanlı olarak gelişme gös-
teren mimarlık kitabı aracılığıyla “yer ötesi” 
hâline gelen mimarlık bilgisi ilerleyen yıllarda 
özellikle mimarlık tarihi kitaplarının etkisiyle 
“zaman ötesi”9 bir değere de ulaşmıştır. Şan-
tiyenin mimarlık üretimindeki konumunu et-
kileyen bir diğer önemli gelişme ise mimarlık 

Büşra 
Özaydın Çat
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kitabının paradigma değiştirici etkisi ile orta-
ya çıkan mimarlık okuludur. 1671 yılında Güzel 
Sanatlar Akademisi’nin (Académiedes Beaux-
Arts) kurulmasıyla mimarlık artık okulda ders 
kitapları aracılığıyla öğrencilere aktarılan bir 
üretim etkinliğine dönüşmüştür. Ceylan bu 
konu ile ilgili “mimarlık bilgisinin şantiye-
de ustadan çırağa aktarılan bir ‘kutsal bilgi’ 
veya atölyede deha aracılığıyla keşfedilen bir 
‘hikmet’ olmaktan çıkarak, bir eğitim-öğre-
tim sistematiğinin konusu haline geldiğini”10 
söylemiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, 
şantiyenin mimarlık bilgisinin üretiminin ve 
aktarımının yapıldığı bir yer olma özelliğinin, 
mimarlık kitabı ve mimarlık okulunun etkisiyle 
büyük oranda azaldığı söylenebilir. 

Rönesans’ın etkisiyle mimarlık alanında 
Batı’da yaşanan bu gelişmeler farklı zaman-
larda farklı coğrafyalarda da etkisini göster-
miştir. Örneğin 16. yüzyılda Batı’da dünyanın 
matematiksel verilerle ölçülebilirliği ve bu-
nun aracılığıyla algılanması üzerine yaşanan 
gelişmelere rağmen Osmanlı’da mekânın 
algılanışı büyük ölçüde “fiziko-sosyal” veri-
lerle sağlanmıştır.11 Benzer şekilde özerk bir 
pratik alanı olmaksızın mimarlığa değinen ilk 
kitabın basımı ise 18. yüzyıla denk gelmiştir. 
Vauban’dan çevrilen Fenn-i Lağım (1793) ve 
Fenn-i Muhasara (1799) kitapları Osmanlı’da 
basılan askeri mimarlık konulu ilk kitaplardır.12 
Benzer şekilde mimarlık okullarının kurulması 
da oldukça geç bir dönem olarak 19. yüzyıla 
denk gelmektedir. Bu gelişmeler bağlamında 
mimari bilgi üetiminde şantiyenin daha geç 
bir dönemde terkedildiği buna bağlı olarak 
geleneksel yapım tekniklerinin daha uzun 
süre kullanıldığı, dolayısıyla zihinsel üretimin 
ve düşünme biçimlerinin de günümüzde hâlâ 
bu süreçten izler taşıdığı söylenebilir. 20. 
yüzyıla gelindiğinde şantiye, Türkiye mimarlık 
ortamında gerek mimarlığın bir meslek ola-
rak yerleşme süreci gerekse mimarlık eğitimi 
dünyadaki gelişmelerin etkisinde geçirdiği 
süreçte, çeşitli biçimlerde gündeme gelmiştir. 
Firuzan Baytop 1964 yılında Mimarlık dergi-
sinde yayınlanan “Mimarlıkta Uygulamanın 
Önemi ‘Şantiyecilik’” başlıklı makalesinde mi-
mari üretimin tasarım ve inşaat sürecini bir-
birinden tamamen ayırmakta ve bu iki sürece 
müdahale edenlerin de ayrılması gerektiğini 
savunmaktadır. Baytop mimari üretimde “şan-
tiyeciler” olarak adlandırdığı grubu şu şekilde 
tanımlamıştır: “Bir mimarlık yapıtının ortaya 
çıkartısını sağlamak amacıyla, proje sanatçı-

sının tutacağı ışık altında, onunla el ve fikir 
birliği yapacak; Yaptıran-Yapan ikilisini temsil 
eden ve ‘Şantiye’ denen uygulama alanında 
çalışmak üzere mimarların bu yolda eğitilme-
leri ile elde edilecek ‘Kontrol şefi-Şantiye şefi’ 
ikilisi ile sanat ve meslek yardımcıları”.13 Öte 
yandan aynı yıl derginin bir diğer sayısında 
Bülent Özer “Walter Gropius ve Mimarın Eği-
tim Meselesi” başlıklı makalesinde Gropius’un 
“Mimarlar İçin Eğitim Plânı” başlıklı makale-
sinde yer alan eğitim ile ilgili 12 maddelik gö-
rüşlerine yer vermiştir. Eğitim ve şantiye sü-
recinin birbirinden ayrı düşünülmeyeceğine 
değinen maddeler şu şekildedir:

“m4. Bilgi ancak bizzat görerek ve deneye-
rek canlı bir niteliğe kavuşturulabilir. Bu ba-
kımdan, öğretimin bütün safhalarında proje 
ve yapı, plânş ve şantiye el ele yürümek zo-
rundadırlar. İnşaat pratiği, birçok yıllar süren 
akademik öğretimin sonunda ekleme bir di-
siplin halinde düşünülmemeli, aksine öğreti-
min içinde onun ayrılmaz bir parçası şeklinde 
ele alınmalıdır.
m6. … konstrüksiyon atölye çalışmaları hem 
yaz tatillerindeki şantiye hem de okulun yapı 
laboratuvarındaki faaliyetle tamamlanmalıdır. 
Böylece, elde edilen bilgiyi derinleştirmek ve 
dengelemek imkânı da orta yere çıkacaktır. 
‘Pratik’ deyimini bir inşaat bürosundaki staj 
olarak değil de doğrudan doğruya şantiyede 
ustabaşının, kalfanın yanında staj şeklinde an-
lamak gerekir.”14

Bugünün mimarlık ortamında şantiyeye farklı 
yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Profesyo-
nel alanda şantiyeci mimar/şantiye mimarı ta-
nımı ayrı bir uzmanlık olarak belirginleşmiştir. 
Öte yandan mimarlık eğitiminin ise “çizme-
tasarlama, kitap okuma-okutma hatta metin 
yazma pratiğine”15 dönüştüğü görülmektedir. 
Bu noktada önemli ölçüde gelişen ve çeşit-
lenen temsil yöntemlerinden ayrı bir mimar-
lık/eğitimi düşünülmeyeceğini akılda tutarak 
eğitimde uygulama pratiklerinin de tekrar ele 
alınması gerektiği düşünülmektedir.16

yeniden bilgi üreten şantiye…
Öncesinde yaşanan tüm gelişmelerin devamı 
olarak 20. yüzyılda tasarım ve uygulama sü-
reçlerinin birbirinden büyük oranda ayrılması, 
çizimin hegomonik yapısı ile inşanın bir ön 
koşulu haline gelmesi şantiyeyi sadece kendi-
sine ofisten bilgi aktarılan bir uygulama alanı 
pozisyonuna sürüklemiştir. Bu çalışma mima-
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ri üretim sürecinde şantiyenin tekrar mimar-
lık bilgisinin dolaşım ağına katılmasına ve bu 
bilginin üretiminin ve aktarımının yapılabildiği 
ortamlardan birine dönüştüğü aralığa işaret 
etmeyi hedeflemektedir. Bu aralığın iki du-
rumda yakalanacağı tespit edilmiştir. 

1. İnşanın ön koşulu olan mimari temsillerin 
boşluklu yapısı sonucu şantiye ortamında 
çözüm bekleyen noktaların olması, 

2. İnşa sürecinin diğer tüm bileşenlerinin 
mimar ile birlikte şantiye ortamında ko-
nuşabilir halde bulunması

Mimari mekânın üretim sürecinde çizimler 
düşünme aracı ya da mimari fikrin temsil ara-
cı olarak kullanılabilirler. Düşünme aracı ola-
rak kullanılan çizimler inşa sürecinin aksine 
içinde sonsuz denebilecek kadar deneme fır-
satı barındırır. Buna karşın mimari fikrin tem-
sili olan, özellikle inşa sürecinde diğer katılım-
cılarla iletişim imkânı yaratan çizimler statik 
bir notasyon sistemi üzerine kuruludur. Bu 
çizimler mimari mekâna dair bazı fikirleri ba-
rındırırken bazı fikirleri ise dışarıda bırakmak-
tadır. Bu da mimari temsilin boşluklu yapısını 
ortaya çıkarır. Robin Evans bu konu ile ilgili 
fikrin iletiminin hiçbir zaman engelsiz gerçek-
leşmediğini, çizim ve inşa arasında bir boş-
luk ve bu boşluğun sebep olduğu sapmalar 
olduğunu söylemiştir.17 Şantiye bir anlamda 
çizim ve inşa arasındaki bu boşluğu görünür 
kılmaktadır. Bu anlamda şantiye, bu boşluklar 
için yaratıcı çözümlerin üretilme potansiyelini 
barındırmaktadır. Diğer bir durum ise şanti-
yenin sadece çizimleri aracılığıyla mimarın 
ya da mühendislerin konuşabildiği bir ortam 
olmasından ziyade, haritacının, hafriyatçının, 
kalıp ustasının, sıvacının ve diğer tüm bile-
şenlerin kitabî olmayan bilgisi ile konuşabil-
diği bir ortam olmasıdır. Yukarıda söz edilen 
her iki durum da üretim sürecinde mimari çi-
zimin potansiyel ve zaaflarının farkında olma-
yı, bazı durumlarda çizimin etkisinin azaltılıp 
bazı durumlarda sınırlarını zorlamayı ve aş-
mayı ya da şantiyeden/üretimden ve yerden 
gelen bilgi ile çizimi de dönüşmesine imkân 
verecek alternatif yöntemlerle kullanmayı ge-
rektirmektedir. 

İnşaat iskelesi, inşaat yeri anlamına gelen 
Fransızca chantier kelimesi Türkçeye şantiye 
olarak geçmiştir. Günümüzde mimari çizim-
lerden ayrı düşünülemeyecek şantiye orta-
mının bu çizimlerle oldukça soyut bir ilişkisi 

vardır. Çizim yapı ustasına çoğu kez nasıl yap-
ması gerektiğini değil, sonuç olarak ortaya ne 
çıkması gerektiğini söyler. Ve bunu yaparken 
de ortaya çıkacak mimari mekânı mümkün 
olduğu kadar parçalara bölerek -planlar, ke-
sitler, görünüşler- tarif eder. Plan ya da ke-
sit düzleminde oluşturulan çizimler mimari 
mekânın barındırdığı ya da barındırması ön-
görülen tüm ilişkilerin tek bir ana indirgen-
miş halidir. Bir diğer fark ise çizim süreci ile 
inşa sürecinin karşılaştırılmayacak derece-
de farklı olmasıdır. Eren çizimin inşaya göre 
oldukça kısa süre içinde ve daha az dış güç 
ile şekillenmesine karşın inşanın daha uzun 
sürede ve çok farklı bileşenin müdahalesiyle 
oluştuğunu söylemiştir.18 İnşanın uzun süresi 
ve müdahaleye açık yapısının bu süreci olası 
sapmalara, kaymalara, kazançlara ve kayıpla-
ra açık hâle getirdiği düşünülmektedir. Öyle 
ki bazen durdurulan ya da başlangıçtakinden 
başka bir projeyle, hatta fonksiyon değişikliği 
ile tamamlanan şantiye süreçlerinden bahset-
mek mümkündür. Çizim ve şantiye arasındaki 
bir diğer önemli fark ise aynı mimari mekân 
sonucunu elde etme niyetinin farklı başlan-
gıç noktalarının olmasıdır. Çizimde birtakım 
mekânsal arayışlarla başlayan süreç, şanti-
yede toprağın kazılmasıyla başlar. Benzer 
şekilde şantiyede aralarında harç ile yanyana 
gelen onlarca tuğla ile örülen, sıvanan, boya-
nan duvar, çizimde birbirine paralel iki çizgi 
ile temsil edilir. 

İnşa etmek özünde doğadaki elementlerin 
yerinden edilmesi/(yerlerinin) değiştirilmesi19 
ile ilgilidir: örneğin yeraltında inşa edilecek 
bir tünel ya da yeryüzünde yükseliyor olsa 
da temeli yer altında olan bir yapı için yer-
yüzünün altındaki toprağın, köprü inşaatında 
ayakların bastığı bölgedeki suyun ya da yer-
küredeki herhangi bir inşa sürecinde havanın 
yeri değiştirilmektedir. Tüm inşa pratiklerinde 
yapıdan önce orada varolan toprak, hava ve 
su yerinden edilmektedir.20

İnşa süreci doğal ya da yapılı çevreye yapılan 
bu müdahaleler sayesinde o bölgeye adeta 
yeni, çalışır bir uzuv ekleme amacıyla yapılan 
ameliyata benzetilebilir. Gürbey Hiz, Servet-i 
Fünûn dergisindeki toplumsal mekânın anla-
tıları üzerine yaptığı çalışmada, “çalışma ve 
iş” anlamına gelen amel kelimesinden türeyen 
Arapça ameliyat kelimesinin sıklıkla kullanıldı-
ğını söylemiştir. Hiz, derginin çeşitli sayıların-
da Haydarpaşa rıhtımı ve limanları çevresinde 
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yapılan bir dizi inşa faaliyetinden “ameliyat” 
olarak bahsedildiğini söylemiştir21. 

Topografya üzerinde gerçekleşen bir tür 
ameliyat olarak tanımlanabilecek inşa eylemi 
kapsamında, şantiye mekânı bölgeye uygula-
nan bir tür lokal anestezi olarak değerlendi-
rilebilir. Şantiyeler bulundukları alanın çevre 
ile ilişkisini belirli bir süreliğine adeta don-
durmaktadır. Bu dondurma inşaatın kendini 
çeşitli geçici strüktürler ya da tekstil ürünleri 
aracılığıyla dışarıya kapatması22 ya da şantiye 
süresince bölgedeki trafik akışını değiştirmesi 
ile gerçekleşebilmektedir. Şantiyenin kent ve 
kentli ile kurduğu ilişkinin en sıra dışı örne-
ği ise inşaatına 1882 yılında başlanan ve gü-
nümüzde hâlâ süren La Sagrada Familia’dır. 
Barselona’da yer alan yapı yukarıdaki analoji 
ile okuyacak olursak kentte 139 yıldır süren 
bir ameliyata tekabül etmektedir. Üstelik bu 
ameliyat süreci sadece kentlinin değil her yıl 
milyonlarca turistin de deneyimlediği bir faa-
liyete dönüşmüş durumdadır. 

Çalışmanın buraya kadar olan bölümünde şan-
tiye, mimarlık nesnesinin üretim sürecine işaret 
eden yönüyle ele alınmıştır. Fakat şantiyeler sa-
dece inşa sürecine işaret eden yapım mekânları 
değil aynı zamanda yıkım ve restorasyonun da 
gerçekleştiği mekânlardır. Üstelik yapım şan-
tiyelerinin aksine yıkım şantiyelerinde yapılan 
işleme öncülük edebilecek ya da bu işlemi ta-
rif edecek bir çizim takımı da bulunmamakta-
dır. Restorasyon şantiyeleri için ise yukarıdaki 
ameliyat analojisini devam ettirecek olursak 
bu sefer “hastaya” onu kurtarmak üzere yapı-

lan bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Sevil 
Enginsoy Ekinci “Bedenin/Yapının Beslenme-
si/Korunması” başlıklı makalesinde Filarete’nin 
1460 yılında yazdığı kitabında yapıyı canlı bir 
bedene benzettiğini ve “tıpkı bir insan bedeni 
gibi, doğduktan sonra gelişip sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmesi için beslenme ihtiyacının kar-
şılanması yani bakılması, onarılması ve korun-
ması gerektiğini savunduğunu”23 söylemiştir. 
Ekinci buradan hareketle konuyu korumacılık 
bağlamında ele almış ve Ayasofya’nın uzun yıl-
lardır süren restorasyon şantiyesinin bir parçası 
olan iskeleyi onu besleyen bir uzuv olarak de-
ğerlendirmiştir. 

Önceki bölümlerde vurgulanan şantiyenin mi-
mari bilgi üretimine ve aktarımına tekrar dahil 
olma aralığının yaratıldığı örnek olarak Troya 
Müzesi şantiyesi ve şantiyeyi sonuç ürüne bir 
geçiş aşaması olmasından ziyade, kendi be-
deni ve zamanı ile algılayan (bu şekilde gös-
teren) ekip olarak Yalın Mimarlık seçilmiştir. 
2011 yılında Ömer Selçuk Baz ve Okan Bal 
ortaklığında kurulan Yalın Mimarlık’ın üretim 
süreçlerine “olabildiğince uzaktan” bakıldı-
ğında üçlü bir yapı görülmektedir; ofis, web 
sitesi (sosyal medya platformları) ve şantiye. 
Ele alınan proje konusunun bağlamını oluş-
turan “yer”e ait bilginin tasarım sürecinde 
kullanıldığı, mimari fikrin gelişmesini sağla-
yan eskizlerin ve özellikle malzeme ve hacim 
denemeleri için maketlerin yapıldığı ve bu 
bilginin şantiyeye aktarılmak üzere teknik çi-
zimlerinin üretildiği ortam olarak ofis; ofiste 
üretilen bilginin mimari üretiminin uzak-yakın 
tüm bileşenleri ile paylaşıldığı, bu anlamıyla 

1 2

* Tüm fotoğraflar 
Yalın Mimarlık 
Arşivi’nden alınmıştır

1, 2 Ofiste malzeme 
ve yapma biçimine 
yönelik denemeler.
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bir tür vitrin gibi çalışan fakat bunun yanısıra 
şantiyeden gelen bilginin de bu vitrine ko-
yulduğu ortam olarak web sitesi; ve ofisten 
(yeri) değişerek gelen bilginin, diğer tüm ka-
tılımcılar ile buluştuğu ortam olarak şantiye, 
mimari bilginin birbirine aktarımının yapıldığı 
üçlü yapıyı oluşturmaktadır. 

Üretim sürecinde bilginin “yer”den ofise, ofis-
ten farklı yöntemler ve araçlar kullanılarak web 
sitesine ya da şantiyeye aktarımın yapıldığı 
genel eğilimin aksine Yalın Mimarlık üretim-
lerinde bilginin bu üç ortam arasında sürekli 
birbirine aktarıldığı, yer değiştirdiği/değiştiği 
görülmektedir. Bu sayede yine genel eğilimin 
aksine web sitesinde yapının bitmemiş hâlini 
gösteren şantiye fotoğraflarına, sonuç ürünün 
bir önceki aşaması olarak değil daha önce 
belirtildiği gibi onun kendi eksik, tamamlan-
mamış bedeni ile yer verildiği görülmektedir. 
Öte yandan Ömer Selçuk Bazı’ın kendi Twitter 
ve Instagram hesapları da adeta bir şantiye 
günlüğü gibi çalışmaktadır. Bu mecralar be-
ğenme, yorum yapma, paylaşımı tekrar etme 
gibi özellikleri sayesinde yapılan işi ve daha 
da önemlisi üretim sürecini kamusal hâle ge-
tirmektedir24. Benzer şekilde şantiye sadece 
ofisten gelen bilginin kullanıldığı değil, bölge 
halkının ya da yapı ustasının bilgisinin de akta-

rıldığı bir ortam hâline gelmektedir. Bu çalışma 
kapsamında önerilen şantiyenin bir deneme 
ve öğrenme mekânına dönüşmesi de mimarlık 
bilgisinin ortamlar arası bu hareketliliğine da-
yanmaktadır. 

deneme25 ve öğrenme mekânı olarak  
troya müzesi şantiyesi
Çalışma kapsamında ele alınan Troya Müzesi, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nce 2011 yılında dü-
zenlenen “Troya Müzesi Serbest Katılımlı, Tek 
Aşamalı, Ulusal Mimarî Proje Yarışması”nda 
birincilik ödülünü kazanmış ve 2013 yılında 
inşaatına başlanmıştır. 2015 yılı sonunda dur-
durulan inşaat, 2 yıl aranın ardından 2017 yı-
lında tekrar başlamış26 ve yapı tamamlanarak 
2018 yılında ziyarete açılmıştır.

Alberti, yapıyı canlı bir bedene benzettiği yo-
rumunda aynı zamanda yapının doğumundan 
ve sonraki yaşamından bahsetmiştir. Bu ben-
zetmeden ve Yalın Mimarlık’ın şantiyeyi ele 
alış biçiminden hareketle ekibin bitmiş yapı 
ve şantiyeyi iki ayrı beden olarak düşündüğü 
yorumu yapılabilir. Yine bu noktadan hare-
ketle şantiyenin doğum öncesi kendi bedeni 
ve işleyen ayrı bir zamanı olan fetüse, yapının 
bitmiş halinin ise doğum sonrası canlı bedene 
benzetilmesi mümkündür. Zamanı bitmiş ya-
pıdan ayrı işleyen şantiyede bu zamanın baş-
langıcının topoğrafyaya yapılan ilk müdahale 
olduğu söylenebilir.

Troya Müzesi’nin gerek şantiye sürecinde 
gerekse yapının kullanıma açıldığı bitmiş 
hâlindeki en belirleyici özelliklerinden birini 
tercih edilen corten (paslanmış çelik) ve be-
ton malzemenin oluşturduğu söylenebilir. Bu 
iki malzeme, bu çalışmanın konusu olan şanti-
yenin tekrar bilgi üretim ve aktarım ortamına 
dönüşmesi konusunda çizimin boşluklu yapı-
sının gösterilmesi bağlamında önemli örnekler 
oluşturmaktadırlar. Eren, mimari temsillerin 
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3 Yalın Mimarlık 
üretimlerinde mimari 

bilginin ortamlar 
arasında yer 

değiştirme grafiği.  
Yazar tarafından 

hazırlanmıştır

4 Troya Müzesi 
şantiye sürecinde 

topoğrafyaya ilk 
müdahale. 

5, 6 Corten 
malzemenin 

yaşlandırılması 
süreci.
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zamanın etkisini doğrudan yansıtacak ola-
naklara sahip olmadığını söylemiştir.27 Müze 
cephesinde yaşlandırma yöntemi ile kullanılan 
corten malzeme, çizimin zamanın etkisini ba-
rındıramayan boşluklu yapısına işaret etmek-
tedir. Şantiyenin ve bitmiş yapının birbirinden 
ayrı işleyen art zamanlı yapısı corten malze-
menin kullanılması ile ihlâl edilmektedir. Diğer 
malzemelerden farklı olarak, zamanın geçişi-
nin okunabilir halde görüldüğü corten malze-
menin yaşlandırılma sürecinde geçirdiği renk 
değişimi, yapının hayatının kullanıma başla-
madan önceye uzanmasına neden olmaktadır. 

Troya Müzesi şantiyesinin bir deneme ve öğ-
renme mekânına dönüşmesini sağlayan en 
önemli malzeme ise beton ve bu malzeme-
nin kullanma biçiminin ürettiği potansiyeldir. 
Şantiye sürecinde ekibin beton kullanımı ile 
ilgili deneyimleri, mimari bilgininin aktarımı 
konusunda daha önce kurgulanan üçlü yapıya 
ek olarak ekibin diğer projelerini de aktarımın 
yapıldığı ortamlardan birine çevirmiştir. Troya 
Müzesi şantiyesinde iki beton katmanının üst 
üste dökülmesiyle elde edilen yüzeyde orta-
ya çıkan soğuk derz detayı, şantiye şefinin 
de sürece dahil olmasıyla yapılan bir deneme 
sonucu yeni bir detayın ortaya çıkması ile so-
nuçlanmıştır. Beton malzemenin bir kısmının 
kırılması ile ortaya çıkan bu detay, yapıda en 

önemli mimari elemanlardan biri olan ram-
panın altında onu saran bir nişe dönüştürül-
müştür. Ortaya çıkan bir “problemin”, ofise 
götürmeksizin ya da herhangi bir çizime baş-
vurmadan, başka bir ifade ile kitabî bilgiye 
başvurmadan çözümü, geleneksel dünyaya 
ait bir yapma biçimini hatırlatmakta ve şanti-
yede bilgi üretimini mümkün kılmaktadır.

Troya Müzesi şantiyesinde betonun kırılması 
ile elde edilen bu bilgi daha sonra ekibin bir 
diğer işi olan Çanakkale Gazi Evi projesinde 
tekrar kullanılmıştır. Bu sefer yapının cephe-

5
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sini oluşturan lineer beton yüzeyler betonun 
pas payı derinde bırakılacak şekilde kırılarak 
yeni bir doku oluşması sağlanmıştır. Troya 
Müzesi şantiyesinde elde edilen ve Çanak-
kale Gazi Evi şantiyesine aktarılan bu bilgi 
bir mimari çizim aracına ihtiyaç duymadan 
uygulayıcısı aracılığıyla aktarılmış olsa da 
başka bir mimari temsil aracı olan fotoğraf 
aracılığıyla belgelenmiştir. Bu çalışma kapsa-
mında kullanılan fotoğraflar da bu belgele-
meden başka bir tür bilgi üretimini mümkün 
kılmaktadır. 

Troya Müzesi şantiyesinde beton malzeme 
aracılığıyla üretilen bir diğer bilgi ise betonun 
ahşap kalıp izlerinin devam ettirilerek ahşap 
duvar panelleri ile bir bütün halinde çalışma-
sının sağlanması olmuştur. İki ayrı malzeme-
yi, her birinin varolma ve davranma biçimini 
bozmadan biraraya getirmenin çözümü bu-
lunmuştur. Brüt beton, üretilme sürecinde 
kullanılan ahşap kalıplar nedeniyle çoğu kez 
tamamıyla pürüzsüz bir yüzey elde edileme-
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yen bir bitişe sahiptir. Brüt beton uygulaması 
ile ilgili yapılan mimari çizimler ahşap kalıplar 
söküldükten sonra yüzeylerinde kalan bu iz-
lerle ilgili bir bilgi içermediği için, üretilen bu 
birlikte çalışma detayı ancak şantiyede göz-
lem yapılarak elde edilebilmiştir. 

Troya Müzesi şantiyesinde üretilen bu bilgi-
nin daha sonra Keçi Evi projesinde dönüş-
türülerek tekrar kullanıldığı görülmektedir. 
Şantiyede gözlem sonucu elde edilen bilgi, 
bu sefer tasarım sürecinin bir parçası haline 
gelmiştir. Yapıda kullanılan ahşap kepenkler, 
beton duvarların üretiminde kullanılan ahşap 
kalıpların şantiyede dönüştürülmesi ile elde 
edilmiştir. Böylece daha önce görsel bir iz 
olarak kurulan ilişki bu kez yapma biçimine 
dönüşmüştür. 

Çalışmanın ofis, web sitesi ve şantiyeden olu-
şan üçlü kurgusunda Troya Müzesi şantiyesi 
mimari bilginin üretim ve aktarımının sağlan-
dığı ortam önerisi bağlamında bir deneme ve 
öğrenme mekânı olarak tanımlanmıştır. Mimari 
çizimin boşluklu yapısının, şantiye ortamında 
içine birçok imkânın, mekânın, kişinin, fikrin gi-
rebildiği; içinde deneme, gözlem, dönüştürme, 
belgeleme eylemlerinin yapıldığı bir aralığa 
dönüştüğü görülmüştür. Öte yandan şantiye-
de yapılan bu işlemler şantiyeyi bir anlamda 
“varlıkların ontolojik ve epistemolojik yapı-
sının yeniden inşa edildiği”28 bir laboratuara 
dönüştürme ihtimalini de barındırmaktadır. 
Haraway’den aktaran Demirtaş ‘‘laboratuarda-
ki bilim insanlarının basitçe gözlem ve deney 
yapmadıklarını, aynı zamanda örneğin bir hüc-
reyi ‘gözlemleyerek’, ‘ölçerek’, ‘adlandırarak’ 
ve ‘manipüle ederek’ onu ‘oluşturdukları’nı” 
söylemiştir. Bu anlamda şantiyenin labo-

ratuardan ziyade bir deneme ve öğrenme 
mekânı olarak düşünülmesi, mimarlık bilgisi 
için Rönesans’tan itibaren hapsedildiği kağıt 
mekânın dışında başka bir varoluşu mümkün 
kılan bir “potansiyel mekân” oluşturması bağ-
lamında önemli görülmektedir. 

Not: Bu çalışmada kullanılan fotoğrafları benimle paylaşan 
Ömer Selçuk Baz, Eda Gürhan’a teşekkür ederim.
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tevfik bey apartmanı

Şimdi uzak bir hayal gibi gelse de, dile kolay, 
tam yedi yıl boyunca her iş günü önünden 
geçtim. Onu daha uzaktayken gözüme kes-
tirir, sanki ben yapmışım gibi gerine gerine 
yaklaşır, farklı ışık ve açılardaki değişimlerini 
izlemekten tuhaf bir zevk alırdım.

Güzel bir ön cepheden ibaretmişçesine du-
ran, aynı döneme ait komşu yapılara benze-
miyordu; farklı bir sadeliği ve tektoniği vardı. 
Betonarme, cam ve metal dışında herhangi 
bir malzeme, süsleme veya kaplamaya ihtiyaç 
duymayan bir netlik. Farklı derinlik ve kotlar-
da cam ve beton plakların yapıyı dilimlemesi 
ile oluşmuş hareketli bir bütünlük. Plan düz-
leminde çok hafif açılarla kırılan akışkan bir 
ön cephe. Tüm bu özellikleriyle geç modern 
mimarlığın özgün bir örneğiydi; malzemesi-
nin çıplaklığı ve kütlenin bütünselliği ile belki 
brütalist. (Tabii tüm bunları bugün fark etmek 
için gözleri biraz kısarak hayal gücünü hare-
kete geçirmek ve yapılan müdahalelerin öte-
sini görmeye çalışmak gerekiyor.) 

Dolayısıyla, iki yıl önceki “Buluntu Apartman” 
çalışmasında aklıma hemen o gelmişti -en 
sevdiğim-*… Gelmişti de, böyle bir yapının 

neresi “buluntu” olabilirdi? Kentin en gözö-
nünde yerlerinden birinde, ortada, oracık-
taydı. Her gün önünden defalarca geçtiğimiz 
merkezi bir noktada. Herkesin gördüğü şey 
“buluntu” olabilir miydi? 

Yapıya dair bilgi toplamaya çalıştığımda kar-
şılaştığım zorluklar, yapının belki çok da “gö-
rünmediğini” düşündürttü sonradan. Hakkın-
da pek bilgi yoktu. Yıldız Salman’ın 1950’lerin 
bir dizi yapısı için söylediğine yakındı durum: 
“…tasarım öyküleri dönemin kente ve mimar-
lığa ilişkin farklı sorunları ile ilişkilenen, belki 
sık sık önünden geçtiğimiz, bilinen ama gö-
rünmeyen, literatürde ve gündelik hayatın 
içinde olan ancak sahip oldukları değerler 
açısından tuhaf bir görünmezlik ile perdele-
nen” 1, Türkiye modern mimarlığının saklı, ör-
tülü kalmış karakteri.2

Yapının görünmezliğinin bir başka sebebi, 
belki de, apartman konusuna pek önem veril-
meyişi, apartman tasarımının mimarlık pratiği 
açısından hiçbir zaman çok dikkate değer bu-
lunmamış olmasıydı. Dönemin Arkitekt dergi-
sinde birçok kamusal yapı ve villa projesinin 
arasında, apartman projelerine tek tük rastla-
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nılmaktaydı.3 Ancak, mevcut kent dokusunun 
içinde uygun ve özgün bir dil oluşturabilme ve 
birçok imar kuralı kısıtlamasından yaratıcı bir 
çözüme ulaşabilme becerisinin de bir değeri 
olmalıdır. Ayrıca, apartman, -en azından- be-
nim kuşağımın kişisel tarihi için hayli önemli 
olmalıdır; çünkü biz, genellikle beceriksizlik 
ve sünepelik iması taşıyan bir tanımlamayla 
“apartman çocukları”ydık. (Bugünkü duruma 
kıyasla, kendi çapında bir özgürlüğü bile oldu-
ğunu düşünüyorum o yaşamın, apartmanların 
arka bahçesinde, arka bahçeden diğer bahçe-
lere açılan gizli yollarda ve ön bahçe duvarının 
üzerinde sokakla içiçe geçen bir çocukluğun. 
Pısırıklık bayrağını da şimdiki kapalı site ço-
cuklarına devrediyorum.)

Tevfik Bey’e dönersek, bir anlamda gerçekten 
de “buluntu” bir yapı Tevfik Bey Apartmanı. O 
yüzden hakkındaki bilgilerin bulunması, der-
lenmesi ve yapının kendine özgü tarihinin or-
taya çıkarılması gerekiyor. Bu tarihi anlatırken 
birbiriyle ilişkilenen birkaç koldan ilerlemek 
uygun gözüküyor: Bağdat Caddesi’nin kendi-
ne özel karakteri, 1970’ler, yapının modern mi-
marlık bağlamı ve hem mimar Muammer Ge-
rekli, hem de mal sahibi Tevfik Bıyıklıoğlu’nun 
Türkiye tarihindeki yerleri.

bağdat caddesi
Tevfik Bey Apartmanı; 1973-1976 yılları ara-
sında, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde inşa edil-
miştir. Zühtüpaşa Mahallesi sınırları içinde, 
Çiftehavuzlar Durağı’nın çok yakınında bulu-
nur. Tam karşısında 1972’de inşa edilen Melih 
Koray’ın Camat Apartmanı, sol karşı çapra-
zında ise 1976 yılında inşa edilerek Arkitekt’e 
konu olmayı başarmış iki apartman projesin-
den biri olan Utarit İzgi’nin Tekül Apartmanı 
yer almaktadır.4 Böyle iddialı bir alana yerleş-
miştir Tevfik Bey Apartmanı. Birbirine yakın 
tarihli bu kadar çok yapının aynı mekânda bu-
lunması, Cadde’de 70’lerde büyük bir inşaat 
faaliyeti olduğunu düşündürür. Zaten Bağdat 
Caddesi sürekli bir dönüşümün yeridir.

1850’lere kadar iki tarafı da boş veya ekili ara-
zilerle çevrili olan Bağdat Caddesi, Osmanlı 
ordusunun Doğu’ya yaptığı seferlerin ana 
güzergâhlarından biridir. 1870’lerden itibaren, 
yeni başlayan gemi ve Haydarpaşa – Pendik 
tren seferlerinin de etkisiyle bölgede yavaş 
yavaş yerleşimler oluşmaya başlamıştır. Bu 
dönemde Bağdat Caddesi ve yakın çevresin-
de Osmanlı İmparatorluğu paşaları ve devlet 

3

4
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erkanı, üst düzey bürokratlar ve tüccarlar 
arazi satın alarak ahşap köşkler inşa etmiştir. 
İlk başlarda özellikle sahil kesimlerinde geniş 
bahçeli yazlık ahşap köşkler ve büyük yalılar 
inşa edilmiş ve bölge daha çok sayfiye yeri 
olarak kullanılmıştır.5

19. yüzyıl sonunda, büyük bir imar serbestisi 
sağlayan Ebniye Kanunları’yla birlikte, bölge-
de büyük araziler planlı bir şekilde parselle-
re ayrılmaya başlanmış, kamusal alanlar ve 
konut alanları belirlenerek, yeni mahallelerin 
oluşmasının ve büyümesinin yolu açılmıştır.6

1935’ten itibaren Bağdat Caddesi’nin iki ya-
nında bulunan araziler ve cadde çevresindeki 
bahçeli ahşap köşklerin arazileri daha küçük 
parsellere bölünerek, bu bölgelerde genellikle 
iki katlı olmak üzere betonarme bahçeli küçük 
villalar inşa edilmiştir.7 1950’lerden itibaren, 
Bina Yapımını Teşvik Kanunu’nun da etkisiyle, 
“yoğunlukla 1930–1955 arası dönemde (…) mo-
dern yaşam tarzını ve günün mimari anlayışını 
yansıtan modernist villaların nerdeyse hepsi 
yıkılmış, yerlerine apartmanlar yapılmıştır”.8

1965’te çıkan Kat Mülkiyeti Kanunu etkisi ile 
bu sefer de çok katlı apartmanlaşma süreci 
başlamıştır. 80’ler sonrası birbiri ardına gelen 
imar afları, 1998 yılında alınan emsalin yük-
seltilmesi kararı ve son olarak 2012’deki Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Ka-
nunu, şehrin bu bölümünü ciddi anlamda et-
kilemiştir. Böylece Bağdat Caddesi ve çevresi 
bir dizi imar kanunu ve ekonomik gelişmenin 
etkisiyle, neredeyse her 20-25 yılda bir tek-
rarlanan bir yıkım-yeniden yapım döngüsü-
nün içinde yer almıştır. 

Hale Gönül, bu konuyla bağlantılı olarak, 
Türkiye’de genel olarak kentsel mekâna 
hâkim olan bir tür “birikememe” meselesin-
den bahseder; bu birikememe hem fiziksel 
hem de toplumsal anlamdadır. 

“Aslında, Bağdat Caddesi’nin inşa tarihine 
baktığınızda da onun bir birikememe tarihi 
olduğunu görüyoruz, bir kayıp yapılar ve anı-
lar hikâyesi. II. Abdülhamid döneminin sonla-
rına doğru yapılmaya başlanan, geniş araziler 
içindeki büyük köşklerden bugün kalan 3-5 
tanesi apartmanların bahçelerinde birer nos-
talji öğesi olarak durmakta.”9 Yıkılmış gitmiş 
eski köşkler ve konakların izleri bugün ancak 
apartman adlarındadır: Tevfik Bey Apartma-

nının komşuları olan Mavi Köşk Apartmanı, 
Köşk Apartmanı, Konak Apartmanı… 

cadde’li olmak
Tüm bunlara rağmen, Atilla Yücel’e göre Bağ-
dat Caddesi belirli bir tarihsel süreklilik ve kul-
lanım yoğunluğuna sahiptir ve bu özelliğiyle 
İstanbul’da az sayıda örneği olan “ana cadde” 
tanımına uyar.10 Kullanım yoğunluğunu ve sü-
rekliliğini oluşturan mağazalarla, lokantalarla, 
kafelerle ve iş yerleriyle bezeli bu ticari aks, 
kültürel açıdan da çok belirleyicidir: “Bugün 
Bağdat Caddesi’nde gezintiye çıkılmaz, çün-
kü bunun adı ‘piyasa’ya çıkmaktır. 1970’lerde 
canlanan cadde piyasasının kendine ait bir 
tüketim ve gösteriş kültürü vardır.”11

Tevfik Bey Apartmanı ise piyasanın neredey-
se sona erdiği bir noktadadır. O kalabalığıyla 
meşhur caddede bu tarafa geçildiğinde fazla 
bir yaya hareketi kalmamıştır, mağazalar bit-
miş, Göztepe’den sonra gelen geçenler azal-
mıştır. Birkaç tane uyduruk tuhafiyeci, kazıkçı 
bir kırtasiye, bir iki banka, eczane falan kal-
mıştır ancak. O yüzden yürürken meraklı göz-
lerle etrafı izleyenlere pek rastlanmaz (zaten 
böyle bir kitle kalmış mıdır?). Belki caddede 
gelişigüzel yerleştirilmiş banklarda dinlenen 
veya sohbet eden tek tük insanlar... Bir tek 
Tevfik Bey Apartmanı’nın zemin katındaki 
çok sevdiğimiz pizza bar, yanındaki pub ve 
karşıdaki birkaç yeni mekân, belli saatlerde 
kendi piyasasını yaratmaktadır.

kadıköylü bir mimar: muammer gerekli 
Tevfik Bey Apartmanı’nın mimarı, hakkında çok 
az bilgiye ulaşabildiğim Muammer Gerekli’dir. 
1949 yılında Güzel Sanatlar Akademisi’nden 
01215 diploma numarası ile mezun olmuştur. 12 
Sonradan aynı okulda öğretim görevlisi olarak 
çalıştığından da bahsedilmektedir.13 Muammer 
Gerekli’nin, Kadıköy Palas’ta yer alan ofisi ve 

5

3 Yapının yakın 
çevresi  
Hazırlayan:  
Ceren K. Bereket

4 Tevfik Bey 
Apartmanı 
Kronolojisi  
Hazırlayan:  
Ceren K. Bereket

5 Temel tezkeresi 
üzerinde Muammer 
Gerekli’nin el yazısı  
Kaynak: Belediye 
Ruhsat Projeleri



24 | yapı okumaları 1 | betonart

Caddebostan’daki eviyle tam bir Kadıköylü 
mimar olduğu düşünülebilir.14

Muammer Gerekli Tevfik Bey Apartmanı dı-
şında yine Kadıköy ilçesinde birçok apart-
man tasarlamıştır: Moda’da Moda Caddesi 
No:150, Suadiye Hamiyet Yüceses Sokak’ta 
Gerekli Apartmanı ve Caddebostan’da Dilek 
Apartmanı bunlardan bazılarıdır. Gerekli’nin 
döneminin genelgeçer mimari anlayışından 
farklılaşan yönleri ve “rasyonel form”un öte-
sine geçen arayışları olduğu başka yapılarının 
analizlerinde de ifade edilmiştir.15 

tevfik bey apartmanı: genel yerleşim
Bağdat Caddesi ve çevresinde bulunan 
1960’lardan 80’lere kadar inşa edilmiş apart-

manlar, “Geç Modern mimarlık mirası olarak 
değerlendirilmekle beraber, İstanbul’un di-
ğer semtlerinden farklı, buraya özgü bir ka-
rakter taşımaktadır. Bölgedeki ayrık nizam 
kentsel doku, Caddenin aynı zamanda tica-
ri bir aks olması gibi bir takım yerel faktör-
ler de buradaki konut mimarisi üzerinde rol 
oynamıştır.”16

Tevfik Bey Apartmanı’nın tasarımı da tüm 
bu faktörlerden etkilenmiştir. Yapı, 1972’de 
yürürlüğe giren 1/5000 Bölgeleme İmar 
Planı’na uygun olarak, 1. bodrum kat, zemin 
kat ve 4 normal kat olarak tasarlanmıştır. 1. 
bodrum katta sığınak, kapıcı dairesi, kalorifer 
dairesi, zemin kattaki dükkanlara ait 2 depo 
ve 2 daire bulunmaktadır. Zemin katta 2 dük-
kan, 1 büro ve 2 daire bulunmaktadır. Normal 
katlarda ise ikişer daire yer almaktadır. 

Zemin kattaki dükkanlar cadde üzerindeki gi-
rişleriyle işlevseldir. Özgün projede üç dükkân 
olarak kurgulanan plan, günümüzde ikiye bö-
lünmüştür. Konut bölümüne, apartmanın sağ 
yanında yer alan, yapıdan kopuk ve ufak ko-
lonlarla taşıtılan bir platformdan girilmektedir. 
Bu sayede hem bodrum katlara ışık ve erişim 
sağlanmış olur, hem de konut kısmına geçi-
şe mahremiyet kazandırılır. Heykelsi dairesel 
merdivenin ve asansörün bulunduğu apart-
man holü, yapının merkezinde yer alır. 

Normal katlarda simetrik olarak yerleşmiş 
dairelerin biri ön, diğeri arka cephede olmak 

6, 7, 8 Zemin kat,  
normal kat planları 

ve yan cephe.  
Kaynak: Belediye 

Ruhsat Projeleri

9 Tevfik Bey 
apartmanı, ön 

cepheden detay. 
Fotoğraf:  

Gözde Biçer

6 7

8



betonart | yapı okumaları 1 | 25

üzere iki salonu ve salona açılan köşe bal-
konu bulunmaktadır. Dairelerde ayrıca dört 
yatak odası, iki mutfak, iki banyo ve bir WC 
bulunmaktadır. Mutfak ve banyolardan birer 
tanesinin dış cepheye bakması eski apart-
man anlayışındaki apartman boşluğuna ba-
kan mutfak ve banyo yerleşiminden uzaklaş-
mayı gösterir.

Plan yerleşimi alışılagelmiş düzenlere benze-
mez. Özellikle Bağdat Caddesi tarafındaki sa-
lonun yanında bulunan, kendine özel korido-
ruyla oluşturulmuş yatak odaları, mutfak ve 
banyo grubu, sanki iki ailenin daireyi birarada 
kullanması için tasarlanmış gibidir. 

kütlesel bütünlük
Yapının kütlesel bir bütünlük içinde ele alın-
mış olması, Tevfik Bey Apartmanı’nı kendi dö-
nemi yapılarından ayıran temel özelliklerden 
biridir. Yapının tektonik dilini oluşturan beto-
narme panellerin hem ön hem yan cephede 
aynı yönde kullanılması, panellerin hem dar 
hem geniş yüzeylerinin algılanmasını sağ-
lamış, böylece basit bir yapı elemanıyla çok 
farklı etkiler ortaya çıkmıştır. Panellerin ana 
strüktürden kopuk yerleştirilmesi ve yukarı 
doğru taşması da etkiyi arttırmıştır. Oluştu-
rulan düşey hatlar, kütleye dilimlenmiş et-
kisi vermekte ve dinamizm katmaktadır. Ön 
cephede düşey bölüntülerin ayırdığı parçalar, 
plan düzleminde çok hafif açılarla kırılarak 
belli belirsiz bir dalgalanma etkisi yaratmak-
tadır.

Şu anda hepsi kapatılmış durumda olan bal-
konların incecik metal kayıtlı cam korkulukları 
ve arkasındaki boydan boya cam doğrama, 
balkon boşluğunda derinlikli bir şeffaflık ya-
ratmaktadır. Salon doğramalarının cumbamsı 
bir tavırla hafifçe öne çıkması, cumbanın yan 
cephelerinde ve betonarme panelle arasında-
ki boşlukta oluşturulan camlı yüzeyler, kütle-
nin çok katmanlılığına katkı sağlamaktadır.

Ön cephede tam ortada yer alan ve boylu 
boyunca inen sağır bölüm, büyük ihtimalle 
önceden farklı yerde düşünülmüş ama son-
radan değiştirilmiştir. Ruhsat projesinde bu 
sağır yüzeyler balkon ve salon arasında iki 
dar parça halinde gözükürken; mevcut du-
rumda apartmanın ortasında ve geniştir. 
Ruhsat projesinin ince sağır dilimleri yapının 
oynadığı ritmik oyunu daha belirgin şekilde 
ortaya koyabilirmiş gibi görünmektedir. Her 

hâlükârda, söz konusu yüzeyin net bir tavırla 
sağır bırakılmış olması yapının tektonik etkisi-
ni arttırmıştır. Yan cephede, yine benzer özel-
likte dikine uzanan daha geniş sağır yüzeyler 
bulunmaktadır. Arka cephe ise maalesef çok 
bakımsız ve özgünlüğünü fazlasıyla yitirmiş 
durumdadır. 

Oechslin, 1960’lardan sonra etkisini yitirme-
ye başladığından, modernizmin, uğradığı 
eleştirilere iki tür yanıt verdiğinden bahset-
mektedir: İlki, modernist söylemden kopma-
dan, onu revize ederek yeni mimarlıklar elde 
etmek; ikincisi ise modern mimarlığın katı 
söylemlerinden tamamen vazgeçip yeni bir 
mimari yaklaşım ortaya koymak.17 Gerekli’nin 
bu yapıda kurduğu anlatı, ilk türe bir örnek 
oluşturabilir: yapının netlik ve bütünlüğünü, 
basit elemanların parçalılığı ve hareketliliğin-
de kurmak.

uçan platform
Cadde üzerinde, sürekli gelip geçilen bir aks-
ta olmak, konutların mahremiyeti ve sakin-
liği açısından problemli olabilir. Tevfik Bey 
apartmanında bu durum apartman girişinin 
yan cepheye alınmasıyla ve buraya ulaşan gi-
riş platformunun özel tasarımıyla başarılı bir 
şekilde çözülmüştür. Bordürlü paledyen mer-
mer platform, insanı caddenin hay huyundan 
bir anda koparan iki basamakla başlayıp, pey-
zajın oluşturduğu doğal taç kapının altından 
ilerler. Toprak zemin üzerinde başlayan plat-
form biraz ileride küçük kolonlarla taşıtılan 
bir uçan platform haline gelir. 

9
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Bu platformda da yine parçalılık hakimdir; 
belli bir ritimde şaşırtmalı ve birbirinden ha-
fifçe kopuk yerleştirilen sahanlıklar basamak 
basamak yükselir, iki taraflı yeşillikler arasın-
dan yavaş yavaş ilerler. Koşmak istese bile 
basamaklar yavaşlatır insanı; ufak molalar 
verdirir, etrafına baktırır, hayatını düşündürür. 

Apartman kapısının önündeki son basamak 
grubunun ise her basamağı şaşırtmalıdır ve 
hafif hafif yana kayarak yükselmektedir. Kor-
kuluklar, sahanlıkların ve basamakların bu ha-
reketliğini çok iyi yönetecek şekilde akıllıca 
detaylandırılmıştır ve platformun bir plastik 
öğe olarak bütünselliğinin kurulmasına des-
tek sağlar.

iç mekân
Binanın iç kısmında dış cepheden farklı olarak 
bir malzeme çeşitliliğiyle karşılaşılır. Ancak bu 
malzeme ve detay zenginliğine rağmen, giriş 
lobisinde ve kat hollerinin tasarımında diğer 
dönem apartmanlarında da görülen bir mü-
tevazılık hâkimdir. 

Apartman içindeki en iddialı eleman, duvar-
dan her katta tek kirişle taşıtılan heykelsi da-
iresel merdivendir. Çatıdaki ışıklıktan gelen 
gün ışığı, merdiven ve duvar arasında oluşan 
prizmatik boşlukları daha dramatik hale ge-
tirmektedir. Merdivenin iki farklı renk mer-
merle tasarlanmış basamakları, kutu profil, 
ahşap ve alüminyumdan oluşan korkuluğu ve 
ortasındaki boşluğun kutu profillerle sade ve 
işlevsel çözümü, Muammer Gerekli’nin malze-

me bilgisini ve detaylardaki ustalığını göster-
mektedir. 

bitirirken: tevfik bıyıklıoğlu
Bu çalışma için tanıştığımız apartman gö-
revlisi, sohbetimiz sırasında mal sahibinin 
Tevfik Bıyıklıoğlu olduğunu söylüyor. Ruh-
sat setinde ismini bulamamıştım, hemen 
not edip evde araştırmaya başlıyorum. Tev-
fik Bıyıklıoğlu Cumhuriyet’in kuruluşunun 
önde gelen isimlerinden biri: 1911’de Harp 
Akademisi’nden mezuniyetinin ardından, 
Balkan Savaşları’na ve I. Dünya Savaşı’na ka-
tılıyor. Kurtuluş Savaşı’nda Garp Cephesi Ko-
mutanlığı Harekât Şube Müdürü olarak görev 
yapıyor, Mondros ve Lozan görüşmelerin-
de İnönü’nün askeri müşavirliğini üstleniyor. 
1926’da Kurmay Yüzbaşı olarak emekli olma-
sının ardından Atatürk döneminde 2 dönem 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yapıyor. 
Sonrasında Türk Tarih Kurumu’nun ilk başkanı 
oluyor ve ömrünün sonuna kadar da Türk Ta-
rih Kurumu basımevinin yönetim kurulu baş-
kanlığını sürdürüyor.18 Kitaplar yazmış, çeviri-
ler yapmış bir erken cumhuriyet münevveri.

Ayrıca yine görevlinin söylediğine göre Tev-
fik Bıyıklıoğlu’nun arazisinde sadece Tevfik 
Bey Apartmanı değil, arka tarafta Mısra So-
kak üzerinde yer alan iki apartman daha bu-
lunuyor; Emel ve Gül Apartmanları… Baba ve 
kızları... Gerçekten de Tevfik Bıyıklıoğlu’nun 
Fatma Emel ve Altıngül adlarında iki kızı oldu-
ğunu öğrenince büyük bir gizemi çözmüşçe-
sine heyecanlanıyorum.19 Mısra Sokak üzerin-

10 11
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de yer alan apartmanlardan Emel Apartmanı 
en son dönem dönüşüme kurban gitmiş, Gül 
Apartmanı ise henüz yerinde duruyor, 8 katlı 
ufak bir yapı.

Tevfik Bey 1961’de vefat ettiğine göre Mu-
ammer Bey’e işi veren, proje görüşmelerini 
yapan kişi başka birisi olmalı… Karısı Şadiye 
Hanım Tevfik Bey’den de önce vefat ettiğine 
göre, belki kızları, damatlar? Yapının Tevfik 
Bey’le ilişkisini ilk duyduğum zaman zihnim-
de canlanan, 75 yaşında Türk Tarih Kurumu 
Başkanı Kurtuluş Savaşı Gazisi Kurmay Yar-
bay ile 40’lı yaşlarda Güzel Sanatlar Akade-
misi mezunu yetenekli genç mimarın birara-
dalığının büyülü atmosferi, bazen gerilimli, 
bazen neşeli entelektüel sohbetlerin hayali 
bir anda sönüveriyor. Demek ki Tevfik Bey işin 
içinde yoktu, o sadece apartmanının adında 
yaşıyordu. Peki kimdi işi Muammer Bey’e ve-
ren? Muammer Bey hangi motivasyonlarla 
oluşturmuştu tasarımını? Bu plan kurgusunun 
sebebi neydi? Gizemli işverenle tasarım nasıl 
bir süreçti? Muammer Bey’in elinden çıkma-
dığını tahmin ettiğim Emel ve Gül Apartman-
larını kimler tasarlamışlardı? 

Bir yerlerde fotoğraflar olmalı. Günlükler, in-
şaat döneminden kalma faturalar, koçanlar. 
Hâlen geçmişi hatırlayan ev sahipleri, kom-
şular, torunlar. Müteahhidin işi devam ettiren 
oğulları… Biraz daha kurcalamak gerekiyor. 
Perec’in Yaşam Kullanma Kılavuzu’ndaki gibi, 
tüm yaşanmışlıklarını ve hayallerini yeniden 
kurmak lazım Tevfik Bey Apartmanı’nın; bir 
yapboz gibi, duvardaki lambrilerinden, so-
kaktaki kedilerine...

* Bu yazıya, Funda Uz Hoca’mın “Mimari Anlatılar” 
yüksek lisans dersinin ödevi ilham verdi.

teşekkür
İlgi ve yönlendirmeleri için sevgili Burçin Altınsay’a, Hale 
Gönül’e ve Ahmet Özgüner’e çok teşekkür ederim. Verdiği 
bilgiler ve yaptırdığı tur için Tevfik Bey Apartmanı görev-
lisi Sani Bey’e de minnettarım. Son teşekkürüm Gözde 
Biçer’e. O’nun fotoğrafları ve desteği olmasa, yıllarca 
alttaki pizzacıda beraber yemiş içmemiş olsak, bu iş zaten 
olmazdı.
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kod adı:  
çankırı toplu konut  
ve çarşı sitesi

Bu yazıda salt açıklayıcı/eleştirel bir yapı oku-
ması ve analizi yapmanın ötesinde, yüklenici 
Türkiye Emlak Kredi Bankası’nın yapının inşa 
edildiği dönemde Türkiye’de toplu konut üre-
timindeki pozisyonuna, “toplu konut ve çar-
şı sitesi” projesi için Çankırı’nın seçilmesinin 
ardındaki dinamiklere ve projenin kentin geli-
şim ve genişlemesinde üstlendiği role de de-
ğinerek, katmanlı bir anlatı, akış izleyeceğim.

Çankırı özelindeki örneklemimize geçme-
den önce, projelendirme aşamasının başladı-
ğı 1977 yılındaki adıyla Türkiye Emlak Kredi 
Bankası’nın1 (TEKB) giderek hızlanan kentleş-
menin yarattığı konut talebine yanıt vermeye 
çalışan, konut edinmeyi kolaylaştıran ve hatta 
teşvik eden finansal ve fiziksel yöntemlerine 
kısaca değinmek yerinde olacaktır. 1950’ler-
den itibaren özellikle İstanbul ve çevresinde 
endüstri faaliyetlerinin hız kazanması ve tüm 
ana kentlerde (metropollerde) kentleşme ve 
iç göçlerin ivmesinin artması bilhassa işçi ve 
emekçi sınıfı için giderek büyüyen ve devlet 
mekanizmaları tarafından bir türlü karşılan-
mayan sosyal konut ve barınma sorununu 
ortaya çıkardı. Zaten TEKB, kuruluş kanu-
nunda Türkiye’de konutla ilişkili sorunların 
temelinde konut üretimindeki sıkıntıların yat-
tığını, bunun da “göç ve kentleşme süreciyle 
doğrudan ilişkili olduğu tespitini”2 yaparak 
kurulmuş bir bankadır. O esnada devlet me-
kanizmaları, planlı bir kentsel gelişimin anah-
tarı sayılan, öte yandan finansal geri dönüşü 
ise oldukça zor, hatta imkânsız görülen sosyal 
konut üretimi eksenli politikalar yerine; ya-
sadışı fakat kendisine anlık bir maliyet oluş-
turmayan plansız gecekondu örüntülerine 
göz yummayı tercih etti. Ayrıca bu dönemde 
uygulamaya koyulan ve sanayileşmeyi öncü-
leyen Beş Yıllık Kalkınma Planları da, “kamu 
kaynaklarıyla konut yapımına pek de sıcak 
bakmayan bürokratik bir iklimi”3 dayatıyor-
du. Hâl böyleyken, TEKB de elindeki sınırlı 
sermaye ve arsa stoğunu çoğunlukla orta ve 

orta-üst sosyo ekonomik gruplara hitap ede-
bilecek, finansal geri dönüşünü daha garantili 
gördüğü toplu konut projeleri üretiminde kul-
lanmaya yöneldi. TEKB’nin bir miktar mecbu-
rileşen bu kurumsal yönelimi, T. C. Başbakan-
lık Devlet Planlama Teşkilatı, Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Raporu’nda “Anayasa-
nın, devlete yüklediği ‘yoksul ve dar gelirli va-
tandaşların sağlıklı bir konuta kavuşturulma-
sı’ görevinin uygulanmasının araçları olarak 
görev yapması gereken bu örgütler gerçekte, 
alt gelir gruplarına hitap edememekte, kredi 
ve geri ödeme koşullarının getirdiği ağır yük, 
bu kuruluşların sağladığı olanakları üst gelir 
gruplarına açık tutmaktadır” ifadeleriyle özel 
olarak TEKB hedef alınmadan, fakat devletin 
yine kendi kurumu tarafından açıkça eleştiril-
mektedir.4

Konut sektörünü kredilendiren tek kamu 
bankası olarak TEKB, konut sahibi olmak is-
teyen vatandaşlara ipotek karşılığı kredi kul-
landırıyordu. Ayrıca işverenlik üstlenen, yapı 
malzemeleri edinen iştirakleri aracılığıyla 
TEKB, başta ana kentler olmak üzere çeşitli 
kentlerde, imkânları dahilinde konut üretimi 
(1946-1981 arasında 19 bin birim konut ta-
mamlanmış, 3 bin 800 birim konutun ise ya-
pımı devam etmekteydi) gerçekleştiriyordu.5 
Çankırı’daki projesinden önce TEKB İnşaat ve 
Proje Müdürlüğü, Ankara’da Yenimahalle6 ve 
Telsizler; İstanbul’da Levent, Koşuyolu7 ve Ba-
ruthane/Ataköy8 9; İzmir’de ise Denizbostanlı-
sı gibi10 daha sonra bulunduğu semte ve hatta 
ilçeye adını verecek büyüklüğe ve etki alanına 
sahip toplu konut projelerinin finansmanını, 
tasarım-inşa-satış sürecini üstlendi.11 Çankı-
rı’daki toplu konut ve çarşı sitesinin proje-
lendirildiği dönemde, 1975 nüfus sayımındaki 
şehir nüfuslarını incelediğimizde İstanbul 2 
milyon 650 bin, Ankara 2 milyon, İzmir 900 
bin nüfusla ilk üç sırayı oluştururken, Çankırı 
62 bin nüfusla 67 il içerisinde ancak 59. sırayı 
alabiliyordu.12 Üstelik Çankırı, bir tesadüf eseri 
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TEKB şubesi de açılan 59. ildir (1965) ve Mu-
rat Güvenç ile Oğuz Işık bu yıllarda ve sonra-
sında şube açılışı gerçekleştirilen yeni iller için 
şu yorumda bulunur: “Ticari ve sınai potansi-
yelleri, yerleşmeler hiyerarşisindeki konumla-
rı itibariyle çok önemli merkezler değillerdir. 
Burada ekonomik potansiyelden çok, banka-
nın temsiliyetinin ağırlıklı olduğu anlaşılıyor.”13 

Peki TEKB, kısıtlı kaynağını çoğunlukla orta ve 
orta-üst gruplara hitap eden, ana kentlerdeki 
büyük ölçekli toplu konut projelerine yönlen-
dirmişken, Çankırı’da benzer bir proje pratiği 
gerçekleştirme fikri nereden çıktı? Bunun ce-
vabı için dönemin hükümetlerinin kabinele-
rine göz atmak yeterli olacaktır. 1973-1974’te 
Bayındırlık Bakanlığı, 1975-1977 arasında ise 
İmar ve İskan Bakanlığı yapmış olan Nurettin 
Ok14, Çankırı milletvekilidir. Şüphesiz Nuret-
tin Ok’un etkisiyle, Çankırı 1970’lerin özellikle 
ikinci yarısında nüfusuyla, ürettiği ekonomik 
katma değerle ve etki alanıyla örtüşmeyecek 
derecede inşaatla ilişkili alanlarda proje ve 
yatırım çekti. Bahsettiğim etkiyi kanıtlayan 
bir yansıma için odağımızı projeye verilen 
isme çevirebiliriz: TEKB’nin Çankırı Toplu Ko-
nut ve Çarşı Sitesi projesine Nurettin Ok’un 
kızı Tuluğ’un adından hareketle “Tuluğ Sitesi” 
ismi verildi.

1976 yılı Mayıs ayında, içerisinde kerpiç ev ve 
tarla bulunan proje arazisinin bir kısmı bedel-
siz biçimde yola terk edildi, bir kısmı ise Çan-
kırı Belediyesi tarafından kamulaştırma yo-
luyla satın alındı. Projenin gerçekleştirileceği 
3 bin 110 m2’lik kısmı ise TEKB tarafından sa-
tın alındı.15 Bu detay bilgiyi eklememin nede-
nine gelirsek, bahsetmiş olduğum yola terk-
kamulaştırma işlemi, bir ucunu sırasıyla valilik, 
PTT ve Tekel binaları, halkevi, Ziraat Bankası 
ve belediye binalarının çevrelediği Atatürk 
Heykeli, diğer ucunu ise Tuluğ Sitesi’nin oluş-
turacağı Atatürk Bulvarı düzenlemeleri kap-
samında gerçekleştirildi. Başlangıç noktası-
nı “kamu binaları çemberi”nin oluşturduğu 
Çankırı’nın ilk bulvar projesinin bitiş noktası 
için Tuluğ Sitesi’nin seçilmesi, projenin kent 
makroformundaki ayrıcalıklı yerini ve kentsel 
planlamayı yönlendiren pozisyonunu açıkla-
mak için de yeterlidir. İlk cümleden de anlaşı-
lacağı üzere, açılan bulvar güzergâhı iki katlı 
kamu binaları, müstakil kerpiç/yığma evler ve 
tarlalardan oluşuyordu. Tuluğ Sitesi ise bu ak-
sın hem ilk yüksek katlı yapısı hem de bulvar 
üzerinde ileride inşa edilecek yapılar için bir 

emsal olacaktı. TEKB, Çankırı’daki Tuluğ Site-
si projesinde de “tipik bir toplu konut üretici-
sinden çok, bir tür kentsel geliştirme kurumu 
(Urban Development Corporation) gibi”16 iş-
lev görüyordu. 

Çankırı Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşi-
vi’ndeki kayıtlara göre yapının mimarı Gürkan 
Kurdoğlu’dur. Kurdoğlu’nun aynı zamanda 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Raporları’nda devle-
tin sosyal konut politikalarının başarısızlığını 
açıkça dile getiren Devlet Planlama Teşkila-
tı, Konut İhtiyaç-Talep Alt Komisyonu’nun 
TEKB’ye bağlı üyesi olması17, üstlendiği gö-
revden/ makamdan bağımsız biçimde mes-
leki ilkelerini koruyabilen, eleştirel düşün-
celerini aktarabilen bir bürokrat olduğunu 
göstermesi açısından anlamlı bir detaydır. 
Ankara İmar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü’nün18 
işvereni olduğu Tuluğ Sitesi’nin projelendir-
me aşaması tamamlandıktan sonra, 1977 yılı 
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Haziran ayında inşaat ruhsatı için başvuruldu. 
Ancak on altı ay sonra, 1978’in Ekim ayında in-
şaat ruhsatı alınabildi. Yüklenici firma Haysal 
İnşaat’ın19 verdiği bilgiye göre, inşaat aşaması 
yirmi ayda tamamlandı. Yüklenicinin verdiği 
bu bilgi, (inşaat aşamasının tamamlanmasın-
dan sonra iskan ruhsatı alımına kadar birkaç 
aylık bir bekleme süresi olabileceği düşünü-
lürse) belediye imar arşivindeki 1980 yılı Eylül 
ayında iskan ruhsatı verildiğine dair belgeler 
ile örtüşüyor.

Bu noktada, 1980’de siteye taşınan ilk sa-
kinlerden Mustafa Genç’le gerçekleştirdiğim 
telefon görüşmesi sırasında aktardığı bilgi-
lerden de yararlanacağım. TEKB’nin diğer 
metropol ve kentlerdeki uygulamalarıyla 
benzer şekilde, Tuluğ Sitesi de kentin orta ve 
orta-üst sosyo ekonomik gruplarını hedefle-
mişti. Genç’in aktarımına göre dönemin var-
lıklı aileleri, iş insanları, hatta Nurettin Ok ile 
aynı dönemde Çankırı milletvekilliği yapmış 
olan isimler Tuluğ Sitesi’nden peşin ödeme 
yaparak özellikle ticari birim veya konut satın 
almış. Valilik, defterdarlık, il sağlık müdürlüğü 
gibi devlet kurumları da TEKB ile iletişime ge-
çerek, kendi bürokratları adına lojman niteli-
ğinde daireler satılmasını/tahsis edilmesini 
sağlamış.20

Görüşmemiz sırasında Genç, nasıl bir öde-
me planıyla siteden konut sahibi olduklarını 
da anlattı. TEKB’nin peşinat + 15 yıl vadeli, 
enflasyon ve kur dalgalanmalarına göre dü-
şük faiz oranlı kredilendirme21 seçeneğinden 
yararlanan aile, o yıllarda yaşanan ekonomik 
buhran ve katlanan enflasyon (1976’da %28 
olan enflasyon 1980’de %115’e tırmanıyordu22) 
karşısında reel değeri oldukça azalan kredi 
taksitlerini 15 yıl yerine 6-7 yılda tamamladı. 
Ayrıca TEKB’nin kalan taksitlerin toplu öden-
mesi durumunda uygulayacağı indirimden 
(yaklaşık %30’luk ciddi bir iskontodan söz 
ediyor) de yararlandıklarını belirten Genç, bu 
sayede öngördüklerinden çok daha kolay bir 
şekilde konut sahibi olabildiklerini aktardı. As-
lında TEKB, kendi sistemini tercih eden tasar-
rufçularını enflasyon etkilerinden korumak ve 
özellikle konut sahibi olmayan tasarrufçuları-
na konut edindirmeyi kolaylaştırmak için bu 
ilkeleri geliştirdi. Günün sonunda TEKB kredi-
lerinin ve toplu konut projelerinin hedef kitlesi 
olan orta ve orta-üst sosyo ekonomik grupla-
rın mensupları daha da kolay biçimde ev sa-
hibi olurken, orta-alt sosyo ekonomik grubun, 

özellikle işçi ve emekçi sınıfının konut edine-
bilme hayali daha da imkânsız hale geldi. 

Dört blokta toplam 56 konut ve 29 ticari birime 
sahip olan Tuluğ Sitesi’nde, sekizer katlı A ve 
B Bloklar bitişik konumlanır ve Atatürk Bulva-
rı’ına cephe verir. C ve D Bloklar A-B Bloklarını 
dik keserek Atatürk Bulvarı’nı sonlandırırken, 
diğer taraftan birbirlerine de dik konumlanarak 
tüm bloklara dağılımın gerçekleşeceği bir orta 
avlu oluşturur. Vaziyet planında iki katlı otopark 
olarak görünen alanda başka bir apartman inşa 
edildiği için, orta avlu günümüzde çoğunlukla 
site-içi otopark alanı olarak kullanılıyor. Projenin 
yine vaziyet planında orta avluda konumlanan, 
hatta belirli noktalarda üzerinden basamaklarla 
geçilebilen bir süs havuzu bulunsa da muhte-
melen maliyeti gerekçesiyle uygulanamamış. 
Yine sekiz katlı C Blok, B Blok’u dik olarak ke-
ser ve kestiği kısmın zemininde bulvardan orta 
avluya geçişi sağlayan bir pasaj bulundurur. 
Dokuz katlı D Blok ise, C Blok’a dik, A-B Blokla-
ra paralel konumlanarak orta avluyu oluşturup 
site içine doğru kapanır. 

A-B-C Blokların giriş katlarının tamamı ti-
cari birimler olarak düzenlenmiş. Atatürk 
Bulvarı’ndan, paralelindeki arka sokağa doğ-
ru yükselen eğimli topoğrafyadan yararlanan 
D Blok’ta ise zemin katın yanısıra birinci kat 
da ticari birimlere ayrılmış. Zemin kattaki bi-
rimler orta avluya açılırken, birinci kattaki ti-
cari birimler ya arka sokağa doğru hemzemin 
olarak açılır ya da arka sokakla orta avluyu 
bağlayan geniş koridor ve merdivenle bu iki 
alana bağlanır. Zemin ve birinci katta konum-
lanan ticari birimler, 17 m2’den 65 m2’ye ka-
dar değişen büyüklüklerdeyken zemin katta 
yalnızca bir adet ticari birim 100 m2’nin üs-
tünde (142 m2) idi. Projelendirme aşamasında 
çizilmiş kesit ve görünüşlerde, ticari birimle-
rin vitrinleri /cepheleri boyunca devam eden 
beton plak sundurmalar ve bu birimlere ışık 
sağlayan, sundurma üzeri bant pencereler 
görülür. Günümüzde ise bant pencereler ka-
patılmış, beton plak sundurma da eğimli hâle 
getirilip, üzeri kiremitle oldukça niteliksiz bi-
çimde kaplanmış olarak kullanılıyor.

Projede oldukça küçük alanlara (muhtemelen 
tasarım aşamasında bu birimlerin genellik-
le kasap, terzi gibi fazla ekipman ve mobilya 
gerektirmeyecek iş kolları veya doktor, avu-
kat, mühendis vb. meslek sahiplerinin büroları 
için kullanılacağı öngörülerek ticari birim sa-
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yısı yüksek tutuldu) sahip olan ticari birimler, 
güncel durumda kendi içlerinde birleştirilip 
büyütülerek kullanılıyor. Bugün de kentin en 
önemli ve işlek ticari akslarından olan Atatürk 
Bulvarı’na bakan ve bulvarla hemhâl konum-
lanan cephede (A-B-D Bloklar) güncel olarak 
lokanta, market, pastane, çiçekçi gibi günde-
lik yaşamla ilişkili ticari işlevler bulunuyor. A-B 
Bloklarının orta avluya bakan, C Blok’un Ata-
türk Bulvarı’nın dik kesen caddeye bakan (o 
cephede caddeyle hemyüzey değildir, kendi-
sini bir miktar geriye çeker) D Blok’un ise tüm 
ticari birimleri yapı ve inşaat malzemeleri, ısıt-
ma sistemleri, çeşitli hububat satışı ve depo-
lanması ile bulvara yönelen işyerlerinin depo-
ları olmak gibi daha pasif kullanımlara sahiptir. 

Bloklar, ticari birimleri takip ederek her katta 
ikişer olmak üzere toplam yedi kat ve on dör-
der daire bulunduracak biçimde tasarlanmış. 
A Blok’takiler 92 m2, B Blok’takiler 92-99 m2, 
C Blok’takiler 98-99 m2 ve D Blok’takiler ise 
80-82 m2 olarak düzenlenmiş. Konut metre-
karelerinde gözlemlenen mutlak surette 100 
m2’nin altında kalma durumu, “imar yönetme-
liklerinde, TEKB kredilerini kullanarak yapıla-
cak konutlarda 100 m2’lik bir üst sınır bulun-
ması” koşulundan kaynaklanıyor.23 1970’lerin 
sonunda Çankırı gibi küçük kentlerde henüz 
çok sınırlı sayıda konutta bulunan merkezi 
sistemle ısınma (kaloriferler aracılığıyla, her 
iki bloğa bir kapıcı dairesi düşecek biçimde) 
ve Çankırılıların ilk defa Tuluğ Sitesi’nde ta-
nıştığı asansör teşkilatı, mekanik çöp bacası 
gibi teknik özellikler, sitenin gelecekte tasar-
lanacak ve inşa edilecek konut yapılarına ön-
cülük edeceğinin göstergeleridir. 

Toplam inşaat alanının 7,830 m2 (6,595 m2 
konut, 1,235 m2 ticari) olduğu Tuluğ Sitesi’nin 
yapım sistemi betonarme karkastır.24 Yapı-

nın her bloğu, orta avluya doğru alçalan tek 
eğimli çatıya (bu bakımından Çankırı’da ilk 
ve tektir) sahiptir. Projenin kesitlerinde blok-
lar teras çatılı ve asansör kuleli biçimde gö-
rünürken, uygulamada asansör kuleleri blok 
içerisinde kalacak biçimde tek eğimli çatıya 
dönüşmüş. Cephelerde kirişler ve çatı para-
pet duvarları, salonların bir yüzeyini kaplayan 
(projede üç, uygulamada beş kanatlı) pen-
cereler ile yatak odası pencerelerinin altında 
kalan duvarlar ve kalan yüzeyler için üç farklı 
renk belirlenmiş; bu üçlü renk paletinin uygu-
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lanmasıyla, belirtilen strüktürel ve mekânsal 
bileşenler cephe üzerinde bir nevi kodlan-
mış. Görünüşlerde özgün bir nitelik olarak 
göze çarpan, salon pencerelerinin önündeki 
metal veya ahşap iskelet ve güneş kırıcılar, 
muhtemelen yine maliyeti gerekçesiyle iptal 
edilmiş. 2017 yılında gerçekleştirilen tadilat/
boyama işlemi sırasında ise, yapının bu öz-
gün niteliği (kodlama) zarar gördü. Mutfak 
ve yaşam alanlarının içinde loca balkonlar ta-
sarlanmışsa da, bozkır iklimi/taşra kültürünün 
yeni bağımlılığı olarak çoğunluğu kapatılmış, 
bazılarında balkon korkulukları bile ortadan 
kaldırılmış ve ilgili odalara eklenmiş.

Son söz olarak, Tuluğ Sitesi ya da kod adıyla 
Çankırı Toplu Konut ve Çarşı Sitesi TEKB (ve 

sonradan Emlak Bankası) arşivindeki sayısız 
toplu konut projesi arasında dikkat çekmeyen 
bir veri olarak görünse; inşa edildiği dönem-
deki statü göstergesi, hatta arzu nesnesi olma 
durumunu belirli miktarda kaybetmiş, kent 
makroformu ve gündelik yaşamındaki etkisi 
silikleşmiş olsa da, benim için hem TEKB’nin 
toplu konut pratiğini hem de Çankırı kent ta-
rihinin belirli bir dönemindeki dinamikleri an-
lamlandırmak ve aktarabilmek adına oldukça 
verimli, pratik bir örneklem işlevi gördü.

* Çankırı Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivi’nden gerekli 
tüm belgeleri derleyip benimle paylaşan, bitip tükenmek 
bilmeyen sorularıma içtenlikle yanıt bulmaya çalışan 
Süheyla Büyüktopcu’ya (Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım 
Müdürü), teknik bilgileri yorumlamada her daim yardımcı 
olan, yapı gezisi ve fotoğraflama aşamalarında neredeyse 
benden çok efor sarfeden Ersin Büyüktopcu’ya (İnşaat 
Mühendisi) ve telefon aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşmede siteye dair kişisel tanıklıklarını detaylıca aktaran, 
sorularımı doyurucu biçimde yanıtlayan Mustafa Genç’e 
özel teşekkürlerimi bir borç bilirim.

1 Banka, 1926-1946 yılları arasında Emlak ve Eytam 
Bankası, 1946-1988 arasında ise Türkiye Emlak Kredi 
Bankası olarak hizmet verdi. Yazıda ele aldığım 
“Çankırı Toplu Konut ve Çarşı Sitesi”nin 1977 yılında 
projelendirilmiş, 1978-1980 aralığında ise uygulanmış 
olmasından hareketle, gerek banka politikaları, gerek 
toplu konut uygulamaları açısından Türkiye Emlak 
Kredi Bankası’nın 1946-1980 arasındaki dönemini esas 
alıyorum.

 Bankanın devamındaki hikayesi hakkında kısa bilgi: 
1988’de Anadolu Bankası (zarardaki bir kamu bankası) 
ile birleşerek Türkiye Emlak Bankası A.Ş. kuruldu. 
Açığa çıkan bazı yönetsel usulsüzlüklerin de etkisiy-
le, 2001’deki ekonomik kriz neticesindeki zincirleme 
banka tasfiyelerinin bir parçası oldu ve bankanın 2017 
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7 İstanbul İmar Limited Ortaklığı, kurulduğu dönemde 
TEKB ile İstanbul Belediyesi’nin yarı yarıya ortak oldu-
ğu, Koşuyolu Emlak Bankası Evleri projesini inşa eden 
bir iştirakti: https://www.imar.istanbul/tr/proje/kosuyo-
lu-emlak-bankasi-evleri [Son erişim: 08.09.2021].

8 TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 50. Yılda 50 Eser, 
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9 Murat Güvenç, Oğuz Işık, “Planlı Kalkınma Döneminde 
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s. 216, 1999.

10 Ankara-Yenimahalle (1949-1955, 1144 Konut) ve Anka-
ra-Telsizler (1963-1980, 13 Kısım, 4218 Konut); İstanbul-
Levent (1947-1960, 1374 Konut), İstanbul-Koşuyolu 
(1951-1954, 417 Konut), ve İstanbul-Baruthane/Ataköy 
(1960-1974, 1-4. Mahalle, 4133 Konut; 1975-1984, 5. Ma-
halle, 2993 Konut); İzmir-Denizbostanlısı (1972-1983, 5 
Kısım, 2236 Konut)

11 Birinci dipnotta belirtilen umursamazlık, benzer biçim-
de Emlak Konut GYO A.Ş. için de söylenebilir. Emlak 
Konut GYO, web sitesindeki “Hakkımızda” bölümünde 
2002 yılında bankadan ayrılıp Gayrimenkul Yatırım 
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tüten apartmanı’nın 
arabulucu çerçeveleri

Betonarme taşıyıcı sistemin kullanılması ile 
imkânlı kılınan bir çok katlı konut tipolojisi 
olarak apartmanın erken dönem cumhuriyet 
mimarlığındaki karşılıklarına bakıldığında; mi-
marlık pratiği ile modern atfedilen gündelik 
hayat pratiklerinin birbirleri üzerindeki dönüş-
türücü rollerinin ön plana çıktığı söylenebilir. 
İpek Akpınar ve Funda Uz’un1 belirttiği üzere 
modern toplumun bütün gerilimlerinin yansı-
dığı bir alan olarak gündelik hayat; gelenek ile 
yeniliğin, yeni zamansal alışkanlıkların kabul ya 
da reddinin tartışıldığı bir sahnedir. Bu sahne-
de mimarlık, modernizm ile gündelik yaşamı 
donatan, kurgulayan, değiştiren, devrimsel 
bir nitelik kazanır. Modern mimarinin, daha 
çok günışığı ile “demokratik”, serbest plan ile 
“özgürlükçü”, geçirgen ve hafif ile “yeni olma” 
özellikleri ve halleri, Cumhuriyet’in devrimci 
yapısıyla da ortak bir paydada buluşur.

İstanbul, Gümüşsuyu’nda bir tütün tüccarı 
tarafından yaptırılan Tüten Apartmanı; yu-
karıda bahsi geçen kaygıların bedenleştiği, 

erken dönem Cumhuriyet mimarlığını temsil 
eden bir yapı olarak dikkat çeker. Bu beden-
leşme; ortak yaşam alanı, dört yatak odası, 
bir ana dağılım mekânı ve servis birimlerinin 
yerleştirildiği daire planlarında, ön cephe-
ye bakan bölümün ortak kullanım alanına, 
arka cepheye bakan bölümün ise mahremi-
yeti yüksek tutulan yatak odalarına ayrıl-
ması gibi tasarım kararları ile2 gerçekleşir. 
Ancak demokratikleşme, özgürlükçülük ve 
yeni olma kaygılarının; beraberinde getirdi-
ği çeşitli ikili durumları (sosyolojik ve buna 
bağlı mekânsal) ve bu ikiliklerle belirginleşen 
birtakım hiyerarşileri, apartmanın kurgusu 
içinde güçlendirdiği söylenebilir. Bu durum, 
apartmanın mimari edinimi ile modern gün-
delik hayatın birbirleri üzerindeki dönüştürü-
cü rollerinin çatışma ve uzlaşma hâlleri üze-
rinden açığa çıkmasına fırsat verir. 

Adil Denktaş tarafından tasarlanan Tüten 
Apartmanı’nı konvansiyonel bir mimari bilgi 
seti ile aktarmak yerine, dönem mimarlığı ve 
gündelik hayatla ilişkilenme hâllerini işler kı-
lan mekânsal öğelerin yapıda aldıkları dönüş-
türücü pozisyonlarına odaklanmanın, apart-
manı anlamak ve apartmana yönelik eleştirel 
bir bakış üretebilmek adına daha potansi-
yelli olduğunu düşünüyoruz.3 Bu bağlamda, 
Tüten Apartmanı’ndaki ikilikler üzerinden 
beliren çatışmaları ya da beraberlikleri yö-
neten ana öğe olarak yorumlanan yapısal 
elemanları; elemanların / mekânsallıkların / 
gündelik hayatın etrafında dönen anlatılar 
üzerinden deşifre eden bir alternatif okuma 
yapmayı hedefliyoruz.

çerçevenin kavramsallaştırılması
Bu tartışmayı, apartmanı oluşturan yapısal 
elemanların başında gelen duvar ve duvar-
dan türeyen, duvarın içinin boşaltılmasıyla / 
duvarın çevrelemesiyle ortaya çıkan çerçeve 
kavramı ile noktasal karşılaşmalar üzerinden 
yürütmek mümkün. Gottfried Semper’e4 
göre çerçeve, katı bir nesnenin içi oyularak 
ortaya çıkan boşluğu vurgulayan elemandır. 

Buse 
Özçelik, 
Uğur Sarışen

1 Tüten Apartmanı, 
1936.  

Kaynak: Arkitekt,  
S. 65-66, s. 133
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Çerçeveler duvarın doluluk boşluk dengesi-
ni kurar, yeniden düzenler; etkileşime açar, 
kapar; etkileşimi arttırır, azaltır, kısıtlar, dö-
nüştürür. Semper’in tanımladığı yapısal bir 
eleman olarak çerçevenin karakteri, Antoni 
Negri’nin sınır kavramı üzerinden okunabi-
lir. Negri, sınırın bazen bir engel tariflediğini, 
bazen ise bir aşma imkânı olarak deneyimle-
nebildiğini söyler.5 Bu açıdan çerçeve, fark-
lı bağlamlarda beliren mekânsallıklara göre 
bir engel üreticisi ya da tam tersi geçişi ve 
iletişimi sağlayan bir eleman olarak kendini 
ortaya koyar. 

apartmanın çerçeveler bağlamında 
kavramsallaştırılması
Çerçevenin bazen bir engel, bazen de aşma 
imkânını üreten bir sınır olma hâlini, çerçeve-
nin etkin olduğu mekânlar-arası dinamiklerin 
oluşumu açısından kritik buluyoruz. Çerçe-
venin varlığında karşılık bulan bu değişken 
hâl, ayrışma ve bağlantı kurma kavramları 
üzerinden okunabilir. Simmel’e göre6 doğada 
yalnızca insan ayrışma ve bağlantı kurmayı 
gerçekleştirir ve bu kavramlar birbirinin ön-
koşulu olarak varolurlar; zira iki öğeyi ayrı ola-
rak adlandırmak, onları bilinç düzeyinde bir-
birleri ile ilişkilendirmek demektir. Dolayısıyla 
ayrışma, kendini yıkan bağlantı kurma hâlini 
de beraberinde getirir. Bu duruma apartman 
üzerinden bakıldığında; çerçeveyi ve apart-
man açısından sınır olma hâlini, apartmanın 
hem mekânları-arası hem durumlar-arası iliş-
kilerinde, ayrışma (engel) ve bağlantı kurma 
(aşma) kavramlarının devinimini sağlayan te-
mel öğe olarak yorumlamak mümkün.

Apartmandaki söz konusu sınırlar, yani çer-
çeveler; apartman duvarının içinin boşalma-
sıyla ortaya çıkanlar (kapı, pencere gibi) ve 
duvar ile doluluk-boşluk ilişkisi dışında ilişki-
ler tanımlayarak mekânlar-arası ilişkilenme-
ye aracı olanlar (merdiven, asansör, balkon 
gibi) şeklinde iki farklı kavramsal tartışmaya 
dahil edilebilir. 

Duvarın, bir geçiş imkânı sağlamak üzere içi-
nin boşaltıldığı durumda, karşımıza bir çer-
çeve olarak kapı kavramı çıkar. Duvarın rijit-
liği ile aşılamayan bir sınır üretme hâli, kapı 
ile bozulur. Duvarın ayırdığı farklı mekânların 
kontrollü bir şekilde ilişkilenmesini sağla-
yan bu çerçeve; sınırın imkânlarını sorgula-
tır. Simmel için kapı, insanın mekânı ile onun 
dışında kalan her şey arasında bir bağlantı 

oluşturur; iç (bulunulan) ve dış (bulunulma-
yan) arasındaki ayrımı aşar.7 Bireyin kapıyı 
açma sürecine bakıldığında; kapı kapalıyken 
çerçevenin aşılamayan bir sınır ürettiği, kapı 
açıldığında ise kapının, ürettiği iki mekânsal 
durumun ve bu mekânsallıklara bağlı günde-
lik hayata dair farklı karşılıkların da ilişkilen-
meye başladığı söylenebilir. 

Duvarda oyulan boşluktan türeyen bir baş-
ka çerçeve olarak pencere, kapının sınır po-
tansiyellerine nazaran tekil bir ilişkilenmeye 
zemin hazırlar. Göz temelli bir ilişki kurmayı 
mümkün kılan şeffaflığı sayesinde iç ve dış 
arasındaki bağlantıyı sürekli kılan8 pencere, 
sınır olma hâlini görmeye dayalı bir şekilde 
aşar; fakat bu aşma süreci kapı gibi içinden 
geçilemediği için, kurduğu iç-dış ilişkisi daha 
pasif sayılabilir. 

Duvarın içinde oyulmayan fakat duvarla çev-
rili mekânlar arası ilişkilenmeyi sağlayan ve 
sınır bağlamında dönüşümleri performe eden 
merdiven, asansör ve balkon gibi çerçeveler 
ise, Simmel’in köprüsü ile benzerlik gösterir. 
Onu oluşturan iki uç nokta arasındaki sınırın 
sebep olduğu ayrışmayı aşarak noktalar arası 
bağlantı kuran bir köprünün9, bireye hareke-
te dayalı imkânları (geçme) sağlıyor olma-
sı; merdiven ve asansör gibi farklı kotlarda 
bulunan mekânlar arası düşey ilişkilenmeyi 
sağlayan çerçevelerin sınır aşma hâlleri ile 
benzerlik gösterir. Merdiven ya da asansör ile 
birbirine bağlanan ayrı mekânlar, tekil varlık-
larını çoğaltacak biraraya gelişler ile hem ya-
pıya hem de yapıyla ilişkilenen gündelik ha-
yat dinamiklerine dair yeni açılımlara imkân 
tanırlar. Balkon ise, iç ve dışın ayrımındaki 
katılığı bozan bir ara mekân olarak, Simmel’in 
köprüsüne benzer bir oluşum tanımlar.

apartmandaki çerçevelerle üretilen / 
çözülen ikili hiyerarşiler
Apartmandaki çerçevelerin ürettiği sınırlar,  
birtakım ikili hiyerarşiler ile ilişkilenir. 
Simmel’in ayrışma-bağlantılanma anlatısın-
dan yola çıkarak; apartmandaki çerçeveler 
sisteminin, bazen bu ikili hiyerarşileri (ayrış-
ma) üretmede araçsallaştırıldığı, bazen ise 
bu hiyerarşileri yıkmak (bağlantılanma) için 
kullanılabileceği söylenebilir. Buradan hare-
ketle, apartmandaki çerçeveler ile kontrollü 
bir hiyerarşi ekseninde gerçekleştirilen bu 
ikilikleri kamusal-özel ikiliği ve geçirgenlik 
temelli ikilikler şeklinde ele alıyoruz.
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Kamusal-özel ikiliğinde, yapının dışında ka-
lan bütün kamusala aitken yapının içi özelle-
şir, daire bazında ise bu ikilik, duvarlar, kapı 
ve pencerelerle kurulur. Duvarın içinin oyul-
ması fazla ise kamusal ilişkilenmenin ağırlığı, 
az ise özel (mahrem) ilişkilenmenin ağırlığı 
ön plana çıkar. 

Kapı, daire içindeki kapılar olduğunda odalar 
arası kamusal-özel ilişkisini (mahremiyeti), 
daire kapısı olduğunda apartman ile daire 
arasındaki kamusal-özel ilişkisini, apartma-
nın kapısı olduğunda ise apartman ile dışın-
daki hayat arasındaki kamusal-özel ilişkisini 
yönetir. Oda kapılarının yüzeyleri ise, bu ikili-
ğin yönetiminde kritik; zira kapı yüzeyi şeffaf 
değil opak olduğunda odanın mahremiyeti 
sağlanmakta. Pencerelere bakıldığında; giriş 
cephesindeki pencerelerin kamusal hayatla 
daha güçlü bir ilişki kurarken, avluya bakan 
pencerelerin mahremiyetle ilişkilendiği söy-
lenebilir. 

Geçirgenlik kavramıyla ilişkilenen ikilikler, 
görme-görülme ilişkisi (fiziksel ve sosyal 
bağlamda) ve çevresel koşulların mekânla 
ilişkisi üzerine oluşan ışık, manzara ve peyzaj 
gibi unsurlara dayalı ikiliklerdir ve çoğunluk-
la pencere üzerinden üretilirler. (Mahremi-
yet sağlanmak istenen) mekânları daha az 
görünebilir kılmak, (kamusallıkla ilişkilenen) 
mekânlarda görme eylemini ön plana çıka-
rabilmek; mekâna giren ışık, temiz hava ya 
da çevredeki manzara ve peyzajı görülebilir 
kılmak için pencere boyutları önemli para-
metreler. 

Bu ikiliklerle gelen katılığın çözülmesini, bağ-
lantılanmasını ve muğlaklaştırılmasını sağla-
yan çerçeveler ve mekânsallıklardan da söz 
edilebilir. Apartman genelinde giriş holleri, 
merdiven ve asansörler, birbirinden farklı ve 
söz konusu ikilikler ile ilişkilenmiş iki noktayı 
birbirine bağlayarak sınır hâlini aşmaya izin 
veren çerçeveler olarak tanımlanabilir. Daire 
özelinde ise balkonlar ya da odalar arası ara 
mekânlar bu görevi üstlenebilirler.

okumanın yöntemine dair
Çerçevelerin apartmandaki ikilikler ve hiye-
rarşilerle ilişkili olarak bir engel üreticisi ya da 
aşma imkânı konumunda çalıştırılması, Geor-
ges Perec’in Yaşam Kullanma Kılavuzu’nda10 
kurduğu yapboz sanatının parça-bütün ilişkisi 
ile benzerlik gösterir. Perec, bir yapboz parça-

sını üç gün inceleyerek görünüşü ve rengiyle 
ilgili tüm bilgilere sahip olduğunuzu düşün-
seniz de bunun çözüme yetmeyeceğinden, 
yapbozun ancak parçalar arasında ilişki ku-
rulmaya başlandığında okunabilirlik kazana-
cağından bahseder. Bu ilişki kurulduğunda bu 
sefer de yapbozun o tek parçasının kaybolup 
aynı parça olarak varlığını sürdüremeyeceğini 
söyler. Yapboz artık kurduğu ilişkilerle anlam-
lı hâle gelmiştir. Apartmanın da çerçeveleri 
yapbozun parçaları gibi çalışır. Ancak bu du-
rumda yapboz parçası katı bir nesnenin içinin 
oyulmasıyla elde edilen boşluğu vurgulayan 
yapısal eleman olarak “çerçeveye”; parçaları-
nın biraraya geldiğinde ürettiği bütünlük ise 
“apartmana” karşılık gelerek yapbozu iki bo-
yuttan üçüncü boyuta taşır.

Tüten Apartmanı ile ilgili hedeflediğimiz al-
ternatif okumayı gerçekleştirirken, Perec’in 
yapboz parçalarının bütünle girdiği dönüş-
türücü ilişkilenmeye dair anlatısını benim-
sedik. Bu bağlamda, ilk olarak bu apartma-
nın sahip olduğu çerçeveleri, yani yapboz 
parçalarını, ürettikleri sınır hâlleri ve kontrol 
ettikleri hiyerarşik ikilikler üzerinden açıyo-
ruz. Ardından bu çerçevelerin bağlama göre 
apartmanın sınırlarını nasıl performe ettiği 
ya da nasıl aşıp genişlettiğini; çerçevele-
rin biraradalığı üzerinden edindiği bütüncül 
hâl ile (yapbozun bütünü) gelen arabulucu 
pozisyonları tartışan diyagramları içeren bir 
hikâye ile ortaya koyuyoruz. 

hamle 1: tüten apartmanı’nın çerçeveleri
Tüten apartmanında iç-dış üzerinden ge-
lişen kamusal-özel ve geçirgenlik hiyerar-
şilerini sağlayan çerçevelere bakıldığında11 
apartman ölçeğinde şeffaf yüzeyli apartman 
kapısı (kamusal-özel ayrımı, içeriyi görme), 
kaldırımdan kapıya ulaşan merdivenler (ka-
musal-özel bağlantısı), kapının ardındaki 
giriş mekânı (kamusal-özel aradalığı), giriş 
mekânı ile görevli odası ve asansörün bulun-
duğu bir üst kota bağlanan merdiven (ka-
musal-özel ara mekân bağlantısı), bu iki kot 
arasındaki duvarın tamamını kaplayan pen-
cere ve kapı (görme-görülme), görevli oda-
sını çevreleyen şeffaf yüzeyli duvar (kamu-
sal-özel aradalığı, görme-görülme), dairelere 
erişimi sağlayan asansör ve merdivenler (ka-
musal-özel bağlantısı) karşımıza çıkıyor. 

Çerçevelere daire bazında bakıldığında ise, 
ilk olarak antreden salonlara ve koridora 
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açılan kapılar ön planda. Dairenin salonla-
rı, misafirin ağırlandığı ve dolayısıyla ka-
musal karakteri olan bölümler, geri kalan 
ise yalnızca dairede yaşayanların kullandı-
ğı mekânlar; bu sebeple salonlar ve diğer 
bölümler arasında kamusal-özel ikiliği an-
lamında bir kontrol mekanizması işlemek-
te. Bu noktada koridorun kapısı daire için 
oldukça kritik; çünkü bahsi geçen kamusal-
özel ikiliğinin hiyerarşisini, eyleme göre sür-
düren ya da bozan aslında bu kapı. Şeffaf 
yüzeyli olan salon kapıları ise kapalıyken 
geçmeyi engellemekle birlikte mekânlar 
arası görsel bir ilişki de sağlıyor. 

Pencereler, cadde cephesinde salonların bol 
ışık almasını ve çok kanatlı biçimleri ile içten 
dışa açılmayı sağlar. Buradaki pencerelerin 
geniş ve sürekli olması, bir yandan caddenin 
ve kent dokusunun temsil ettiği kamusal ya-
şamla dairenin temsil ettiği özel hayatı gör-
sel bazda bağlarken fiziksel bazda ayrıştırır. 
Arka cephedeki pencereler, apartmanın kri-
tik bir çevresel verisi olan İstanbul Boğazı’na 
bakarlar; bu sebeple her ne kadar buradaki 
mekânlar (yatak odası, çalışma odası gibi) 
mahremiyet ile ilişkilense de, manzaraya 
açılmak için genişler. Apartmanın iki yanın-
daki binalar ile arasında konumlanan iki ışık-
lığa bakan pencereler ise, koridorun geniş 
penceresi hariç, daha ufaklar. Bunlar daha 
az ışığı mekânlara ulaştırırlar ve apartma-
nın dışındaki kamusal hayatla ilişkilenmeyen 
mahrem / münzevi bir atmosfer yaratırlar. 
Bu pencerelerin bazılarından karşıya bakıldı-
ğında, yine dairenin başka bir duvarı ya da 
penceresi görülür. Böylece kendinden kendi-
ni görme hâli, iç-dış ilişkisine dair apartmana 
özgü açılımlar getirmekte. 

Dairedeki ara mekânlar, örneğin cadde cep-
hesindeki balkon, kamusal-özel ikiliği bağla-
mında bir muğlaklık yaratırken, arka cephe-
deki balkon bu duruma geçirgenliği de ekler. 
Bazı odaların koridorla aralarında konumla-
nan oldukça ufak geçiş mekânları ise (yatak 
odası ile koridor ve misafir tuvaleti ile kori-
dor arasında) müşterek bir mekân ile mah-
rem karakterdeki mekânlar arasında kade-
meli bir geçiş sağlayarak ikiliğin arasını açar 
ve yumuşatır.

Tüten Apartmanı özelinde, bunlardan başka 
bir de gelir düzeyi yüksek ailelerin ev ya-
şantılarında rastlanan bir durum olarak ev 

sahibi-çalışan ikiliği ile karşılaşılır. Bu durum 
sonucunda, servis alanlarını merkeze alan bir 
çalışan hayatının kurgulandığı ve çalışan ile 
ev sahibinin gün içerisinde sıklıkla karşılaş-
malarını engelleyecek mekânsal çözümlerin 
arandığı söylenebilir. 

Dairede yer alan servis alanı, ana koridora 
kapılar ile bağlanan ve kendi içinde sınır-
ları belirsiz ikincil bir koridorun oluşturul-
duğu ıslak hacimler, servis merdiveni ve 
çalışan odasından oluşur. Servis alanındaki 
mekânların tamamı ışıklığa bakar, dolayı-
sıyla az ışık alırlar ve kentle görsel bir ilişki 
kurmaya izin vermezler. Servis alanlarında 
zemin malzemesi olarak seramiğin (çalışan 
odası ve ütü odası istisna olarak parke ze-
mine sahiptir), diğer mekânlarda ise par-
kenin kullanılmış olması, zemin malzemesi-
ni de bir sınır üreticisi olarak tanımlamaya 
fırsat verir; dolayısıyla zemin malzemesinin 
değiştiği eşikler ve çerçeveler çalışanın dai-
redeki yaşantısının sınırlarını çizer. Böylece, 
çalışanın temizlik ya da ev sahibine servis 
yaptığı zamanlar dışında “daire içinde daire” 
olarak tanımlanabilecek servis alanlarında 
bulunması ile, ev sahipleri ile karşılaşma an-
larının engellendiği speküle edilebilir. Servis 
merdiveni, çalışanın dairenin dışına açılan 
köprüsü olarak tanımlanabilir. Merdivenin 
iki noktayı bağlayarak bir aşma imkânı sağ-
layan çerçeve olma hâli, servis merdiveni 
formatındayken sadece çalışanların (evdeki 
çalışan ya da apartman görevlisi) kullanı-
mına açık olmasına ve bu insanların dışarı-
sı ile kurulan gündelik dolanımlarına fırsat 
verir. Aynı zamanda bu durum, ev sahipleri 
ile çalışan arasındaki sınıfsal bir engel ola-
rak okunabilir.” Servis merdivenini koridora 
bağlayan kapı ise, çalışanın ilişkilendiği ka-
musal-özel ikiliğinde bir eşik. 

Antreyi koridora bağlayan kapı, diğer iki-
liklerin yanısıra ev sahibi-hizmetli ikiliğin-
de de kritik bir rol oynar. Servis alanlarının 
bulunduğu bölüm ile ev sahibinin gündelik 
yaşantısının çoğunu geçirdiği salonları ayrış-
tıran bu kapı, ev sahibi ile çalışanın dairedeki 
yaşantılarını da ayrıştırır. Benzer şekilde, sa-
lonları antreye ve koridora bağlayan hem çift 
kanatlı hem de tek kanatlı kapıların mevcudi-
yeti de da bu ikilikle gelen hiyerarşiyi destek-
lemeleri üzerinden okunabilir; buradaki tek 
kanatlı kapılar çalışanın servis yapmak için 
kullanacağı kapılar olarak yorumlanabilir. 
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2 Tüten 
Apartmanı’nda 

geçen hikâyenin 
diyagramı: 
oyuncular 

/ anlatılar / 
çerçeveler. 

Hazırlayan: Buse 
Özçelik, Uğur 

Sarışen
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hamle 2: hikâye-diyagram
Babama inanamıyorum, arkadaşının evine benimle birlikte gelmedi, üstelik arkadaşını, yani S Hanım’ı hiç tanımadığımı 

ve tanımadığım insanların yanında nasıl da gerildiğimi biliyor. Laf arasında bir dersim için Tüten Apartmanı ile ilgili bir 

araştırma yapmam gerektiğini söylediğimde, “E benim eski çalışma arkadaşım S Hanım orada oturuyor ya! Bir arayayım 

da müsait olduğu bir gün sana evini gezdirsin.” demişti, o zaman anlamalıydım benimle gelmeye niyetinin olmadığını…

Ne çabuk vardım apartmana, buraya ulaşmak umduğumdan da kolaymış, iyi mi! Panik yapma, sakin ol, bu senin çalışman 

için çok faydalı bir görüşme olacak. İş gibi düşün. Babamın neden gelmediğini sorarsa… Neyse canım, bir şey uyduruveri-

rim artık! Önemli olan daireyi görebilmek. Kat planına göre cadde cephesinin ardında üç salon, arka tarafta ise sekiz oda 

var dairede. Islak hacimler ve servis alanı olduğunu tahmin ettiğim mekânlardaki seramik zemin kaplamaların olmadığı 

odaları sayınca on bir oda var görünüyor, belki bunların bazıları da servis alanına dahildir, bilemiyorum. Şüphelendiğim 

bir iki oda var, artık gezerk… “Buyrun, kime bakmıştınız?!” / “Şey, merhaba. Ben üçüncü katta oturan S Hanım’ı ziyarete 

gelmiştim. Kendisinin haberi var. Okuldaki bir çalışmaml…” / “Peki, ben bir haber vereyim, buyrun içeri.”

1. giriş
Apartmanın girişini hiç böyle hayal etmemiştim! İkiye bölünmüş bu alanda bir kot farkı olduğunu, bu kot farkının mermer 

kaplı bir merdiven ile aşıldığını (1A), hatta yanımda duran bu süs havuzunu! Her yer mermer, fazlaca steril bir atmosfer. 

Bir de bizim apartmanı düşün, her telden apartmanı! 

Hay aksi, heyecandan cepheyi incelemeyi unuttum! Hep fotoğraflardan gördüm, yuvarlak pencerelerinin güçlü bir dö-

nem özelliği olduğu anlatılıyor tüm metinlerde. Benzer şekilde cephenin balkonlu kısmının biçimsel olarak yuvarlanmış 

olması ve bolca pencere kullanılmış olması da, yapıldığı dönemin mirası deniyor. Şimdi apartmandan çıksam olmaz, 

zaten dairede çok durmam, çıktığımda incelerim ceph… / “S Hanım sizi bekliyor, asansöre binin, indiğinizde daire kapısı 

karşınızda olacak.” 

2. apartman görevlisi odası, merdiven
Asansöre ilerlerken etrafı inceliyorum. Merdivenlerin ötesinde görevlinin bir odası var. Onun bir penceresi var ve cad-

deye bakıyor. Bir de asansörün yanında aşağı inen bir merdiven var (2A). “Bu merdiven nereye varıyor acaba?” / “Arka 

bahçeye.” 

Görevli G bey (ismi odanın kapısına yazılmış) bu soruyu beklemiyordu sanırım, şaşırarak ve şüpheli bir şekilde merdive-

nin arka bahçeye indiğini söylemesi bu yüzden olsa gerek. Arkada bir bahçe varmış (2B), binaya dair yeni bir bilgi! Hoş, 

binayı doğru düzgün araştırıp bir şey okumadan, yalnızca elimdeki kat planıyla gelirsem olacağı bu! Bahçeyi görmek iyi 

olurdu ama S Hanım’ı bekletmeyeyim, ayrılırken G beyden rica ederim, hızlıca bir gezerim orayı da. / “Teşekkür ederim 

G bey, kolaylıklar.”

3. asansör, merdiven
Asansör katları yavaş yavaş çıkıyor. Oldukça eski bir asansör, ama dönemine göre özel üretildiği belli (3A). Bunca yıl 

korunduğuna göre, bina için bir önemi olmalı. Kendime not, S Hanım’a asansör sorulacak. Bir saniye! Kat planının olduğu 

kağıdı yanıma almayı unutmuş olamam değil mi?! İnanamıyorum, yok çantada! Gerçek bir ahmaklık bu, hiç olacak iş 

değil! Moralim bozuldu.

4. antre
“Buyrun, hoş geldiniz!” / “Hoş bulduk S Hanım, beni kırmadığınız içi…” / “S Hanım antrede, ben bu evin çalışanıyım.” / “H, 

misafirimizi içeri alsana kızım!” S Hanım biraz bozulmuş gibi. Ya da mizacı böyle. / “Merhaba S Hanım, beni ve babamı 

kırmadığınız için teşekkür ederim.” / “Ne demek, buyrun, keşke A bey de gelselerdi!” Babamın işlerinin yoğunluğuna dair 

yalanları sıralarken antreyi inceliyorum. Antrede iki tane çift kanatlı (4A) iki de tek kanatlı kapı (4B) var. Portmantonun 

bulunduğu sağ tarafta ise ufak bir pencere var (4C). / “Şuradan buyrun.”

5. salon(lar)
Sağımda kalan çift kanatlı kapıdan salona alınıyorum. Burası iki parçadan oluşan bir salon, ortadaki duvar iki mekânı 

birbirine bağlayan geniş bir yarığa (5A) sahip. Yarığın ardında iki adet görkemli kolon, salonu parçalara ayırıyor. Ön cep-

henin balkonlu bölümüne denk gelen ufak salondaki koltuklara oturuyoruz. Oturduğum anda aslında salona ait başka 

bir mekânı görüveriyorum, yemek salonu! Yemek salonu, oturduğumuz yerin çaprazında kalıyor, diğer salon ile bağlanan 

ve cepheden biraz geride kalan bir alan. Yani burası iki parçadan değil, üç parçadan oluşuyor. Doğru ya, kat planında 

görünüyordu zaten. Gerginlikten unutmaya başladım yine… Demek ki antrede gördüğüm diğer çift kanatlı kapı yemek 

salonuna açılıyor. Onun yanındaki tek kanatlı kapı da büyük salon alanına açılıyor. Ne tuhaf, aynı mekâna neden iki kapı 

düşünüldü acaba... / “Ne içersiniz?” İsminin H olduğunu öğrendiğim çalışanın sorusuyla irkiliyorum. Kendisi çift kanatlı 

kapının biraz gerisinde duruyor. Sanırım yandaki tek kanatlı kapıdan içeri girdi. Bu tek kanatlı kapı servis için çalışanın 

kullandığı bir kapı (4B) olmasın! / “Soğuk bir su rica edeceğim, şimdilik.” H tek kanatlı kapıdan çıkıyor, kapıyı kapatıyor; 

hemen ardından bir kapı açılma sesi daha duyuyorum, ardından o da kapanıyor. Antrede gördüğüm tüm kapılar kapalı 

olmalı. Bu durumu garipsedim biraz.

Odaya girdiğimizden beri konuşmayan ve benim salonu incelememden belli ki haz duyan S Hanım konuşmaya başlıyor: 

/ “Belli ki çalışkan birisiniz, gelir gelmez daireyi incelemeye başladınız!” / “Kusura bakmayın, bir ödev için bu apartmanı 

araştırmam gerekiyor da, babamla konuşurken sizden bahsetti…” Bir yandan S Hanım’ın sorularına cevap verirken bir 

yandan da pencereleri inceliyorum. Cephedeki meşhur yuvarlak pencerenin (5B) salonun içinde ne kadar da ötelenmiş 

bir konumu olduğunu görüyorum. Kuytudaki bir delik gibi. Öte yandan cephedeki diğer pencere (5C) duvarı boydan 
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boya yarıyor, salonu ışığa doyuruyor. Oturduğum koltuğun arkasında ise balkon ve balkon penceresi (5D) var. İnceleme-

ye devam ederken, yemek salonu ile büyük salonun birleştiği noktada ufak bir pencere (5E) farkediyorum. Bu pencere, 

kat planında görülen ufak avlulardan birine bakıyor olmalı. / “İzniniz olursa, pencerelere yakından bakmak istiyorum.” / 

“Tabii, sonrasında size evin diğer odalarını gezdireyim, balkonda manzaramız pek güzeldir, birer çay içeriz, size binanın 

hikâyesini anlatırım.”

S Hanım balkon teklifini yaparken ben çoktan yuvarlak pencerenin yanındayım bile. Pencere (5B), askeri hastaneyi gören 

bir kasnak gibi, yuvarlak bir çerçevenin içinden kent dokusunu görmek çok ilginç, daha önce hiç deneyimlemediğim bir 

şey bu. Hemen yandaki uzun ve geniş pencerede ise (5C) tam tersi bir etki var. Sol kısmı yarım daire olan bu uzun ve ge-

niş pencere, kent dokusunu ve kent yaşantısını içerisi ile görsel ilişkisini kurma konusunda oldukça etkili, caddeyi içeriye 

taşıyor adeta. Arkamda kalan ufak pencereye (5E) yöneliyorum, fakat bu sırada yemek salonunun da geniş bir pencere-

sinin olduğunu farkediyorum! Bu pencere (5F) de yakınındaki ufak pencere gibi avluya bakıyor olmalı. Pencerenin yakı-

nında tek kanatlı başka bir kapı (5G) var, bu kapıyı antrede görmedim sanıyorum, koridora açılıyor sanırım bu kapı. Kat 

planının olduğu kağıt yanımda olsaydı kontrol ederdim... Nasıl yanıma almayı unuturum, inanılmaz! Ufak pencere tahmin 

ettiğim gibi ufak avluya bakıyor. Karşıda görünen pencereler de bu daireye mi ait acaba? Belki arkadaki odaların pen-

cereleridir… Yemek salonunun penceresinden baktığımda emin oluyorum: Karşıdaki pencereler (5H) ve soldaki oldukça 

büyük pencere (5I) de bu daireye ait. Avlu pek küçük sayılmaz, evin farklı bölümlerini aydınlatmaya yetiyor muhtemelen. 

Aşağıya bakınca bir çatı farkediyorum, binanın giriş kotunda sağda bulunan mekânın çatısı bu sanırım, acaba o mekân 

nasıl kullanılıyor şu anda? Kendime not, girişteki mekân S Hanım’ın sorulacak (lütfen unutma!).

H kristal bir bardakta soğuk su getiriyor bana. Biraz ağırkanlı biri sanırım. Yine o tek kanatlı kapıdan girip, oradan çıkıyor. 

S Hanım ile H’nin farklı kapıları kullanması ev sahibi-çalışan hiyerarşisine net bir örnek bu evde. Ne tuhaf. / “Buradaki 

balkondan bakmak ister misiniz? Ben pek kullanmam bu balkonu, ama caddeyle iç içedir.” / Elimde bardak ile balkona 

(5D) çıkıyoruz. Dar fakat uzun bir balkon. Kent dokusunu görmek adına farklı açılar sağlıyor. Balkonun sol tarafı askeri 

hastaneyi karşısına alırken, sağa gittikçe yuvarlanan cephenin yardımıyla karşıma İTÜ Makine Fakültesi geliyor. Balkonun 

sağ tarafında yaklaştığım anda karşımda birden H’yi görüp ürküyorum. H balkonun sağından kentle ilişkilenen antre 
penceresinin (4C) arkasından bana bakıyor. Benim ürktüğümü görünce hemen pencerenin önünden ayrılıyor. / “Kusura 

bakmayın, H biraz meraklıdır.” / “Önemi yok, ben de meraklıyımdır. Hatta evin diğer bölümünü ve diğer balkonunuzu 

oldukça merak ediyorum, isterseniz o tarafa geçelim!” / “Nasıl isterseniz.” / S Hanım’ın yüzündeki ifadeden, memnuni-

yetsizliği apaçık belli oluyor.

6. koridor 1
S Hanım antreye bağlanan çift kanatlı kapıyı açıyor, antreye geçiyoruz. Bütün kapılar kapalıyken burası biraz bunaltıcı 

bir atmosfere sahip doğrusu. Derken karşımda kalan çift kanatlı kapı (6A) açılıyor, yeni bir dünyanın içine girer gibiyim. 

Oldukça uzun bir koridor burası. Gözüme ilk çarpan detay, sağımda kalan ve tüm koridoru aydınlatan büyük pencere 

(5I). Bu az önce yemek salonunun penceresinden baktığımda solumda kalan büyük pencere. Yanındaki kapı da yemek 

salonunda gördüğüm tek kanatlı kapı (5G). Şimdi kafamda daha bir oturdu evin planı. Koridorun diğer tarafında ise 

sırayla iki kapı ve pencerenin sonuna doğru duvarda bir yarık var (6B). Kapıları plandan hatırlıyorum ama bu yarığı hiç 

ummuyordum, plandan okunamıyor belki de. Tam karşımda ise tek kanatlı bir kapı var ve açık (6D). Eve girdiğimden 

beri ilk kez kendiliğinden açık bir kapı görüyorum! / “Kızım kaç kez söyledim kapıları açık bırakma diye!”/ Açık bir kapı 

gördüğümde artık nasıl bir ifadeye büründüysem, S Hanım H’yi azarlaması gerektiğini düşündü sanırım. / “Balkona bu 

odadan geçiliyor değil mi?” / “Aslında oradan d…”

S Hanım’ın cümlesi bitmeden odaya yöneliyorum. Beni engellemiyor, ama cümlesini de bitirmiyor. Yarığın önüne geldi-

ğimde biraz içeride kalan koridora paralel duvarda iki kapı görüyorum. Buralarda bir yerde merdiven olmalı. Binaya dair 

anlamadığım bir detay bu merdiven… S Hanım merdivenleri de gösterir umarım. Açık kapının önüne geldiğimde sağımda 

ve solumda uzanan iki koridoru görüyorum. Koridorları plandan hatırlıyorum, o yüzden şaşırtmıyor beni. Koridorlara 

açılan birçok kapı var. Bu evdeki kapı bolluğu… 

7. çalışma odası
“Bu odayı çalışma odası olarak kullanıyordu rahmetli eşim. Ben kullanmıyorum fakat vefatının ardından bozmadım odayı.”

Sessizlik. Sessizlik anlarının anksiyetesini güçlü yaşayan biri olarak odanın detaylarına kendimi bırakıyorum. Boğazı çer-

çeveleyen büyük bir pencere (7A) ardında balkonun korkulukları var. Sessizliği bozmak adına S Hanım’a bakıyorum:

“Balkona hangi odadan çıkılıyor?” / “Yatak odasından.”

8. koridor 2
Odadan çıkıyoruz. Sağda kalan koridorda ilerliyoruz. Sağımda ve solumda kapılar var. Sağımdaki boğaza bakan başka bir 

oda belli ki, solumdaki kapı hangi odanın peki? Planda hatırlayamıyorum burayı. / “H’nin odası orası. Eskiden çalışanların 

konakladıkları daireler en üst kattaki çatı daireleriymiş. Şimdi o daireler kiraya verildi, H de gün içinde dinlenme odası 

olarak kullanılan bu odada konaklıyor.”

9. yatak odası, balkon
S Hanım’ın beni böylesine dikkatli incelemesi geriyor biraz. Karşımdaki kapıyı açıyor S Hanım, ufacık bir ara mekâna 

giriyoruz. İki kapı var. Burası yatak odasının banyosu olmalı. Koridor içinde koridor gibi. Mahremiyet konusunda iddialı. 

Yatak odasına açılan kapıdan geçiyoruz. Buradaki pencere (9A), çalışma odasındakinden de büyük. Manzara şahane. Bu 

manzaraya uyanmak büyük bir lüks. Sağımda balkon kapısı var, oradan balkona (9B) çıkıyoruz. 
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İşte İstanbul! Balkonun sağladığı kent manzarasının büyüsüne kapılmışken bir metal sesi ve S Hanım’ın çığlığı ile kendime 

geliyorum: “Eyvah küpem! Düştü!” S Hanım’ın küpesi, korkuluklara çarparak arka bahçeye düşüyor. “H bulamaz şimdi, 

izninizle ben küpeyi aramaya ineyim. Ayıp olmaz umarım size.” S Hanım’ın benimle vakit geçirmekten çok da memnun 

olduğu söylenemez zaten. Bu bir bahane oldu gibi. Birlikte koridora çıkıyoruz. H mutfakta yemek hazırlıkları ile meşgul. S 

Hanım H’yi çağırıyor, bana refakat etmesini söylüyor. Kendisi daireden ayrılıyor. “Tuvaleti kullanabilir miyim?”

***

0. cadde
S Hanımların evine gitmek üzere Taksim dolmuşundan meydana yakın son durakta iniyorum ki gün batımında Gümüşsuyu 

caddesinde yokuş aşağı salınabileyim. Bu yüzden akşam buluşmasını türlü bahanelerle biraz erkene çekmeye çalıştım: “S 

Hanımcığım biliyorsunuz benim dönüşüm zor, bizim oralarda gece yürümek tedirgin ediyor. Geçen gün işlenen genç bir 

kadın cinayeti vardı, görmüşsünüzdür. Ondan beri daha bir korkar oldum. Bizim buluşmayı 7 gibi mi yapsak?”. Her seferinde 

aynı konuşmayı gerçekleştiriyor olsak da S Hanım’ın telefondaki duraksaması ve ses tonu yine rahatsız olmuş gibiydi. Tüm 

planlarını alt üst etmeye ant içtiğimi düşündüğünü, neredeyse yedi kilometre öteden burnunu kıvırdığını görebiliyordum. 

Napayım buralara çok seyrek geldiğimden etrafı, Boğaz’ı gün yüzüyle görmek, detayların tadını çıkarmak istiyorum. 

Gözlerimden S Hanım’ın memnuniyetsiz ifadesini yok etmeye çalışırken apartmanın caddeye bakan yeni beyaza boyan-

mış duvarı, yuvarlak pencereleri ve bir tarafı eğrisel cephesi (0A) beni kendime getirdi. Duvarın pürüzsüz parlak beyaz 

renginin yarattığı şaşkınlıkla karşıya geçip üç basamaklık giriş merdivenini (0B) çıktım. Giriş kapısını (0C) itmeme kal-

madan apartman görevlisi zarar vermemden korkarcasına kapıyı neredeyse elimden çekip açtı. Surat ifademden anlamış 

olacak ki yaptığı hareketi telafi etmek istercesine “Kapı biraz ağır da” dedi bana iyilik yapmış gibi.

1. giriş
İçeri adımımı atarken ne gerek var canım şükür halimiz yerinde diye söylendim. Severim aslında G Bey’i, yıllarını vermiştir 

bu apartmana ama seneler boyunca apartmana gelişlerimde G’nin sadece kadınlara karşı centilmence olarak kodladığı 

davranışlarının ne kadar sorunlu olduğunu yüzüne vurmayı bir ritüel haline getirdim.

3. asansör
Tam asansörün çelik kapısına (3A) varmış “Çağırma” düğmesine basacakken derinlerden G Bey’in sesini işittim. 

2. güvenlik odası
Asansöre yakın ve küçücük odada herhalde masanın altına girmiş olacak ki sesi bu kadar derinden geliyordu. G Bey 

küçücük odada bile yapacak hep bir şey bulur, eli boş durmaz. “S Hanım arkada, bahçeye çıktı, evde bulamazsınız”. 

Şaşırdım, S eve misafir gelecekken önemli bir şey olmadıkça evden ayrılmaz. Hele ki bahçeye (2B) gitmek... Bahçeyi 

kullandıklarını hiç görmemiştim. Oysaki alabildiğine uzanan, birkaç kota yayılmış bahçeleri vardı. Bir manzarası yoktu 

ancak sakin, huzurlu bir yerdi burası. Tüm apartmanın ortak kullanımına açıktı. Biraz elden geçmesi gerekiyordu sadece. 

Kimse de el atmaya yanaşmadığından haliyle atıl bir hali vardı. Kim bilir belki S Hanım bahçeyi dönüştürmek adına öncü 

olmuş olabilir miydi?

3. merdiven
Merakla merdivene doğru yöneldim. Apartmanın merdiven kovası çelik asansör ve asansörü saran merdivenden (2A) 

oluşan dairesel bir plana sahipti. Asansörün sol tarafında merdivenlerden aşağı doğru inmeye başladım. Apartmanın 

oturduğu zemindeki eğimden dolayı sokak tarafında görünmeyen gizli kalmış üç bodrum kat arka bahçeye bakıyordu. İlk 

iki bodrum katta daireler devam ediyor, en alt katta da çamaşırhanenin olduğu söyleniyordu. 

12. arka bahçe
İkinci bodrum kattan bahçenin üst kotuna çıktım, buradan bir kat daha aşağı çamaşırhane kotuna inip biraz ilerleyerek 

arka bahçeye inen merdivenlere ulaştım. Planladığı saatten erken geliyorum diye S Hanım’ın beni cezalandırmaya ça-

lıştığını düşündüm. Bu yüzden mi bahçeye yönlendirilmiştim acaba. Evdeki hazırlık devam ediyor olmalıydı. S bahçeyle 

uğraşacak bu saati mi bulmuştu? S Hanım’ı biraz ileride gördüm. Yere eğilmiş bir şeyler yapıyordu. Yanına gittim, telaşla 

selamladı beni. “Küpemi düşürdüm, buraya bir yere fırladı” diyerek işaret parmağıyla kendi balkonlarından aşağı bahçeye 

kadar havada bir yay çizdi. Düşmesi zor bir kavisti çizdiği ama daha fazla sorgulamadım. Böyle bir şey çıkacağını tahmin 

etmeliydim. S’nin bahçeyle uğraşması fazla hayalci bir düşünceydi. Dört bir elden küpeyi aramaya koyulduk. Önceki gün 

yağan yağmur toprağı çamurlaştırarak rengini koyulaştırmıştı. Altın renkli küpe bu koyu kahverengi zeminde kendini belli 

ettiğinden arama faslımız kısa sürdü. “İyi ki çim mim yok, zor bulurduk.” dedi S Hanım. G Bey beni bahçeye yönlendirdi-

ğinde S’nin bahçeyi dönüştürmeye ön ayak olabileceğini bir anlığına düşünmüş olduğuma inanamadım. 

Bahçedeki işimiz tamamlandığına göre içeri girebilirdik. S etrafa tedirgin gözlerle bakmaya başlamıştı bile. Uzun süredir 

el değmemiş bahçede vahşi doğanın içinde mahsur kalmış gibiydi. Topukları çamura batmıştı. Bahçenin üst kotuna, be-

ton zemine çıkınca vahşi doğadaki tedirginliğini anında geride bıraktı. Kendinden emin yürüyüşleriyle apartmanın yolunu 

tuttu. Merdivenleri tek sıra halinde çıkabilmek için onun hemen arkasından yürürken onu bahçede nasıl bulduğumu sor-

du. “G Bey sizi görmüş olacak beni bahçeye yönlendirdi” dedim. “Ne münasebet, evde seni karşılayacak birileri var elbet. 

Öyle başıboş bırakır mıyım evi, hele de misafirim gelecekken.” dedi. Umursamadım. Bahçeye çıkmış oldum en azından. 

Zorunlu bir durum haricinde sırf merakımdan bahçeyi görmek istediğimi söylesem S kesin burun kıvırırdı. “Ne işin var o 

yabanda?” dediğini duyar gibi oldum.

***
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10. misafir tuvaleti
H beni tuvalete götürüyor. Koridorun antreye yakın kısmındaki kapı misafir tuvaletinin kapısıymış. Daha doğrusu tuvalete 

açılan kapıya açılan kapı. Misafir tuvaleti, ara mekân ile koridora bağlanıyor. Tuvaletin ufak bir penceresi var. Plandan 

hatırlıyorum, bu taraftaki mekânların hepsi ikinci avluya bakıyor.

11. servis alanları / mutfak, servis merdiveni, çalışan odası
Koridora tekrar çıktığımda H’ye mutfağı görmek istediğimi söylüyorum. Misafir tuvaletinin yanındaki kapıdan başka bir 

ara mekâna giriyoruz, karşımda yine bir pencere var. Buradaki diğer kapıdan geçerek mutfağa varıyoruz. Mutfağın pen-

ceresine (11A) yöneliyorum. Karşımda avlu var ve bu avlu diğer avludan daha küçük. Dairenin arkasındaki (yatak odasın-

daki banyonun olduğunu düşünüyorum) bir pencereyi görüyorum. Bu avlu biraz iç karartıcı. 

Bu sırada tezgahın üzerindeki poşetleri görüyorum. / “Ne ara çıkıp alışveriş yaptınız?” / “Ben çıkmadım, apartman görev-

lisinin kızı yaptı sağolsun.” / “Kapı zilini farketmedim hiç.” / “Bu tür servis işleri ana kapıdan yapılmaz da ondan.” Kafam 

karışıyor. Ne demek bu? “Mutfağın yanında merdiven var, servis merdiveni o (11B). Alışverişe gidildiğinde o merdiven 

kullanılıyor. Ben de orayı kullanıyorum daireden çıkarken.” Merdiven! S Hanım’a sormayı unutmuştum. Çalışanın kullandığı 

ayrı bir merdiven var. Başkası anlatsa alay ediyor derdim! Bu evdeki hiyerarşi düşündüğümden de güçlü. / “Merdiveni 

görebilir miyim?”

Mutfağın diğer kapısından merdivenin açıldığı ara mekâna geçiyoruz. Sağımda, koridorda gördüğüm yarık var. Solumda 

ise başka bir kapı. Merdiven bu kapının ardında. Merdiveni incelerken H konuşuyor: “Benim bu evdeki hayatım, yerde 

gördüğünüz seramiklerin üzerinde geçer. Seramiklerin bitip parkelerin başladığı yerde iş yapmadığım sürece bulunamam 

(11C). Kırk yılda bir S Hanım’ın gönlü olursa balkonda çay içeriz birlikte. Onun dışında bu seramikleri ezberledim artık.” 

H bunları söylerken, halinden şikayetçi bir yüz ifadesi yok. Devam ediyor: “Unuttum, bir de benim odamla ütü odası var 

parke olan.” O an farkediyorum; servis alanları, ana koridora paralel ikinci bir aks üzerinde ilişkileniyor. Daire içinde daire 

yaratılmış gibi. Zaten bu dairede kapı içinde kapılar, mekân içinde mekânlar var. Katmanlaşma çok belirgin. H’nin hayatı 

bu daire içindeki dairede kurgulanmış. Gün içerisinde ev sahibi ile servis dışında karşılaşmasın diye… Odasına geçmek için 

yarığın diğer ucundaki kapıdan geçiyoruz. Yine bir ara mekâna giriyoruz. Solumda ve karşımda iki kapı var. Solumdaki 

kapı H’nin kullandığı tuvaletin kapısıymış. Çalışan tuvaleti bile ayrı. Düz ilerleyip H’nin odasına giriyoruz. Karşımda yine 

bir kapı var. S Hanım beni balkona götürürken H’nin oda kapısı dediği kapı olsa gerek. Ufacık bir odadayız.

12. diğer odalar, koridor 3
“Görmediğiniz oda kaldı mı?” / H’nin soruyu sorma biçimini garipsiyorum. / “Sanırım evet, çalışma odasının iki yanında 

kalan odaları görmedim. Bir de ütü odası dediğiniz yer ve yanındaki ufak odaları. Kat planından hatırladıklarım bu kadar.” 

H beni sırayla görmeyi istediğim bu odalara götürüyor.

***

3. asansör
Giriş kata varıp asansör çağırdık. G Bey sesimizi duyar duymaz kafasını uzattı odasından. S Hanım oralı olmadı gözleriyle 

selam verip asansöre doğru döndü. Ben de çocuğu kabahat işlemiş veliymiş gibi kusuruna bakmayın dercesine G Bey’e 

mahcup bir şekilde gülümsedim. Asansör gürültülü bir şekilde durdu, S kapısına asılarak açtı. Apartmanda kullanılan 

asansörün üretici firması Wertheim GmbH 19. yüzyıl ortalarından beri kasa üreten bir şirketti. Güvenlik kasaları, duvar 

kasaları, yangından korunma dolapları, güvenlik kasaları ve kapılar gibi bankaya özel ürünler, müşteri kasaları, müşteri 

hizmetleri tesisleri, tasarruf dolabı, kapı dolapları gibi çelik mobilyalar, mağaza dolapları ve daireler için güvenlik kapıları 

ve asansörler üretiyordu. Türkiye’de ilk asansörün tesisi Avrupa ile hemen hemen aynı dönemde gerçekleşmiş, Wertheim 

1920’de imalat, montaj ve bakım işleri için Türkiye’de Burkhard Gantenbein ile anlaşıp Burkhard Gantenbein ve Şeriki 

Wertheim Türkiye temsilciliğini alarak asansör sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştı. S Hanımlar buraya ilk taşındık-

ları dönem şaşaalı bir parti yapmışlar apartmana dair tüm detayları yine o gün aktarmışlardı. Daha sonraları bir davete 

katıldığım İstanbul Hilton Otelinde de bu Wertheim asansörlerinden gördüm.

***

4. antre
Odaları gezerken ettiğimiz sohbet, zilin çalması ile bozuluyor. H koşturarak kapıyı açmaya gidiyor, ardından ben de ant-

reye doğru yürüyorum. S Hanım küpesini bulmuş, yanında ise tanımadığım bir kadın var. / “Sahi, size söylemeyi unuttum. 

Saat 7 için başka bir misafirim ile sözleşmiştik.” / “Bütün evi gezdim zaten, izninizle ayrılayım.” / “Rica ederim, yemeğe 

de kalın. Küpenin telaşı ile doğru düzgün vakit geçiremedik.” 

5. salon(lar)
S Hanım beni L Hanım ile tanıştırıyor. Çift kanatlı kapıdan salona geçiyoruz. H yemek masasını kurmak için yemek salo-

nunun tek kanatlı kapısından (5G) içeri giriyor. Kendimi tutamayıp sesleniyorum: “Bravo! Böylece geldiğimden beri evde 

açılmamış kapı kalmadı!” 

H basıyor kahkahayı. S Hanım sert bir bakış atıyor, H toparlayıp aynı kapıdan geri çıkıyor. 
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sonuç yerine
Tüten Apartmanı’nı, onu oluşturan çerçeveler 
ve çerçevelerle türeyen gündelik yaşama dair 
ikiliklerin biraradalıkları ile okumayı seçen bu 
çalışma; yapıdaki çerçevelerin, yalnızca fizik-
sel mekânı üretme yetisi yerine, mekânlarda 
gerçekleşen gündelik hayata dair ilişkilenme-
leri yöneten bir jenaratör olma hâlini önceli-
yor. Bu tavır, mimarlık-gündelik hayat arakesi-
tinde en yaygın yapı tipolojisi olan apartmana 
dair; yapısal eleman (çerçeve)-oda (mekân)-
hayat (ilişki) şeklinde gelenekselleşmiş bir 
algılayış yönteminden başka düşünme ve ele 
alma pratiklerinin de olduğunu ortaya ko-
yuyor: apartmanı bir yapboz gibi ele almak, 
parçadan bütüne hiyerarşik bir ilişkilenme ta-
nımı yerine parçaların bütünle girdiği dönü-
şüme dayalı kümülatif bir kurguya odaklan-
mak. Böylece “mekân üreten yapısal eleman” 
yaklaşımının yanında bir alternatif olarak “ya-
şam kuran çerçeve / çerçeveyi dönüştüren 
yaşam” ikiliği oluşuyor. Üzerine konuşulmuş, 
yankı uyandırmış yapılara böylesi bir gözlükle 
bakmanın, mimarlık kuramı içinde potansiyel-
li bir eleştirel “pencere” açtığına inanıyoruz.
Heyecanla. 
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kayseri arkeoloji müzesi
Kayseri Arkeoloji Müzesi binası, bir “tip proje” 
örneği olarak mimarlık ve müzecilik tarihinde 
ilgiyi hak ederken, 1960’lı yılların yapım sis-
temlerine ve beton kullanımına ilişkin önem-
li ipuçları da vermektedir. Kayseri Arkeoloji 
Müzesi’nin hikâyesi, Türk müzeciliğinin başlan-
gıcını oluşturan 19. yüzyılın ikinci yarısında 
gerçekleştirilen yönetsel ve yasal düzenle-
melerin bir sonucu olarak başlamıştır.1 Osman 
Hamdi Bey tarafından vilayetlere gönderilen 
bir genelge üzerine taşınabilir eski eserlerden 
en önemlileri İstanbul’a nakledilirken, Kayse-
ri çevresinden toplanan pek çok eser Kayseri 
Lisesi’nin bir odasında koruma altına alınmıştır. 
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Esat Bey 1928 yı-
lında Kayseri’ye yaptığı bir ziyaret sırasında bu 
eserleri görerek Kayseri Valisi Fuat Bey ile bir 
müze kurulması konusunu görüşmüştür. Fuat 
Bey’in çalışmalarıyla, onarımı yapılan Hunat 
Hatun Medresesi 1930-1937 tarihleri arasında 
“Depo Müze” olarak faaliyet göstermiş, eserle-
rin kronolojik ve bilimsel tasnifinin tamamlan-
masının ardından 1938 yılında halkın ziyaretine 
açılmıştır. 1948 yılında arkeolog Prof. Dr. Tahsin 
Özgüç tarafından Kültepe Kaniş/Karum’da sis-
temli kazıların başlatılması ile açığa çıkartılan 
eserler ile çevreden satın alınan ve bağışlanan 
eserlerin gün geçtikçe çoğalması müze teşhir 
ve depolarında yer temininde güçlük çekilme-
sine sebep olmuş, böylece yeni bir müze binası 
yapılması kararlaştırılmıştır.2 

Kayseri Arkeoloji Müzesi, Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde çalışan Y. Mimar İhsan Kıygı tarafın-

dan tasarlanan müze projesi kullanılarak 1965-
1971 yılları arasında inşa edilen yedi müzeden 
biridir. Bu proje, önceden planlanmadığı halde 
Türkiye’nin değişik illerinde uygulanmasıyla 
“tip proje” olarak Türk müzecilik tarihine geç-
miştir. Diğer müzeler Yalvaç/Isparta, Alanya, 
Erzurum, Gaziantep, Sinop ve Edirne’de bulun-
maktadır. Kayseri Arkeoloji Müzesi, Melikgazi 
İlçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan Gültepe 
Parkı yanında yer alan hastane binasına ait 
arsanın kamulaştırılması ile bu arsa üzerinde 
inşa edilmiştir.3 1965 yılında inşaatına başlanan 
müze binası 26 Haziran 1969 tarihinde ziyarete 
açılmıştır.2 Kayseri Kalesi’nin restorasyon çalış-
masının tamamlanmasının ardından müzedeki 
eserler, 2019 yılında kale içine inşa edilen yeni 
müzeye taşınmıştır.4 2019 yılına kadar Kültür ve 
Turizm Bakanlığı mülkiyetinde olan yapı daha 
sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne tah-
sis edilmiştir. 1969-2019 yılları arasında özgün 
işlevi dışında kullanılmamış ve büyük müda-
halelere uğramamış olan yapı, 30 Mayıs 2021 

Buket Metin, 
Bahar 
Elagöz 
Timur
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tarihinde bir yangın geçirmiştir. Günümüzde 
Paleontoloji ve Fosil Müzesi olarak kullanılmak 
üzere onarımlar devam ederken, bahçesinde 
ek bir müze binası inşaatı da başlamıştır.5

yakın çevresi ile ilişkisi
Kayseri Arkeoloji Müzesi, kent için önemli ve ilk 
olan çeşitli kamusal alanlar ve yapılar ile arke-
olojik ve dini özellik taşıyan kültür varlıkları ile 
çevrelenmiş değerli bir alanın merkezinde yer 
almaktadır. Müze için 1970’li yıllara kadar kent 
merkezinin doğu sınırı olan, Hunat Mahallesi 
ve Gültepe Mahallesi arasındaki bölgede bir 
arazi seçilmiştir. Söz konusu bölge doğusun-
daki marul ve lahana tarlalarının ve kuzeybatı-
sındaki tarihi Hunat Mahallesi arasında kalmış, 
içerisinde tümülüsler, şehitlikler, kümbetler ve 
türbeler bulunan bir mezarlık alanı olarak 19. 
yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıştır. Kayse-
ri için önemli bir kişi olan Seyid Burhaneddin 
adına 1894 yılında inşa edilmiş türbenin de bu-
lunduğu bu alanın mezarlık olarak kullanılma-
sı için bazı düzenlemeler yapılması amaçlan-
mışsa da sonuçsuz kalmış ve alanın bir kısmı 
çeşitli kamusal alanlar için kullanılmak üzere 
ayrılmıştır.6 Alanda yapılan ilk çalışma 1909 
yılında Kayseri ilinin ilk planlı parkı olan Gül-
tepe Parkının planlanmasıdır.7 Gültepe Parkı 
içerisinde arkeolojik bir sit alanı olan Gültepe 
Tümülüsü’nü de barındırmaktadır.8 Aynı yıllar-
da parkın güneyine kent için önemli bir diğer 

kamusal yapı olan Memleket Hastanesi yapıl-
maya başlanmış ve 1924 yılında hizmete açıl-
mıştır. 1950 yılına kadar hastane olarak kulla-
nılan iki katlı bu yığma yapı, bu tarihten sonra 
1984 yılına kadar tekel deposu olarak kullanıl-
mıştır. 2009 yılında ilk yapım amacına uygun 
şekilde hastane olarak kullanılmak üzere özel 
kişilere devredilmiştir.9 1945 yılında hastane 
yapısının güneyine, kentin modernleşme sü-
recinin işlev ve mimari açıdan simge yapıla-
rından olan, Erkek Sanat Enstitüsü kompleksi 
inşa edilmiştir. Günümüzde de mesleki eğitim 
için kullanılan yapı kompleksinde hizmet bi-
rimlerinde kesme taş yığma sistem, atölyeler 
gibi geniş açıklık gerektiren alanlarda ise be-
tonarme iskelet sistem kullanılmıştır.10 

Günümüzde yapının kuzeyinde Gültepe Parkı 
ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bi-
nası, batısında Seyit Burhaneddin Türbesi ve 
Mezarlığı, güneyinde özel bir hastane olarak 
hizmet veren Memleket Hastanesi ve doğu-
sunda Gültepe Mahallesi konut alanı bulun-
maktadır. Müzenin inşa edildiği yıllarda kentin 
doğu sınırı olan alan, bugün büyüyen kentin 
merkezinde kalmış durumdadır. 

mekân organizasyonu
Modern mimarinin izlerini taşıyan ve dönemi-
nin yapım sistemlerine ilişkin ipuçları veren 
Kayseri Arkeoloji Müzesi, Y. Mimar İhsan Kıygı 

1 Binanın yakın 
çevresi ile ilişkisi, 
Bahar Elagöz 
Timur tarafından 
hazırlanmıştır. 

2 Binanın kat 
planları, Kayseri 
Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü Arşivi 
ile Rölöve ve 
Anıtlar Kurulu 
Arşivi kayıtlarındaki 
çizimlerin yerinde 
yapılan araştırmalarla 
desteklenmesiyle 
Bahar Elagöz Timur 
tarafından yeniden 
üretilmiştir.

3 Binanın kuzey 
yönünde yer alan 
ana girişi ile memur 
odasını, arşiv 
odasını ve merdiven 
boşluğunu içeren 
batı cephesinden 
bir bölüm, Kayseri 
Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü Arşivi 
(Fotoğrafın tarihi 
bilinmemektedir). 
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tarafından tasarlanan tip projeye sadık kalı-
narak inşa edilmiştir. Kapalı ve yarı açık sergi 
mekânlarının oluşturduğu dikdörtgen bir pla-
na sahip olan yapı, araziye kuzey-güney doğ-
rultusunda yerleştirilmiştir. Binanın ana girişi 
kuzey cephesinde yer almaktadır. Fonksiyona 
göre değişen farklı tavan yüksekliklerine sa-
hip olan yapı bodrum kat, zemin kat ve birinci 
kat olmak üzere üç kattan oluşmaktadır. 

Zemin katta giriş holü ve bu hol ile ilişkili me-
mur odası, büro, bekçi odası, tuvaletler ve 
giriş holü ile bağlantılı koridordan erişilebilen 
iki kapalı sergi salonu bulunmaktadır. Sergi 
salonları boyutları dolayısıyla büyük ve küçük 
sergi salonları olarak anılmaktadır. Büyük ser-
gi salonu yaklaşık 180, küçük sergi salonu ise 
90 m2’dir. Zemin katta binanın batı bölümün-
de yer alan, ziyaretçiler tarafından bahçeden 
erişim sağlanabilen ve beşik tonozlardan olu-
şan bir üst örtüye sahip revaklı bölüm yarı 
açık sergileme yapılmasına olanak sağlamak-
tadır. Zemin kat 80 cm’lik bir subasman ile 
yükseltilmiş; böylece giriş holüne ulaşım beş 
adet rıhttan oluşan, eğrisel formda ve zemine 
oturan betonarme bir merdivenle sağlanmış-
tır. Giriş holünün kat yüksekliği 3 m, büyük 
sergi salonununki 6,60 m, küçük sergi salo-
nununki ise 4,20 m’dir. Bu iki salonu birbiri-
ne bağlayan koridor ise 3 m kat yüksekliğine 
sahiptir.11 Yapının zemin kat ile ilişkili bahçesi 
açık sergileme alanı olarak kullanılmıştır. Ze-
min katta yer alan kapalı alanlar yaklaşık ola-
rak 460 m2 iken, revaklı yarı açık sergileme 
alanı 190 m2’dir. 

Zemin katta yer alan giriş holünden çift kol-
lu bir merdiven ile ulaşılan birinci katta et-

nografya salonu, kütüphane, arşiv ve zemin 
katta yer alan büyük sergi salonunu gören 
bir iç balkon yer almaktadır. Kütüphaneye et-
nografya salonundan erişim sağlanmaktadır. 
Etnografya salonu yaklaşık olarak 55 m2’lik 
sergileme alanına sahiptir. Zemin katta büyük 
ve küçük sergi salonlarını birbirine bağlayan 
koridorun çatısı birinci katta teras çatı ola-
rak tasarlanmış ve etnografya salonundan bir 
kapı ile bu terasa çıkış verilmiştir. Birinci kat 
4,20 m kat yüksekliğine12 ve yaklaşık 380 m2 
taban alanına sahiptir. 

Giriş holünde yer alan tek kollu bir merdiven 
ile ulaşılan bodrum katta birbirleriyle ilişkili 
ve farklı büyüklükte depolama alanları bu-
lunmaktadır. Bodrum kat 2,80 m kat yüksek-
liğine sahipken13 toplam alanı yaklaşık olarak 
675 m2’dir. 

cephe tasarımı ve malzeme kullanımı
Binanın ana girişinin yer aldığı kuzey cep-
hesinde giriş sahanlığının üzeri, üstlerinde 
kolon başlıkları bulunan dört adet dairesel 
kolon tarafından taşınan eğrisel formda be-
tonarme saçakla örtülmüştür. Bu niteliği ile 
neoklasik müze mimarisine bir gönderme 
yapılmaktadır.14 Giriş holüne erişim, sahanlı-
ğın büyük bir kısmını kaplayan demir doğra-
malı ve camlı cepheden sağlanırken, zemin 
katta yer alan büro ve memur odası ile birin-
ci katta yer alan etnografya salonu ve arşiv 
odası demir doğramalı pencerelere sahiptir. 
Büro ve memur odası ile arşiv odası pence-
relerinde güvenlik amaçlı olduğu düşünülen 
demir parmaklıklar kullanılmıştır. Etnoğraf-
ya salonunun düşey dikdörtgen formunda-
ki pencerelerinin bölünme biçimi, formu ve 
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taşınan betonarme 
beşik tonozlarla 
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rengi ile saçağı taşıyan kolonlarla bir uyum 
yakalanırken, bu tasarım kararlarının binanın 
betonarme düşey taşıyıcı sistem elemanları-
nı cephede yansıtma arayışıyla ilişkili oldu-
ğu da düşünülebilir. Bu cephede yüzeylerin 
büyük bir kısmı sıvalı-boyalı olmakla birlikte 
düşeyde batı ve doğu cepheleri ile kesişen 
köşelerde ve yatayda subasman seviyesinde 
taş kaplama kullanılmıştır. Boyalı bölümlerde 
büyük oranda mavi renk kullanılırken, etnog-
rafya salonu cephesi ve saçağı taşıyan ko-
lonlar beyaz renk ile vurgulanmıştır. 

Üzeri dairesel kolonlarla taşınan betonarme 
beşik tonozlarla örtülü revak, binanın ve batı 
cephesinin dikkat çeken en önemli bölümünü 
oluşturmaktadır. Revaklı bölümün Türk gele-
neksel mimarlığının bir öğesi olarak projede 
yer aldığı düşünülmektedir.15 Zemin katta yer 
alan büyük sergi salonunun demir doğramalı 
sürekli pencereleri revaklı bölümün üstünde, 
tonozların bitiş kotunda yer alacak şekilde 
konumlandırılırken, küçük sergi salonunun 
pencereleri revaklı bölümün içinde, tonozla-
rın altında yer almaktadır. Bu cephede revak 
ile ilişkili ve giriş holüne açılan bir eser kabul 
kapısı bulunmaktadır. Ayrıca merdiven boşlu-
ğuna ve arşiv odasına açılan farklı formlarda 
açıklıklar bulunmaktadır. Revaklı bölümde ya-
tayda subasman seviyesinde, revaklı bölümün 
iki ucundaki dikdörtgen kesitli kolonlarda ve 
memur ve arşiv odaları ile ilişkili cephede taş 
kaplama kullanılmıştır. Beşik tonozları taşıyan 
dairesel kolonlarda gri renkli taraklı sıva ve to-
noz iç yüzeylerinde beyaz boya kullanılmıştır. 
Revak döşemesinde bitiş malzemesi olarak 
mozaik kaplama kullanılmıştır. Revaklı bölüm 
ile büyük ve küçük sergi salonları cepheleri 
sıvalı-boyalı iken, revakta gri, diğer kısımlarda 
krem rengi boya kullanılmıştır. 

Binanın güney cephesi, revaklı bölüm ve 
toprak üstünde kalan bodrum kat duvarları 
dışında tamamen kapalı yüzeylerden oluş-
maktadır. Küçük sergi salonu ile ilişkili cephe 
sıvalı-boyalı iken, toprak üstünde kalan bod-
rum kat duvarları ve revaklı bölümün güney 
ucundaki dikdörtgen kesitli kolonlar taş kap-
lamadır. Ayrıca zemin katta yer alan ve giriş 
holünden erişim sağlanan tuvaletlerin demir 
doğramalı ve parmaklıklı pencereleri ile et-
nografya salonundan birinci katta yer alan 
balkona geçişi sağlayan demir kapı da güney 
yönüne bakmaktadır. Bodrum katta demir 
doğramalı küçük pencereler bulunmaktadır. 

Bu cephede de boyalı bölümlerde krem rengi 
kullanılmıştır. 

Binanın doğu cephesi hem doluluk-boşluk 
tasarımı hem de malzeme kullanımı bakı-
mından çeşitlilik göstermektedir. Zemin kat-
ta giriş holüne açılan büro ve bekçi odası ile 
birinci katta kütüphanenin yer aldığı bölüm, 
batı cephesine benzer şekilde taş kaplama 
iken pencere açıklıklarında demir doğrama-
lar ve parmaklıklar kullanılmıştır. Zemin kat-
ta büyük ve küçük sergi salonlarını bağlayan 
koridor cephesinde dolaylı aydınlatma sağ-
lama amaçlı olduğu düşünülen cam tuğlalar 
kullanılmıştır. Cam tuğla bölümler arasında 
düşeyde, iç mekândaki koridorda yer alan 
dikdörtgen kesitli kolonlarda da kullanılan, 
kırmızı kil tuğla kaplamaların kullanılması-
nın giriş cephesinde de görülen betonarme 
düşey taşıyıcı sistem elemanlarını cephede 
yansıtma arayışıyla ilişkili olduğu düşünülebi-
lir. Küçük sergi salonunun doğu cephesinde 
demir doğramalı pencereler yer almaktadır. 
Cephenin bu bölümünde yer alan kapalı bö-
lümler sıvalı-boyalıdır. Büyük sergi salonu ile 
ilişkili balkon cephesinde küçük sergi salonu-
nun doğu cephesinde yer alan pencerelere 
benzer pencereler kullanılmıştır. Subasman 
seviyesindeki bodrum kat duvarlarında demir 
doğramalı küçük pencereler ve taş kaplama 
uygulanmıştır. Eserlerin rahatlıkla yapı içine 
alınabilmesi için bodrum kata açılan kapının 
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önünde bir rampa yer almaktadır. Bu cephe-
de de batı ve güney cephelerinde olduğu gibi 
sıvalı-boyalı bölümlerde krem rengi boya kul-
lanılmıştır. 

Yapının giriş cephesinde yer alan iki katlı blo-
ğun çatısı ve büyük ve küçük sergi salonlarını 
birbirine bağlayan koridor ile büyük sergi sa-
lonunun yer aldığı bloğun çatısı farklı kotlar-
da yer alan az eğimli kırma çatılar iken; küçük 
sergi salonunun yer aldığı blok beşik çatıdır. 
Kırma çatılarda çatı kaplama malzemesi ola-
rak kenet sistemli kırmızı renkli metal kapla-
ma, beşik çatıda ise gri renkte metal trapez 
levha kullanılmıştır. Revaklı bölümün üzerin-
de yer alan betonarme tonozlar ayrıca bir 
çatı kaplama malzemesi ile kaplanmamışken, 
tonoz kesişimleri beton çörtenler ile sonlan-
maktadır. Birinci katta koridorun üzerinde yer 
alan teras çatı metal profiller ve metal trapez 

levhalar kullanılarak bir üst örtü ile kapatılmış, 
ayrıca demir korkuluklar kullanılmıştır. 

taşıyıcı sistem tasarımı 
Binanın taşıyıcı sistemi betonarme kolon-kiriş 
sistemi ile geleneksel yığma sistemin birlikte 
kullanıldığı karma bir sistemdir. Özellikle de-
vam eden onarım çalışmaları sırasında yapılan 
müdahalelerden de görüldüğü üzere toprak 
altında kalan bodrum kat taşıyıcı duvarları kes-
me taş ve dolu tuğla kullanılarak yığma yapım 
teknikleri kullanılarak inşa edilmiştir. Giriş sa-
hanlığında eğrisel formdaki betonarme saçağı 
taşıyan, revaklı bölümde betonarme beşik to-
nozları taşıyan ve zemin katta yer alan büyük 
sergi salonunda mekânın içinde kalan kolon-
lar dairesel kesitte kullanılırken, diğer kolonlar 
kare ya da dikdörtgen kesitli kullanılmıştır. Bü-
yük sergi salonunu örten birinci kat döşemesi 
ve bodrum katta yer alan depolama alanlarını 
örten zemin kat döşemesi betonarme nervür-
lü, diğer döşemeler ise betonarme plak döşe-
meler olarak tasarlanmıştır. Betonarme kolon-
kiriş sisteminin kullanıldığı bölümlerde duvar 
dolgusu olarak tuğla ve taş örme sistemlerin 
kullanıldığı görülmektedir. Bodrum kattan 
zemin kata erişim tek kollu boyuna çalışan 
betonarme merdiven ve zemin kattan birinci 
kata erişim çift kollu boyuna çalışan betonar-
me merdiven ile sağlanmıştır. Taşıyıcı sistem, 
batıda dairesel kolonlarla taşınan betonarme 
beşik tonozlarla örtülmüş revakla ve kuzeyde 
ana girişin üstünü örten ve yine dairesel kolon-
larla taşınan betonarme eğri saçakla cepheler-
de vurgulanmıştır. Cephede taşıyıcı sistemi 
vurgulama amaçlı olduğunu düşünülen çeşitli 
tasarım kararları da izlenebilmektedir. 

iç mekânda malzeme kullanımı
Müzenin iç mekân duvarlarında sıvalı-boyalı 
bitişler kullanılmıştır. Boyalı yüzeylerde ço-
ğunlukla kırık beyaz renkte boya kullanılırken, 
büyük sergi salonu ile küçük sergi salonunu 
ayıran duvar, büyük sergi salonunda pencere 
denizliklerinin alt kotu ve büyük ve küçük ser-
gi salonlarını birbirine bağlayan koridorda yer 
alan dikdörtgen kesitli kolonlar kırmızı renkli 
tuğla kaplama ile vurgulanmıştır. Döşemelerde 
genel olarak mozaik kaplama kullanılmış, buna 
ek olarak sergileme tasarımına bağlı olarak yer 
yer çakıl dolgulu alanlar da yaratılmıştır. 

sonuç yerine
Kayseri Arkeoloji Müzesi hem müze mimarlı-
ğına hem de inşa edildiği dönemin tasarım ve 
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yapım pratiklerine ilişkin değerli bilgiler su-
narken, “tip proje” odaklı eleştirilerin odağın-
da yer alması dolayısıyla benzerleri ile birlikte 
üzerine fazla söz söylenmeyen bir yapı olmuş-
tur. Her ne kadar, “tip proje” ile ilgili iklimsel 
ve kültürel verilerden ve yerden bağımsız ola-
rak Türkiye’nin birbirinden çok farklı yedi ilin-
de aynı projenin uygulanmış olması gibi haklı 
eleştiriler bulunsa da kent içindeki konumu, 
dönemin ihtiyaçlarına cevap veren mekân or-
ganizasyonu, taşıyıcı sistemi, cephe tasarımı 
ve malzeme kullanımı ile ilgiyi hak etmektedir. 

Kayseri Arkeoloji Müzesi, kent belleğinde ve 
gündelik yaşamında önemli yere sahip de-
ğerli bir alanda yer almaktadır. Müzenin inşa 
edildiği ve kullanıma açıldığı ilk yıllarda ken-
tin çeperinde kalan bu bölge, şehrin tarihine 
şahitlik eden ve pek çok farklı dönemleri yan-
sıtan kamusal alanları ile birlikte günümüzde 
kent merkezinde yer alan kolay erişilebilir bir 
alana dönüşmüştür. Küçük ölçekli bu yapı, 
inşa edildiği dönemin ihtiyaçlarına cevap ve-
ren az sayıda sergileme mekânı ve yardımcı 
birimler ile uzun yıllar müze işlevini yerine 
getirmiştir. Yığma ve betonarme sistemlerin 
birarada kullanıldığı karma yapım sistemi ile 
küçük ölçekli bir bina olmasına rağmen kul-
lanılan farklı ve çok çeşitli tasarım kararları ve 
yapım teknikleri, yapıyı döneminin mimarlık 
ve mühendislik pratikleri açısından dikkate 
değer kılmaktadır. Dönemin olanakları sade-
ce betonarme sistem kullanımına uygunken, 
betonarme perde duvarlar yerine kesme taş 
duvarlar, çok küçük açıklıklarda betonarme 
nervürlü döşemeler kullanılması gibi teknik-
lerle inşa edilmesi mimarının tasarım karar-
larına bağlanabileceği gibi, yerel malzeme 
kullanımı, yerel yapım pratikleri ve yerel mi-
mari kültürü yansıtma amacı ile de ilişkilendi-
rilebilir. Benzer şekilde, cephelerde kullanılan 
malzemelerde de yerellik vurgusu göze çarp-
maktadır. “Tip proje” kullanılarak inşa edilen 
diğer müzelere de bakıldığında, kullanılan 
malzemelerde ve renklerde farklılıklar olduğu 
görülmektedir. Her ne kadar diğer projelerde 
de taş cephe kaplamaları kullanılsa da Kay-
seri Arkeoloji Müzesi’nde kullanılan taş kapla-
maların renk ve doku tercihinde ve toprak altı 
duvarlarda kullanılan kesme taş yığma yapım 
sisteminde kentin ve Kapadokya bölgesinin 
taş geleneğinin izleri görülmektedir. 

“Tip proje” kullanılarak inşa edilen Kayseri 
Arkeoloji Müzesi ve diğer müzeler, taşınmaz 

kültür varlıkları olarak tescil edilmese de Tür-
kiye mimarlık tarihinde kayda değer bir iz 
bıraktıkları düşünülmektedir. Diğer müzeler 
zaman içerisinde gerçekleştirilen onarımlarla 
özgün tasarımlarından uzaklaşsa da Kayseri 
Arkeoloji Müzesi günümüze kadar orijinal ha-
liyle kalabilmesiyle öne çıkmaktaydı. Her ne 
kadar müze daha büyük bir binaya taşınmış 
ve devam eden onarımlarla özgün hâlini kay-
bediyorsa da yapının müze işlevini koruyarak 
ek bir bina ile birlikte hizmete devam edecek 
olması bu bölgenin sahip olduğu tarihi ve kül-
türel değerler düşünüldüğünde kent için hâlâ 
oldukça değerlidir.

1 Hale Özkasım, Semra Ögel, “Türkiye’de Müzeciliğin 
Gelişimi”, itüdergisi/b Sosyal Bilimler, C. 2, S. 1,  
s. 96-102, Aralık 2005.

2 Fatih Gökdağ (Ed.), Kayseri Ansiklopedisi: Arkeoloji 
Müzesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, C. 1, s. 137-138, 
2015.

3 Engin Yıldız, Türkiye’de Müze Yapılarında Uygulanmış 
Tip Projelerin Koleksiyonlar ve Coğrafi Farklılıklar 
Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzecilik 
Anabilim Dalı, 2001.

4 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Resmi Web Sitesi, 
“Müzelerimiz”, https://www.kayseri.bel.tr/muzelerimiz, 
[Son erişim: 12.07.2021].

5 Müze arazisindeki şantiye tabelası ve Kayseri Büyük-
şehir Belediyesi’nin açıklamaları bu yöndedir.

6 Aslı Sağıroğlu Arslan, Seyid Burhaneddin Hz. Mezar-
lığı, Mezarları ve Mezar Taşları, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Yayınları, s. 29-30, 2018.

7 Kemalettin Tekinsoy, Kayseri’nin İmarı ve Mekansal 
Gelişimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, s. 131, 2011.

8 Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Res-
mi Web Sitesi, “Melikgazi İlçesi Taşınmaz Kültür 
Varlıkları Envanteri”, https://kayseri.ktb.gov.tr/
Eklenti/53207,melikgazipdf.pdf?0&_tag1=A43ECABC
D060E9BB2F867491B605D181EFFF55D6,  
[Son erişim: 17.08.2021].

9 Kemalettin Tekinsoy, a.g.y., s. 215-216.
10 Gün Işık, “Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Kayseri’de 

Eğitim Yapıları”, Kayserinin Yirminci Yüzyılı, Abdullah 
Gül Üniversitesi, s. 55-76, 2012.

11 Engin Yıldız, a.g.y.
12 A.g.y.
13 A.g.y.
14 A.g.y.
15 A.g.y.
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babadağlılar çarşısı  
ve bana söyleyebildikleri 

Cengiz Bektaş’la tanışmam 2014’te taze bir 
mimarlık öğrencisiyken Taşkışla 109’da bize 
yaptığı samimi bir sunumla olmuştu. Konuş-
ması boyunca beni en çok heyecanlandıran 
kısım, kısa bir süre önce üniversiteye başla-
mamla bırakıp geldiğim Denizli’de bulunan 
Babadağlılar Çarşısı’yla ilgili anısıydı: Bir ar-
kadaşıyla oturmuş çay içerken yanlarına yak-
laşan yaşlı bir kadın, mimar olduğunu duyun-
ca ona mimarlığın ne olduğunu öğrenmek 
istiyorsa Babadağlılar Çarşısı’na gidip bak-
masını öğütlemişti. Cengiz Bektaş’ı mutlu et-
miş olan ve anlatmaya değer bulduğu bu anı, 
mimarlığı yalnızca pratiğinin ya da eğitiminin 
içindeki kişilerce değerlendirebileceği görü-
şüne mesafeli, hatta bunun karşısında duran 
bir anlayışa işaret ediyordu. Daha sonra da bir 
röportajında yine bu anıdan bahsedip mimar-
lığının ölçüsünün “70 yaşında köylü bir kadı-
na bir şeyler söyleyebilmiş olmak” olduğunu 
ifade etmiş.1 Bu anlayış, girift bir şekilde var 
olan yaşantı ve mimarlık ikilisinin çokça tek-
rarlanacak olduğu bir atmosfere “bulaştığım” 
ilk seneden sembolik bir anıyla zihnimde yer 
etti. Şimdi, benim için bir çarşıdan çok bir ha-
tıra mekânı olan Babadağlılar Çarşısı’nın ar-
kaplanının işte bu değerli anıda somutlaşmış 

olduğunu söyleyerek yine o günkü heyecanla 
bu çarşıyı anlatmaya başlayabilirim. 

Çarşıyı anlatırken kullanacağım yöntem, eski 
bir fotoğrafı betimlemek gibi: Zihnimdeki 
imgelerin detaylarına yakınlaşıp, sonra tek-
rar yapının bütününe dönerek algı yardımıy-
la kurduğum bir okuma gerçekleştiriyorum. 
Tıpkı çarşının bodrumundaki süs havuzunun 
yüzeyine çarpıp kırılan güneş ışınları gibi ha-
fızamda kırılmaya uğrayan bu imgelerle ya-
pının bazı detaylarını devleştirirken, bütüne 
doğru uzaklaşmalarla mekânı tanımlamaya 
çalışıyorum. Böylece mimarlığının ölçüsünün 
70 yaşında köylü bir kadına bir şeyler söyle-
yebilmek olduğunu ifade eden Bektaş’ın bu 
yapısını, bana söyleyebilmiş olduğu şeyler 
üzerinden okuyorum. 

kesintisiz rampa
Çarşı, dışarıdan ser verip sır vermeyen bir ka-
buk gibidir: içindeki cümbüşü ve bu cümbü-
şün medyumu olan rampayı cephesiyle ustaca 
gizler. Cephe bitişi sıva üzeri boya; koyu renk 
alüminyum doğramaları sonradan PVC doğra-
mayla değiştirilmiş ince uzun pencerelerinin 
yönleri tekrar eden bir açıyla çevrilerek cep-

Zeynep 
Çabuk

1 2
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heye içerideki rampanın dönüşleri gibi kırıklı 
bir görünüm verilmiştir: bu haliyle de içeride-
ki dünyayla ilgili çok az ipucu verir. Çocuklu-
ğumda bu iç-dış arasındaki bağlam farkı çoğu 
kez çarşıyı çevre binalarla karıştırmama sebep 
olurdu. Dışarıda ise ayrı bir cümbüş akıp git-
mekteydi: çarşının güneydoğu cephesi önün-
deki İstasyon Caddesi boyunca, Denizli’nin 
merkezinden ve köylerinden alışverişe gelen 
insanlar, bağıran sokak satıcıları, caddeye ba-
kan tekstil dükkânlarının dışarıya saçtıkları 
“ucuzluk” ürünlerinin yer aldığı standlar, çerez 
dükkanları, ayakkabıcılar, güneybatı cephe-
sinin baktığı, eski, cumbalı Etnografya Müze-
si… Dışarıda akıp giden bu karmaşa, içeride 
filtrelenmiş ve renklenmiş bir cümbüş olarak 
devam etmekteydi. Çarşıdaki kesintisiz ter-
razzo rampa binanın tam ortasında bulunan 
dairesel merdiven ve asansörle bölünmüş biri 
diğerinden biraz daha büyük iki boşluk oluş-
turur. Kendinizi kumaşlara kaptırmış giderken 
bir anda dört kat çıktığınızı fark edebilirsiniz, 
çünkü rampa sabit ve az bir eğimle yüksel-
mektedir ve çarşı her an göz hizasındadır ve 
çocukken bile hissetmeyeceğiniz denli insan 
ölçeğindedir. Öyle ki, altı yaşındaysanız ve 
boyunuz bir metreyi biraz geçiyorsa dahi bu 
deneyime dahil olabilirdiniz: korkuluklara se-
rilmiş kumaşların arasından gezinen alıcılar, 
ürünlerini öven satıcılar, elinde tepsisiyle her 
yere girip çıkan çaycı ve duvarları gizlemiş 
binbir çeşit tekstil ürünü fragmante bir şekilde 
izlenebilirdi. Bitmek bilmez rampa ve beyaz 
boyalı demir korkulukları, gezerken ayrı birer 
yapı elemanı olarak var olduklarını unuttura-
cak kadar çarşı deneyimiyle bütünleşirdi. Cen-
giz Bektaş, kesintisiz bir rampayla deneyimle-
nebilen bu çarşının tasarımında New York’taki 
Guggenheim Müzesi’nden esinlenildiğini iddia 

edenlere Denizli’nin Kaleiçi Çarşısı’nı referans 
aldığını söylemişti.2 “Denizli’nin kurulduğu yer” 
olarak tanımlanabilecek kadar eski olan Kaleiçi 
Çarşısı, eğimli sokakları ve yol kotundan giri-
len dükkanlarıyla gerçekten de ilkesel olarak 
Babadağlılar Çarşısı’nın sirkülasyonuyla ben-
zeşir. Temel ihtiyaçların asırlardır karşılandığı 
bu tarihi çarşı, çok çeşitli zanaat kollarına ev 
sahipliği yapması ve Denizli’de daima olagel-
miş bir yer olduğu hissiyle apayrı bir yazının 
konusudur. İstasyonda araçtan inen bir köylü, 
Kaleiçi Çarşısı’nda bakırcılar, demirciler, mani-
faturacılar, kuyumcular ya da başka çok özel 
bir zanaatkârlar sokağında işi yoksa; İstasyon 
Caddesi boyunca dümdüz ilerleyip sağda Ba-
badağlılar Çarşısı’na gelebilir, hatta hiç farkın-
da olmadan 5. katına kadar çıkabilir! (En üstte-
ki iki kat, şimdilerde boş durmaktadır.)

süs havuzu ve ışıklık
Çarşının bodrum katında; bir zamanlar içinde 
turuncu balıkların yüzdüğü; balıksırtı döşen-

3
4

1 Babadağlılar 
Çarşısı, 2020, 
Fotoğraf: Zeynep 
Çabuk. 

2 Kaleiçi Çarşısı, 
eğimli sokaklar, 
Fotoğraf: Zeynep 
Çabuk.

3 Babadağlılar 
İş Hanı: Etütler 
ve eskizler, SALT 
Araştırma Cengiz 
Bektaş Arşivi. 

4 Rampa ve altta süs 
havuzu, Fotoğraf: 
Zeynep Çabuk.  

5 Işıklık, Cengiz 
Bektaş, SALT 
Araştırma Cengiz 
Bektaş Arşivi.
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miş camgöbeği seramik kaplı küçük bir süs 
havuzu vardır. Sekiz kat üzerindeki ışıklığın 
izdüşümü referansıyla şekillenmiş bu havu-
zun etrafına “serpiştirilmiş” küçük masa ve 
taburelerde abi ya da kuzenlerle içilen Zafer 
Gazozu’yla annelerin bitmek bilmez tekstil 
alışverişlerini bekleyişin sıkıntısı giderilebi-
lirdi. Bu havuzun asıl özelliği, etrafı dükkan-
larla çevrili, çarşının diğer katlarına nispeten 
karanlık bir yerde olmasına rağmen, yüzeyin-
den yüzünüze yansıyabilen güneş ışınlarıydı. 
O zamanlar dikkatimi çeken yegâne şey bu 
küçük havuza doldurulmuş kocaman balıklar 
ve onların devamlı açılıp kapanan solungaçla-
rı olduğundan üzerinde sekiz kat bulunan bir 
bodrum katına nüfuz edebilen güneş ışınla-
rının kat ettikleri yolu tebrik etmek doğrusu 
hiç aklıma gelmemişti! Bu ışınlara geçirgen 
bir yüzey sağlayan ışıklık, her iki boşluğun da 
üzerinde yer alır ve hiç birebir deneyimleye-
memiş olsam da binanın belki de en şaşırtı-
cı yapı elemanıdır: kırıklı bir şekilde iki elips 
şekilli boşluk oluşturan rampa ve boşlukların 

ortalarındaki dairesel planlı merdiven üzerin-
de bir örtü olduğundan amorf biçimli, kendi 
taşıyıcısına ve farklı formlarda alüminyum 
doğramalara sahip, bazıları açılıp-kapana-
bilir kanatlı bu iki ışıklık bana, Babadağlılar 
Çarşısı’ndan on beş sene sonra inşa edilecek 
olan Coop Himmelblau’nun Falkestrasse çatı 
katını anımsatır. Bu ışıklık, çarşıda tanık ola-
bileceğiniz az sayıda doğal aydınlatma araç-
larından biridir. Dükkanların çoğunluğu, pen-
cere bulunan arka tarafları depolama amaçlı 
kullandığından çarşıdaki ana ışık kaynağı be-
yaz floresan ampullerdir. Tavanda kalıp izleri 
belli olan beyaza boyalı döşemeden sarkan 
ampul ya da armatürler parlak bir ışıkla ku-
maşları aydınlatırken, birden bakmak gözü-
nüzü alabilir. 

cümbüş
Çarşının asıl çarpıcı olan özelliği ise, bugün 
de bodrumdan yukarıya doğru baktığınızda 
korkuluklara serilmiş dokuma kumaşlar, hav-
lular, kilimler, Buldan bezi örtüler ve askılar-
daki giysilerle üst üste binmiş sekiz katın ba-
şınızı döndürmesidir. Dokuma kültürü, Lykos 
(Çürüksu) Vadisi’ndeki Laodikeia Kenti’ne 
dek uzanır. 7. yüzyıldaki büyük bir deprem-
den sonra kent halkı Laodikeia’dan göç edip 
bugünkü Kaleiçi Bölgesi’nde “Ladik” isimli 
kenti kurmuştur. 1333 yılında Gezgin İbn Bat-
tuta bu kenti gezip bağları, bahçeleri, çay-
ları ve Rum kadınların dokuduğu “Ladiki” 
denen ve dünyada eşi benzeri olmayan al-
tın işlemeli elbiseleriyle yine bir cümbüşten 
söz etmektedir.3 Mekânın elverdiği şeylerden 
biri olan bu cümbüş, bir çarşının işlevden 
öte anlamlara gelebileceğinin sinyalini veren 
bir somutlaştırma gibidir. Norberg-Schulz’a 
göre insanın varoluşsal dayanak noktası ka-
zanması için bilimsel kavrayış yeterli değil-
dir; onun “anlam”a ihtiyacı vardır, ki bu da 
“yaşantı-hâllerini” (life-situations) temsil 
eden sanat işleridir. Dokuma kumaşları, hat-
ta bütün bu cümbüşü, Schulz’un bahsettiği 
semboller olarak düşünürsek, Babadağlı-
lar Çarşısı’nı da bu hâllerin somutlaştığı bir 
varoluşsal-mekân olarak tanımlayabiliriz.4 
Varoluşsal mekânın yapıtaşı olan anlam; 
Lykos Vadisi’nden özenle taşınmış, Ladik’e 
getirilmiş, eksilmiş, artmış ve Babadağlılar 
Çarşısı’na dahil olmuştur.

karşılaşma mekânı
Bu çarşıyı özel yapan bir başka şey, çarşının 
bir Anadolu kentinde “biraradalığa” olan el-

6 Çarşıyı taşıyanlar, 
2021. 

İllüstrasyon:  
Zeynep Çabuk.

7, 8 Giriş katı 
diyagramı ve zemin 

kat planı.   
SALT Araştırma 

Cengiz Bektaş Arşivi
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verişliliği: Yalnızca tekstil şirketlerinin değil, 
evlerinde dokuma tezgahları olan; Babadağ, 
Buldan, Sarayköy gibi çevre ilçelerden gelen 
insanların kendi ürettiklerini satabildikleri bir 
yer, bir karşılaşma mekânıdır Babadağlılar 
Çarşısı. Planı, özellikle de giriş kat organi-
zasyonu bu karşılaşmalar üzerine kurulmuş-
tur. Bektaş, Denizli’ye büyük sermayenin bu 
denli girmediği yıllarda ticari hayatın sürdüğü 
önemli yerler olan İstasyon Caddesi ve İkinci 
Ticari Yol yönünden gelenlerin buluştukları 
köşeden giriş verilerek, bu dörtyol ağzında 
oluşan alana seslendiğini belirtmiştir. Karşılaş-
malar üzerine kurulu bu plan, binaya dikdört-
gen formunu veren dükkanlarla tamamlanır. 
Ürünler öyle yoğun sergilenir ki bir dükkanın 
nerede bitip diğerinin nerede başladığı tam 
olarak anlaşılmaz ve bu önemli de değildir: 
Betonarme inşa edilmiş olan bu çarşı aslında 
kumaşlarla taşınıyor gibidir. Rampayı çevre-
leyen dükkanlar, çoğunluğu tekstil ürünleri 
üzerine olmasına karşın çok çeşitlidir. Yüz se-
nelik kumaşlardan elbise yapıp satışa sunan 
bir dükkanla kiloyla nevresim satılan dükkan 
bu çarşıda birarada bulunur. Esnaf gelenek-
leri bu beton yapının içinde sürdürülmekte, 
çaycı asansörle çıkıp rampayla dükkanları 
gezerek aşağıya doğru salınmakta; bir ürünü 
bulamadığınızda esnaflar birbirlerini tavsiye 
etmektedir. 

Denizli’yi her ziyaretimde uğradığım, eski 
ziyaretçi yoğunluğunu kaybetmiş ancak 
cümbüşünden bir şey eksilmemiş bu çarşı-
da artık havuz kenarında gazoz içip çarşıyı 
gezenleri bekleyen değil, bu cümbüşün de-
taylarından kendisini alamayan taraf olmuş 
durumdayım. En son ziyaretlerimden birinde 
evlerinin alt katındaki dokuma tezgâhında 
ürettiği bir örtüyü satın alırken Sarayköylü 
satıcı kadınla sohbet ettiğimde buranın bir 
Anadolu kenti için ne denli önemli olduğu-
nu bir kez daha anlamıştım. Babadağlılar, 
önemli özelliğinin ihraç edebildiği ürün yel-
pazesinin satış mekânı olması ya da çarşının 
bizzat kendisinin otantik bir motif olarak dış 
dünyaya pazarlanması kanısına inatla, bu-
radaki yaşantı ve yerel kalabilmiş üretim ve 
ticaret katmanlarının varlığını kanıtlar hâliyle 
ayakta durmaktadır. 

İstasyonda otobüsten inen köylü teyze, aya-
ğının tozuyla Kaleiçi Çarşısı’na yönelir, bakır-
cılar sokağından kaplar alıp peynirciler çarşı-
sına yönelir. İhtiyaçlarını aldıktan sonra, Ulu 

1 Tuğçe Kaplan, “Cengiz Bektaş İle Mimari Üretimleri 
Üzerine Bir Söyleşi”, SALT Araştırma Mimarlık ve Tasa-
rım Arşivi, ed. Kübra Yeter, s. 18, 2020. 

2 Bahar Bayhan, “Denizli’de Yaptığım Yapılar Örnek 
Oldu”, 2017 https://www.arkitera.com/soylesi/de-
nizlide-yaptigim-yapilar-ornek-oldu/ [Son erişim: 
05,09,2021]

3 Celal Şimşek, “Laodikeia’dan Ladik’e Denizli”, Ulusla-
rarası Denizli Ve Çevresi Tarih Ve Kültür Sempozyumu 
Bildiriler, s. 39, 2007.

4 Christian Norberg-Schulz, Genius Loci: Towards a 
Phenomenology of Architecture, Rizzoli New York,  
s. 5, 1979.
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Cami’nin karşısındaki Babadağlılar Çarşısı’na 
gelir. Mimarlığın ne olduğunu burada görmüş 
ve bilmiştir. Köşe girişi tercih eder; bir kat aşa-
ğıya inip bir çay içmek üzere rampaya doğru 
yönelir… 
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teşvikiye’nin ardında kalan, 
feza apartmanı

Teşvikiye semti, Türkiye’de modern apart-
manlaşmanın planlı bir örneği olması sebe-
biyle oldukça önemlidir. Zaman içerisinde 
çeşitli kanunların ve hızlı kentleşmenin etki-
siyle, betonarme konutlarda anonimleşme 
gerçekleşmiş olsa da1, Teşvikiye 1980’lere dek 
mimarın rolünün öncül olduğu bir semttir. 
Burada incelenmesi öngörülen binanın; 1960 
tarihli Feza Apartmanı’nın ise, özellikle giriş 
holü ve cephe organizasyonunda süreklilik 
gösteren tasarım yaklaşımından dolayı, mi-
marı bilinmese de etkileri hissedilmektedir. 
Yazıda, yapı kurgusu, Teşvikiye ve Topağacı 
bölgesindeki apartmanlaşma öyküsü üzerin-
den anlatılacaktır. 

Teşvikiye semti, Osmanlı Devleti’nin son yıl-
larında, İstanbul’un modern kent olma yo-
lundaki ilk atılımları sırasında oluşturulan 
ölçütlere uygun olarak 1867 yılında imara 
açılmıştır. Avrupalı tüccarların yoğun olarak 
yerleştiği Pera bölgesine ve Dolmabahçe’ye 
yeni taşınan Saray’a yakınlığı, semtin bürok-
ratların yerleştiği konaklar bölgesi olarak ge-
lişmesini sağlamıştır. Aynı yıllarda şehrema-
neti (günümüz belediyesi), sokaklara paket 
taşı döşemeye ve kaldırımları düzenlemeye 
başlamıştır. Fakat bunun için gerekli olan üc-
ret mülk sahiplerinden alınmakta ve ödeme 
yapmayanların yolları atıl halde bırakılmakta-
dır. Buna rağmen, Saray’a olan yakınlığı ve çe-

şitli üst düzey bürokratların semti ziyaretleri 
sebebiyle Teşvikiye’de yollar sıklıkla düzen-
lenmekte ve bakımları yapılmaktadır.2 1910’lu 
yıllarda, parsellere ayrılan arazilerde ise, dö-
nemin ilk apartmanları inşa edilmeye başlar. 
Cumhuriyetin kurulmasıyla, bu konakların sa-
hipleri olan şehzadeler, paşalar, yüksek me-
murlar tasfiye edilir, yüksek bakım maliyetleri 
ve değişen yaşam standartlarını karşılamayan 
bu konaklar ise zamanla önemini yitirir. Buna 
rağmen, Erken Cumhuriyet döneminde semt, 
Gayrimüslim ve Müslüman tüccar ailelerin 
yerleştiği popüler bir yerdir.3

Semtin apartmanlaşması ise ulaşım hatlarının 
gelişmesi ve özel mülkiyet haklarının verilme-
siyle 1910-1930 yıllarında Teşvikiye Caddesi 
üzerindeki büyük parsellerde başlar. 1910’la-
rın başında J. D’Armi tarafından yapılan İzmir 
Palas, caddenin en eski apartmanıdır.4 1922 
yılında mimar Giullio Mongeri tarafından 64 
odalı kira evi olarak tasarlanan, İtalyan tüccar 
Vincenzo Caivano’ya ait Maçka Palas büyük 
bir yapı bloku olarak Teşvikiye Caddesi’nde 
karşımıza çıkar. Günümüze korunarak gelen 
bu döneme ait yapılar semte tarihi dokusunu 
vermektedir. Bu büyük kira evleri ya da aile 
apartmanları olarak inşa edilen ve semtin ana 
caddesi üzerindeki yapıların ötesinde, Teşvi-
kiye semti zamanla paralel sokak ve cadde-
lere inşa edilen konutlarla genişlemiştir. Bu-
ralardaki yapılar daha küçük parsellerde, yine 
kendi döneminin mimari dilini taşıyan, müs-
takil, genellikle bahçe içinde, az katlı konut-
lardır. 

1930’lu yıllarda ana aksın devamında ko-
numlanan bu konutlara ait ipuçlarını Arkitekt 
dergisinden bulmak mümkün, zira Teşvikiye 
Caddesi aksında gelişen gösterişli büyük ya-
pılaşmanın ardından ortaya çıkan bu yeni tip 
konutların mimarları döneminin öncü figürle-
rindendir. Sedad Hakkı Eldem, Abidin Mortaş 
gibi mimarların Art Deco, kübik ya da gele-
neksel dokunuşlarla oluşturulmuş modern 
anlayışına uygun bu yapıları arşivlerde görül-
mektedir. Semtin ahşap konakları ve büyük 
parsellerde yüksek katlı olan kira ya da aile 
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apartmanlarıyla birarada bulunan bu konut-
ların pek çoğu ise günümüze ulaşamamıştır.

1950’li yıllar, Türkiye genelinde apartman-
laşma sürecinin hızlandığı, devlet projele-
rinin dışında özel teşebbüsle de çalışabilen 
mimarın sosyoekonomik statüsünün arttığı 
dönemdir.5 1960’lı yılların modern mimarlığı 
geleneksel unsurlarından ayrışmış, tasarımda 
batılı vurgu artmıştır.6 Bu yoğun inşaat döne-
miyle 1960-1980 arası apartmanlar, betonar-
me, sade ve doğrusal geometrik elemanlarla 
oluşturulmuştur. Teşvikiye semtinde, özellikle 
bu döneme ait apartmanlar, baskın dokuyu 
oluşturmaktaydı. Arşiv eksikliğinden ötürü 
çoğu yapının mimar bilgisine ulaşmak müm-
kün olmasa da; apartmanların giriş holleri ve 
cephelerindeki tasarım yaklaşımlarıyla, bu 
sade betonarme yapıların incelikli tasarımla 
özgünleştirildiği farkedilir.

2000’li yıllara gelindiğinde, İstanbul 
Türkiye’nin küresel yüzünü temsil etmesiyle, 
yeni bir ivme kazanarak değişmeye başlar. Bu 
değişim, kent çeperlerinde country tipi konut 
bölgeleri oluştururken, kent merkezlerinde 
ileri teknolojiye sahip rezidans ve çok işlevli 
yapı kompleksleri geliştirmeye başlamış; bu 
yönüyle kent merkezlerindeki eski mahalle-
leri soylulaştırmıştır.7 Nişantaşı semti de bu 
dönüşümün bir odağı haline gelmiştir. Yerel 
yönetimin yoğun çabasıyla, küresel kent olma 
yolundaki İstanbul, lüks tüketim ve eğlence 
merkezi olarak pazarlanmaktadır.8 Bunun bir 
yansıması olarak ise 1950-80 yılları arasında 
inşa edilmiş, pek çoğu mimar tasarımı olan ve 
günümüzden farklı olarak, tektipleşmemiş be-
tonarme örnekleri olan yapılar yıkılmaktadır. 
Bu yapılar, bir döneme ait kentsel, mekânsal 
ve mimari özellikleri barındırıyor olmakla bir-
likte, sosyal bir çevreyi de oluşturdukları unu-
tulmamalıdır. Bu yapıların yıkılması, kentsel 
mekânlarımızı değiştirmekte, sosyal çevreyi 
dönüştürmekte, toplumsal hafızaya zarar ver-
mekte ve bir öncekini yok sayarak yeni bir ta-
rih yazımına yol açmaktadır. Bu sebeple Feza 
Apartmanı’nı içinde bulunduğu semtin tarih-
sel dinamikleri içinde değerlendirmek; kay-
betmeden üzerinde düşünmeye fırsat bulmak 
açısından anlamlı olacaktır.

teşvikiye’de yeni bir yerleşim alanı topağacı 
ve feza apartmanı
Bu yazıda tanıtılan Feza Apartmanı, Teşvikiye 
semtinin Topağacı olarak bilinen, biraz daha 

arka kesimlerinde, Beşiktaş’a doğru uzanan 
yokuşunda konumlanmaktadır. 1924-25 ta-
rihli Jacques Pervititch’e ait Nişantaşı harita-
larında9, bu bölgenin eğimli meyve bahçeleri 
olduğu görülür. Semt, Teşvikiye Caddesi ana 
aksı ve onun çevresinde yapılaşma ile büyür-
ken, 1953 yılında Topağacı’nın imar planını 
hazırlanır. 1958 yılında kabul edilen İmar ve 
İskân Kanunu da bu bölgenin hızlıca apart-
manlaşmasını sağlamıştır. Nüfusun ve arsa fi-
yatlarının artmasının tekil konutlara ulaşmayı 
zorlaştırması, apartmanlaşmanın hukuki ola-
rak düzenlenmesi sonucunu doğurur.10 Yeni 
tüketim kalıpları, yaşam biçiminin değişimi ve 
konuta erişimin zorlaşması nedeniyle, 1965 
tarihinde 664 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çı-
kartılır, böylece apartman/kira evlerinin kim-
liğinde değişim de başlar. İşte Teşvikiye’nin 
Topağacı bölgesi, tam da bu ortamda kurgu-
lanmaya başlamıştır.

Semtte bu yıllara ait yapıların mimar bilgisine 
ve hatta yapım yıllarına ulaşmak oldukça güç 
olsa da, çeşitli arşivlerden bazı önemli mima-
ri figürlerin katkısı görülür. Örneğin, Mukbil 
Gökdoğan’ın girişinde Ercüment Kalmık im-
zalı resminin bulunduğu Kilimli Konak burada 
konumlanır.11 Yine Topağacı, Avukat Süreyya 
Sokak üzerinde, girişinde ise Füreya Koral’a 
ait seramik panonun yer aldığı, M3 Mimarlık 
Atölyesi olarak bilinen Asım Mutlu, Utarit İzgi, 
Esad Suher tarafından 1963’te yapılan apart-
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man bulunur.12 Aynı tarihlerde Doğan Teke-
li, Sami Sisa ve Metin Hepgüler imzalı Site 
Apartmanı burada yer alır. Ayhan Tayman da 
1960’lar itibarıyla inşa ettiği yapılarla, semtin 
mimari dokusunun oluşumunda önemli bir fi-
gür olmuştur.13 Bu figürlerden bazılarının bu 
semtte oturduğu bilinir; örneğin Mukbil Gök-
doğan Kilimli Konak’ta yaşamıştır.14

Zamanının öncü, bu mimar ve sanatçıları-
nın semtte aktif olması, hiç kuşkusuz bura-
daki taleple ilgilidir. Zira semtliler, mesleki 
alanlarında Türkiye’de önemli başarılar ka-
zanmış avukat, doktor, gazeteci, sporcu, sa-
natçı ve bürokratlardır.15 Bu durum mimarın 
rolünün aktif olmasını açıklar görünür. Çünkü 
Türkiye’de yapı stoku, betonarmenin yaygın-

laşması, İmar ve Kat Mülkiyeti Kanunu gibi 
hızı tetikleyici kanunların çıkarılmasıyla bir-
likte hızla artmaktadır. Bu süreçte ise İhsan 
Bilgin’e16 göre, en önce ve kolayca mimarın 
varlığından vazgeçilmiştir. Teşvikiye semtin-
de ise, bunun tam aksi olarak mimar aktif-
tir ve mimarın bilgisinin sürece dâhil olması, 
mekânsal kalitenin örneğini oluşturmaktadır. 

Erken Cumhuriyet döneminde Şişli aksı ve 
üzerinde yeni kurulan semtlerin Gayrimüslim 
ve Müslüman orta-üst sınıfın yaşamayı tercih 
ettiği bilinir. Mimarın bilgisinin de yapılı çev-
reye katkısı, yeni gelişen Topağacı semtinin 
popüler bir yerleşim alanı olmasına katkı sağ-
lamıştır. Emlak toplayarak varlık kazanmak 
üzerine kurulan günümüzde klasikleşmiş Mo-
nopoly17 kutu oyunun 1968-74 yıllarında Türki-
ye için üretilen bir sürümünde, Topağacı böl-
gesi Teşvikiye-Nişantaşı semtinden bağımsız 
gibi ayrışarak, oyunun bir parçası olmuştur. 
Buradan hareketle de bölgenin bir kutu oyu-
nu aracılığıyla, popüler bir arzu nesnesine ve 
tüketim aracına dönüştüğü görülebilir.18

Bu yazıda tanıtılan Feza Apartmanı, Poyracık 
Sokak’ın Ihlamur Caddesi’ne yaklaşırken kar-
şımıza çıkar ve semtin genel kurgusunun bir 
devamı olarak bitişik nizamdadır. Cadde ko-
tundan girişi olan apartmanın, ikinci bodrum 
katından ulaşılan bir arka bahçesi, bulunduğu 
yapı adasıyla ortak avluya bakmaktadır. Kö-
mürlük, kapıcı dairesi, depo gibi apartmanın 
servis mekânları, bodrum katlarında çözüm-
lenmiş; bahçeye bakan cephesinde ise yine 
ikişer daire konumlanmıştır. Apartman, iki 
bodrum kat ve giriş dâhil sekiz kattan oluş-
maktadır. Giriş ve üst katlarda birbirini tekrar 
eden ikişer adet daireden oluşan plan görü-
lür. Daireler iki yatak odası, geniş hol, ufak bir 
yüklük ve salondan oluşmaktadır, diğerinden 
büyük olan dairede ise hizmetçi odası olarak 
kullanıldığı tahmin edilen bir oda daha bulun-
maktadır.

Yalnızca ön ve arka cephesinden ışık alan bu 
apartmanlara, çoğunlukla bitişik yapılarla or-
tak kullanılan geniş aydınlıklar bırakılmıştır. 
Burada da biri kendi içine dönük, diğeri yan 
binayla ortak kullanılan iki adet aydınlık göze 
çarpar. Bu geniş ışık bacaları ile konutların 
banyo, mutfak, holünün doğal havalandırma 
ve aydınlanmadan faydalanması sağlanmak-
tadır. İç mekân organizasyonunda yönlendirici 
olma özelliğine sahip olan bu geniş bacalar, 
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aynı zamanda ıslak hacimler ve merdiven ho-
lünün yapının merkezine yerleşmesine neden 
olmuştur. Bir katta yer alan iki farklı dairenin 
de ikinci girişleri servis kapısı olarak mutfağa 
konumlanır. Teşvikiye’de tasarlanan apart-
manlarda sıklıkla karşılaşılan servis kapısı ve 
günümüzde alışılandan daha ufak boyutlar-
daki mutfak, ev işlerini yapan bir çalışandan 
kaynaklanır ve aslında eski konak organizas-
yonuna dayanır19; bu da aynı geleneğin deva-
mı olduğunun göstergesidir. Genellikle ıslak 
hacimlerin çekirdekte toplanarak, birbirine 
simetrik şekilde konumlandırılan dairelerden 
meydana gelen apartmanlardan farklı olarak, 
mimarın, katlarda simetrik olmayan mekân or-
ganizasyonunu tercih ettiği görülür. Daireler-
de, odaların açıldığı ve aydınlığa bakan geniş 
sofa dikkat çeker. Evin salondan ayrışan bu 
geniş sofaları, bir çeşit yarı mahrem ortak alan 
daha oluşturmaktadır. Büyük olan dairelerde, 

dışarıdan da algılanan dairesel bir kolon tasar-
lanmıştır. Salonda serbest pozisyonuyla odak 
noktası da oluşturan bu kolon ile heykelsi bir 
etki yaratılmak istenmiştir.

Feza Apartmanı, özellikle giriş organizasyo-
nuyla dikkat çeker. Geniş apartman holü, mi-
marın özenli tasarım dilini yansıtır. Apartmana 
henüz dışarıdan yaklaşırken dikkat çeken bir 
girişi vardır. İsim ve numarası, özenli karak-
terlerle tasarlanarak yazılmıştır. Üzerinde be-
tonarme saçak ile ahşap süpürgelikli şeffaf 
cepheye merkezi olarak yerleştirilen ahşap 
kapı, daire şeklindeki kapı kolu ve tekmeliğiy-
le metal detaylara sahiptir. Bu ahşap ve me-
tal elemanlar, cepheden başlayarak, merdiven 
holünde, merdiven korkuluğu ve aydınlık cep-
hesinde süreklilik gösterir. Çoğu standart çelik 
kapılarla değiştirilmiş olsa dahi, bazı mevcut 
daire kapılarından anlaşıldığı üzere, giriş kapısı 
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tasarımı daire kapılarında kullanılmıştır. Beto-
narme merdiven, dönemin pek çok apartma-
nında görülenin aksine, gizlenmemiş ve vur-
gulanarak ortaya çıkarılmıştır. Kaplama olarak 
kullanılan dökme mozaik, merdivenin plastik 
etkisini daha da ortaya çıkarmaktadır. Korku-
luk tasarımında kullanılan delikli metal levha 
ve ahşap küpeşte, malzeme bütünlüğünün 
bir devamıdır. Mimar, binanın aydınlığa bakan 
cephesine merdiven holünü konumlandırmış 
ve doğrama kurgusunu cephedeki düşey ah-
şap elemanlarla devam ettirmiş; modüler ve 
renkli camlara yer vermiştir. 

Cephe kurgusunda, modern apartman tasa-
rımında sıkça karşılaşılan kat boyunca devam 
eden bant pencereler kullanılmış, doğrama 
aralarında ahşap elemanlarla düşeylik vurgu-
lanmıştır. Çeşitli katlarda zamanla, doğrama 
değişikliğiyle kaybolduğu anlaşılan bu düşey 
ahşap elemanlar, yapının içinde de karşımıza 
çıkmaktadır. Aydınlığa bakan apartman holü, 
iç cephe gibi tasarlanmış bir ekran gibi kul-
lanılmıştır. Işığı kontrollü almak ve konutlar-
da mahremiyeti sağlamak amacıyla buzlu ve 
renkli camlar, dış cephede de görülen düşey 
ahşap doğramalar ile birlikte kurgulanmıştır. 
Bu da mimarın tasarım dilinde bir süreklilik 
yakaladığını gösterir niteliktedir. 

sonuç
Teşvikiye semti, 1800’lü yılların sonunda ku-
rulmuş, günümüzde de popülerliğini hiç yitir-
memiş bir semttir. Teşvikiye Caddesi ana aksı 
üzerindeki büyük apartmanların tescilli olması 
sebebiyle, genellikle Neoklasik, Art Nouveau, 
Art Deco ve Eklektik düzendeki yapıların sem-
tin ana dokusunu oluşturduğu algısı hâkimdir.20 
Fakat anlaşıldığı üzere, ana caddenin arka-
sında pek çok sokak 1930’lar sonrasında dö-
neminin mimari unsurlarına özdeş yapılarla 
gelişmiştir. Feza Apartmanı’nın da içinde bu-
lunduğu Topağacı bölgesi ise, 1950’ler sonrası 
betonarme yapılaşmanın önemli örneklerin-
den biri olması sebebiyle önemlidir. Bölgedeki 
yapıların cephe, giriş ve plan organizasyonu 
mimarın etkinliğiyle özgünleşmiş ve semtlile-
rin yaşam biçimlerini yansıtmaktadır. Özellikle 
2000 yılı sonrasında kentsel dönüşüm sebe-
biyle bu yapıların yıkılıp yeniden yapılıyor olu-
şu, hiç kuşkusuz bir hafıza kaymasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, Feza Apartmanı’nı 
Topağacı bölgesi ile birlikte değerlendirmek, 
kaybetmeden önce, sahip olunan mimari bil-
ginin belgelenmesi açısından önemlidir.
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İstanbul Teknik Üniversitesi, s. 99, 2014.
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yıkılmadan yok edilen 
modern mirasa bir örnek

Zeynep Kâmil Hastanesi İstanbul Anadolu ya-
kasında, Üsküdar’da yer almaktadır. Karaca-
ahmet Mezarlığı gibi bir kentsel sınır öğesine 
bu denli yakın konumu, tarihi kent çeperinde 
bulunduğunu göstermektedir. Güney yönün-
de mezarlık ve hastane Nuhkuyusu Caddesi 
ile birbirinden ayrılmaktadır. Semtin adı tarihi 
kaynaklarda Nuhkuyusu olarak anılırken za-
man içinde hastanenin adıyla – Zeynep Kâmil 
olarak – anılacaktır. Hastanenin bulunduğu 
üçgen biçimli yapı adası batı ve doğu yön-
lerinde ise gelişimine en çok katkı sağlayan 
başhekimlerinin adını yaşatan, Dr. Burhanet-
tin Üstünel Sokağı ve Dr. Fahri Atabey Cad-
desi ile sınırlanmaktadır.

Hastane Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali 
Paşa’nın kızı Zeynep Hanım ve eşi Sadrazam 
Yusuf Kâmil Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Bedi Şehsuvaroğlu, 1953 tarihli İstanbul’da 
500 Yıllık Sağlık Hayatımız adlı yayınında has-
tane inşaatının 1860’da başladığını, 1862’de 
tamamlandığını belirtmiştir.1 Bunu referans 
gösteren pek çok yayında da aynı tarihler yi-
nelenmiştir. Ancak daha güncel ve kapsam-
lı bir çalışmada 24 Haziran 1875 günü temel 
atıldığı, 2 Mart 1882’de törenle açıldığı bel-
geleriyle izah edilmiştir.2 Kuruluş tarihi hak-
kındaki bilgi karışıklığı, hastanenin erken dö-
nemlerindeki durumu için de geçerlidir: Eski 
yayınlarda hastanenin bakım ve onarım mas-
raflarının karşılanması için hiçbir vakfiyesinin 
olmadığı öne sürülmüştür.3 Oysa sözü edilen 
çalışmada ilgili vakfiyeler yayınlanmış, hangi 
gelirler ile hastanenin varlığını sürdürmesinin 
planlandığı ortaya çıkarılmıştır. 

19. yüzyıl sonunda, Yusuf Kâmil Paşa ve Zey-
nep Hanım’ın vefatından sonra vakfiye şart-
larının sağlanamaması ve kaynakların getiri-
sinin azalması gibi sebeplerle bakım onarım 
faaliyeti yapılamamıştır. Zeynep Kâmil Has-
tanesi harap duruma düşmüş, kullanılamaz 
hâle gelmiştir. Dönemin sadrazamı Sait Ha-
lim Paşa, Zeynep Hanım’ın yeğenidir; varisi 
olduğu hastaneyi 1896’da Dr. Cemil (Topuz-

lu) Paşa’nın kullanımına tahsis eder.4 Cemil 
Paşa döneminde hastane ihya edilir; modern 
bir ameliyathane kurulur, ısıtma sistemi ya-
pılır. Bu ısıtma sisteminin Türkiye’deki ilk 
kalorifer tesisatı olduğu bilgisi kaynaklarda 
geçmektedir.5 

Savaş yıllarının başında Cemil Paşa yurtdışına 
gider ve 1915 yılından itibaren Zeynep Kâmil, 
askeri hastane olarak kullanılır. Balkan savaşı 
ve I. Dünya Savaşı’nda yaralananlar Haydar-
paşa Hastanesi’nde yer kalmadığında bura-
da tedavi edilir. Savaş sonrasında ise Toptaşı 
Bimarhanesi’nin kliniği olarak kullanılmaya 
başlanır. Bu dönemde Dr. Mazhar Osman Uz-
man başhekimdir ve Dr. Fahrettin Kerim Gö-
kay asistan hekim olarak görev yapar. 1933 
yılına gelindiğinde Zeynep Kâmil Hastanesi, 
İstanbul Belediyesi’ne devredilir ve tekrar do-
ğumevi olarak kullanılmak üzere dönüştürü-
lür. Kısıtlı imkânlarla, 50 yatak kapasitesi ile 
uzun yıllar İstanbul’a hizmet verir. 

1952 yılında Dr. Fahri Atabey başhekim olarak 
göreve başlar ve Zeynep Kâmil Hastanesi’nin 
hızla geliştiği döneme girilir. Yeni başhekimin 
göreve başlamasıyla birlikte bina yenilenir, 
yatak kapasitesi artırılır.6 1953 yılında Vali ve 
Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay ile 
belediye meclisi üyeleri hastaneyi ziyaret 

Burak 
Öztürk, 

Yıldız 
Salman
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*Kaynak 
belirtilmedikçe tüm 
çizim ve fotoğraflar 
yazarlara aittir.

1 Hastane ve 
çevresini gösteren 
vaziyet planı.
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eder, gelişmeleri inceler. Gökay bir dönem 
kendisinin de hekim olarak çalıştığı bu has-
taneye yeni imkânlar tanır ve belediye bütçe-
sinden bir miktar para ayırır. Belediyenin des-
teğiyle doğumevi için yeni bir merkez binası 
inşaatına başlanır. 26 Ağustos 1953’te temel 
atma töreni düzenlenir.7 Ancak bu girişim-
ler hastanenin kapsamlı hizmet anlayışı için 
yeterli değildir. Zeynep Kâmil Doğumevi’ne 
bağlı hizmet veren bir çocuk hastanesine ih-
tiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla 1954 yılında 
Zeynep Kâmil Anne ve Çocuk Sağlığını Koru-
ma Derneği kurulur.8 Dernek çocuk hastane-
sinin inşaatı için yardım toplamaktadır. 

Dr. Fahri Atabey, yardım talebinde bulunmak 
için Kızılay Genel Merkezi Başkanlığı’na yaz-
dığı bir mektupta doğumevinin yanında en 
az 100 yataklı, modern bir çocuk kliniği ya-
pılmasının gündeme geldiğini ve Teknik Üni-
versite profesörlerinin yardımıyla projelerinin 
hazırlandığını belirtir.9 Gerçekten o yıllarda 
İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde ço-
cuk hastaneleri ile ilgili çalışma yapılmakta-
dır. Yüksek Mühendis Mimar Ali Kızıltan tara-
fından hazırlanan, 1947 yılında İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nce kabul edilen yeterlik çalışması, 
1951 yılında yayınlanmıştır. Çalışma kapsamın-

da çocuk hastanelerinin çevresel özellikleri, 
planlama esasları, yabancı ülkelerde yapılmış 
örnekler incelenmiş; İstanbul ve Ankara’da-
ki çocuk hastanelerinin durumu değerlendi-
rilmiştir. Ayrıca çocuk doktoru Prof. Albert 
Eckstein’ın hazırladığı çocuk hastanelerine ait 
genel ihtiyaç programı doğrultusunda, İstan-
bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ya-
nında -günümüzde Adli Tıp Enstitüsü’nün bu-
lunduğu yerde- bir çocuk hastanesi tasarımı 
yapılmıştır. Tasarıma ait çizimler Prof. Eckste-
in tarafından onaylanmış ve çalışma ile birlik-
te yayınlanmıştır.10 Ancak söz edilen mektup 
haricinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
sürece dahil olduğuna dair başka bir bilgiye 
rastlanmamıştır.

Muhtelif tarihlere ait gazete haberlerinden 
çocuk pavyonunun inşaat süreci hakkında 
bilgi edinilmektedir. 3 Ağustos 1954 tarihli bir 
haberde Zeynep Kâmil Hastanesi’nin ikinci 
kısım inşaat hazırlıklarına başlandığından söz 
edilir.11 29 Haziran 1955 tarihli bir diğer haber-
de ise ilave inşaatın önceki gün ihale edildi-
ğinden bahsedilir.12 23 Temmuz 1955 günü 
düzenlenen törenle çocuk pavyonunun teme-
li atılmıştır.13 Hastane tarihçesinin anlatıldığı 
ancak daha önce de belirtildiği üzere verilen 
bilgilerin teyit edilemediği kitapta çocuk pav-
yonu inşaatının 11 Kasım 1955 günü başladığı 
ve projelerinin Zeynep Kâmil Anne ve Çocuk 
Sağlığını Koruma Derneği üyesi Prof. Dr. Vak-
kas Aykut ile mimar Cahit Güneri tarafından 
hazırlandığı belirtilir.14 Çocuk pavyonunun mi-
mari projeleri için mimar Fazıl Saffet Aysu’nun 
da adı geçmektedir. Ancak kesin bilgiye ula-
şılamamıştır. Arkitekt dergisinde yayınlanan 
kısa biyografisinde Cahit Güneri’nin 1953 – 
1960 yılları arasında İstanbul Belediyesi İnşaat 
Şubesi Proje Büro Şefi olarak çalıştığı söylen-
miştir.15 İstanbul Belediyesi’nin Zeynep Kâmil 
Hastanesi’nin gelişmesi için yaptığı yardımlar 
göz önünde bulundurularak çocuk pavyonu 
projesinin belediye bünyesinde hazırlandığı 
düşünülebilir. Cahit Güneri 1969 yılında has-
tane personelinin düzenlediği bir davete ka-
tılmıştır.16 Başhekim Dr. Fahri Atabey’in İstan-
bul Belediye Başkanı olmasından sonra 1973 
yılında tasarımı tamamlanan ancak inşaatı 
gerçekleşmeyen huzur evi projesini de ken-
disi hazırlamıştır. Çocuk pavyonunun inşaat 
sırasındaki ve ilk tamamlandığı hâlini göste-
ren fotoğrafların Fazıl Aysu’nun arşivinde yer 
alması kendisinin uygulama sırasında sürece 
dahil olduğu fikrini uyandırmaktadır. 

2

3
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miştir. 25 cm genişliğindeki kare kesitli ko-
lonların 275 cm aks aralığı ile yinelenmiş ve 
yine 25 cm yüksekliğindeki kirişler ile birbir-
lerine bağlanmıştır. Bodrum, zemin, birinci 
ve ikinci katlar birbirine eşit ve yaklaşık 330 
cm yüksekliktedir. Blok apartman, otel gibi 
yapılarda da sıkça rastlanan, mekânların ar-
dışık dizilimiyle oluşan tekrarlanma etkisi Dr. 
Fahri Atabey Caddesi tarafında giriş kısmı-
nın ve zemin katın bir aks öne çıkarılmasıyla 
bozulmuştur. Özellikle giriş kısmındaki beto-
narme iskelet ve doğrama sistemleriyle oluş-
turulmuş ızgaralar çocuk pavyonuna kimlik 
kazandıran en önemli detaylardır. Caddenin 
eğimli olması A blok tarafında birinci kat 
seviyesinde tâli bir giriş daha yapılmasına 
imkân vermiştir. Öte yandan çocuk pavyo-
nunun birinci katı ile tarihi hastane binasının 
ikinci katı bir köprü-koridor yapılarak birleş-
tirilmiş ve doğumhane ile yeni doğan servisi 
arasında bağlantı sağlanmıştır. 

4

5

Zeynep Kâmil Hastanesi ilerleyen yıllarda 
da genişlemeye devam eder. 20 Temmuz 
1958’de merkez doğumevi ve çocuk pavyo-
nundan sonra üçüncü kısım inşaatı için ihale 
ilanı yayınlanır.17 Merkez bina ve çocuk pavyo-
nu inşaatı 1958 ortasında tamamlanır ve 4 Ey-
lül 1958’de başbakan Adnan Menderes’in de 
katılımıyla açılış töreni düzenlenir.18 Yalnızca 
genel hastanelerin sınırlı alanlarının ayrıldığı, 
çocuklara ait hastanelerin olmadığı, doğu-
mevlerinde sadece sağlıklı çocuklara bakılan 
bir dönemde çocuk pavyonunun kullanıma 
açılması oldukça önemlidir.

SALT Araştırma Arşivi’nde yer alan yapı-
ya ilişkin çizimler19 incelendiğinde Zeynep 
Kâmil Hastanesi Çocuk Pavyonu’nun iki 
bloktan oluştuğu görülmektedir. Nuhkuyusu 
Caddesi tarafındaki A blok yaklaşık 27 m, B 
blok ise 30 m genişliğindedir. Taşıyıcı sistem 
olarak betonarme iskelet sistem tercih edil-

2 1935 tarihli 
Pervititch haritasında 
hastane ve 
çevresinin görünümü 
(İBB Atatürk 
Kitaplığı Arşivi, 
Hrt_000558)

3 Yeni inşa edilen 
merkez binasını 
gösteren fotoğraf 
(İBB Atatürk 
Kitaplığı Arşivi, 
Foto_56253).

4 Ali Kızıltan 
tarafından hazırlanan 
örnek çocuk 
hastanesine ait 
çizimler.

5 Çocuk pavyonu 
hakkında yayınlanan 
haberler.
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Yapının paralel olarak uzandığı Dr. Fahri Ata-
bey Caddesi’nin eğimi nedeniyle zemin kat 
hizasında A blok yarı yarıya zemin seviyesi-
nin altında kalmaktadır. Bu seviyede kısmen 
kullanılan A blokta doktor, hemşire odaları ve 
kütüphane bulunmaktadır. B blokta ise mua-
yene ve tahlil odaları yer alır. Yapının birinci 
katında özellikle A blokta banyo, duş, wc gibi 
ıslak hacimlerin yanısıra B blokta radyosko-
pi odası, yeni doğan birimleri yer almaktadır. 
İkinci katta ise yine A blokta ıslak hacimler 
tekrar ederken B blokta tek veya çift kişilik 
hasta odalarının yanında genişçe bir koğuş 
bulunmaktadır.

1950’li yıllar Zeynep Kâmil Hastanesi ile bir-
likte yakın çevresinin de genişlemekte oldu-
ğu bir dönemdir. Eski yangın alanlarında ve 
köşk bahçelerinin boş kısımlarında birer birer 
apartmanlar inşa edilmektedir. Öte yandan 
Karacaahmet Mezarlığı’nın diğer tarafında 
Liman Dok İşçi Sitesi ve Anadolu yakasının 
ilk modern mahallesi olan Koşuyolu’nun inşa 
edilmesiyle kent çeperindeki konumu ya-
vaş yavaş merkez hâline gelmektedir. Has-
tanenin gelişmekte olan hizmetleri hızla 
artan çevre nüfusunun ihtiyaçlarına karşılık 
vermektedir. Yoğun kullanıma bağlı olarak 
ilave mekân ihtiyaçları ortaya çıktığı tah-
min edilmektedir. 1959 ve 1965 yıllarına ait 
hava fotoğrafları karşılaştırıldığında bu tarih 
aralığında A blok bitişiğine yeni bir birimin 
inşa edildiği görülmektedir. 2013 yılına ait 
sokak fotoğrafı incelendiğinde ise çocuk 
pavyonunun giriş kısmındaki ızgara düzenin 
bozulduğu, yerine ardışık pencere düzeni 
yapıldığı görülmektedir. Bu durumda özgün 
tasarımda kat holü ve ziyaret salonu olarak 
kullanılan alanların zamanla bölünerek daha 
küçük mekânlar olarak kullanıldığı anlaşıl-
maktadır.

Günümüzde, İstanbul Valiliği’ne bağlı olarak 
hizmet veren İstanbul Proje Koordinasyon 
Birimi (İPKB) kent genelindeki kamu yapıla-
rının güvenli bir şekilde kullanımına devam 
etmesi için bir dizi çalışma yapmaktadır: Ya-
pılan incelemeler sonucunda hazırlanan ra-
porlarda mevcut hâliyle varlığını sürdürmesi 
risk taşıyan yapılar tespit edilerek bu yapı-
ların yürürlükteki yönetmeliklerde belirtilen 
performans kriterlerini sağlayacak hâle ge-
tirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Söz 
konusu risk taşıyan yapıların güçlendirilmesi 
ve güçlendirmeden doğan ek maliyetler ile 
yapının yıkılarak yeniden yapımı için gerekli 
maliyetler kıyaslanır ve bu oran %40’ı aştığı 
takdirde mevcut yapının yıkılarak yeniden 
yapımı önerilir. Bu kapsamda Zeynep Kâmil 
Hastanesi’nin risk taşıdığı anlaşılmış ve güç-
lendirme yapılarak kullanıma devam etmesi-
ne karar verilmiştir. Nitekim 2014 tarihli sokak 
fotoğraflarında çocuk pavyonu, taşıyıcı siste-
mi hariç tüm yapı elemanlarından arındırılmış 
hâlde görülmektedir. Güçlendirme işleri kap-
samında kolon kesitlerinin genişletildiği ve 
bazı duvar boşluklarının perde duvar olarak 
kullanılacak şekilde donatı yerleştirildiği an-
laşılmaktadır.

2017 yılında tamamlanan güçlendirme işleri 
sonrasına ait durum incelendiğinde her ne 
kadar taşıyıcı sistemini kısmen muhafaza 
etmiş olsa da günümüzde tümüyle farklı bir 
yapı olarak varlığını sürdürdüğü görülmek-
tedir. 

Kültür varlıklarının afet riskleri karşısında mi-
mari miras niteliklerini kaybetmeden yapısal 
sorunlarının giderilmesi, gerektiğinde yapısal 
olarak güçlendirilmeleri koruma uzmanlığı 
alanına girmektedir. Ancak ne yazık ki günü-
müzde koruma uzmanlığı hizmeti almadan ya 
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6 Çocuk 
pavyonunun inşaat 
halinde görüldüğü 
fotoğraf (Salt 
Araştırma Arşivi, 
TFAZKH0002005)

7 Hastanenin 
batı kısmında yer 
alan, üçüncü etap 
kapsamında inşa 
edilmekte olan binayı 
gösteren fotoğraf 
(İBB Atatürk 
Kitaplığı Arşivi, 
Foto_56295).

8 Çocuk pavyonuna 
ait kat planlarını 
gösteren çizimler.

9 Çocuk pavyonu 
giriş kısmını gösteren 
fotoğraf (SALT 
Araştırma Arşivi, 
TFAZKH0001001).

10 Çocuk pavyonu 
tali girişini gösteren 
fotoğraf (SALT 
Araştırma Arşivi, 
TFAZKH0001004).

11 Çocuk pavyonu ile 
tarihi doğum evinin 
bağlantısını gösteren 
fotoğraf (SALT 
Araştırma Arşivi, 
TFAZKH0001002).

12, 13 Çocuk 
pavyonunun 1959 
ve 1965 yıllarına 
ait durumunu 
gösteren hava 
fotoğrafları (HGM 
Arşivi, 1017_380 ve 
1650_196).
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da mimari miras değerine dikkat etmeksizin 
yapılan uygulamalar Zeynep Kâmil Hastane-
si Çocuk Pavyonu yapısında olduğu gibi bir 
yapıyı tümüyle yıkmadan yok etmektedir. Bi-
linçsiz ve duyarsız uygulamalar, tıpkı deprem 
ve diğer afetler gibi miras değeri taşıyan ya-
pılar için büyük risk oluşturmaktadır.

Yapısal güçlendirmenin koruma müdaha-
leleri içinde kabul edilebilmesi için yapının 
miras değerine gereken önemin verilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu olan mimarlık, 
mühendislik hizmetleri almış olan bir tasarım 
ürünüdür. Güçlendirme uygulamaları yapılır-
ken bu ürünün tasarım özelliklerine hassasi-
yet gösterilmelidir. Bir yapının plan şeması, 
cephe kurgusu, malzeme kullanımı gibi belir-

leyici unsurlarında değişiklik yapmaktan ka-
çınılmalıdır. Herhangi bir strüktürel eleman 
eklenmesi gerektiğinde boşluklardan ziyade 
yapının mevcut yekpare duvarları tercih edil-
melidir. Öte yandan yürürlükteki yönetmelik-
ler de güçlendirme uygulamalarında yapının 
özgün halinde varlığını sürdürmesine engel 
olmaktadır. Örneğin çocuk pavyonunda gö-
rülen 25 cm genişliğindeki kolonlar günü-
müzde teklif dahi edilememektedir. Oysa 
önemli olan boyutlarından ziyade birim ala-
nın taşıdığı yük miktarıdır. Bu da kullanılan 
donatının çapıyla veya beton sınıfıyla düzen-
lenebilir. 

Günümüzde modern mimarlık mirasının ko-
runması konusunda başta gelen zorluklardan 
biri de betonarmenin hasarları ve bu hasar-
ları yapının miras değerleri korunarak nasıl 
giderilmesi gerektiğidir. Bu konuda uluslara-
rası birçok bilimsel araştırma ve yayın20 var-
dır. Bu araştırmalarda özellikle korozyon ko-
nusu ağırlıkla ele alınmaktadır ve bu konuda 
farklı müdahale yöntemleri önerilmektedir.21 
Diğer dönemlere tarihlenen ve mimari miras 
değeri taşıyan yapılar gibi betonarmenin kul-
lanıldığı 20. yüzyıl mirası / modern mimarlık 
mirası kapsamına giren yapılar için de olabil-
diğince özgün malzemeyi koruyan müdaha-
lelerin tercih edilmesi gereklidir ve onarımın 
estetiği oldukça önemlidir. Ancak ne yazık ki 
Türkiye’de konunun bu düzeyde bir “miras bi-
linci ve farkındalığı” ile ele alınmaması, koru-
ma konusunda deneyimi olmayanların çözüm 
önerilerinin onay alması bu örnekte olduğu 
gibi geri dönüşü mümkün olmayan kayıplar 
yaratmaktadır.
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Zeynep Kâmil Hastanesi 19. yüzyıl sonunda 
mezarlık yanındaki bir arsada, kent çeperinde 
inşa edilmiştir. 1950’li yıllardan itibaren yakın 
çevresinin yaşadığı dönüşümlere, nüfus artı-
şına ayak uydurmuş, ilave edilen yapılarıyla 
kapasitesini artırmıştır. Bu kapsamda 1955 yı-
lında temeli atılan çocuk pavyonu 1958 yılında 
kullanıma açılmıştır. Çocuk pavyonu özellikle 
giriş kısmındaki cephe kurgusuyla ön plana 
çıkmaktadır. Projesinde Cahit Güneri, Fazıl 
Aysu gibi önemli eserlere imza atan mimar-
lar emek vermiştir. İnşa edilmesi için dernek 
kurulması, yardım toplamak için çeşitli etkin-
likler düzenlenmesi de yapımının arkasındaki 
daha nice uğraşların olduğunu göstermek-
tedir. Bu bakımdan Zeynep Kâmil Hastanesi 
Çocuk Pavyonu gerek mimari özellikleriy-
le gerek sosyal işleviyle İstanbul’un önem-
li bir değeridir. 19. yüzyılın son çeyreğinden 
1960’lara kadarki dönemde yapılan ekleri ile 
kendi içinde farklı tarihsel katmanlar ve her 
bir katmanda tarihsel, sosyal, teknolojik mi-
ras değerleri barındıran bir yapılar topluluğu 
ilken ne yazık ki 2010’lu yıllarda yapılan güç-
lendirme uygulamaları sırasında mimari özel-
liklerini ve 20. yüzyıl ortası kimliğini yitirmiş-
tir. Zeynep Kâmil Hastanesi Çocuk Pavyonu 
binası artık ne vardır ne de yok…

18

14, 15 Çocuk 
pavyonu bitişine 
inşa edilen yeni 
birimi gösteren 
fotoğraflar (İBB 
Atatürk Kitaplığı 
Arşivi, Foto_56288 
ve 56255).

16 Çocuk 
pavyonunun 2013 
yılındaki görünümü 
(İBB Şehir Haritası).

17 Çocuk 
pavyonunun 2014 
yılındaki görünümü 
(Yandex Sokak 
Panoramaları).

18 Çocuk 
pavyonunun 
günümüzdeki 
durumunu gösteren 
fotoğraf.
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melih koray’ın cephe oyunu: 
erenköy palas apartmanı

Bağdat Caddesi, sıklıkla kullanılan adıyla Cad-
de, İstanbul’un Anadolu yakasında Kızıltoprak 
ile Bostancı arasında uzanan yaklaşık 6 km’lik 
önemli bir akstır1. Geniş kaldırımları ile insan-
ların rahatça yürüyebildiği bu aks alışveriş 
yapmak, yemek yemek ve sosyalleşmek adına 
oldukça popülerdir. Cadde boyunca ilerlen-
diğinde, alt katlarında çeşitli mağazaların ve 
yeme-içme mekânlarının yer aldığı, sağlı sollu 
sıralanan apartmanlar dikkat çeker. Çoğunluk-
la 1960-1980 aralığına tarihlenen bu modernist 
apartmanların büyük kısmı özellikle ön cephe 
kurguları bağlamında oldukça nitelikli ve de-
neysel örneklerdir. Günümüze kadar ulaşabil-
miş bu yapılar sadece inşa edildikleri dönemin 
sivil mimarlığını temsil eden örnekler değil, 
aynı zamanda belge niteliği taşıyan, modern 

mimarlık mirasının birer temsilcisidir. Ne yazık 
ki, bu nitelikli apartman örneklerinin bulun-
duğu Bağdat Caddesi ve çevresi, İstanbul’da 
1999 depremini takiben başlayan ve özellikle 
2004 yılından sonra hız kazanan kentsel dö-
nüşüm sürecinin Kadıköy’de en yoğun hisse-
dilen kısımlarındandır. Özellikle caddeye yakın 
sokaklardaki apartmanların pek çoğu fiziksel 
hasar olmadığı halde yıkılmakta ve yıkılan 
apartmanların yerine daha çok katlı apart-
manlar inşa edilmektedir. Mimarlık literatürün-
de yer bulamamış bu sivil mimarlık örnekleri-
nin yıkımı ile birlikte çevredeki mevcut konut 
dokusu değişmektedir. Bu durum, özellikle 
1960-1980 yılları arası konut üretiminin önem-
li karşılıklarından olan -modern- apartmanla-
rın ikonik temsilcilerinin geleceğe taşınmasını 
güçleştirmektedir. Literatürde, Cadde’deki 
apartmanlara ilişkin nispeten kısıtlı kaynak ol-
duğundan, yıkılmadan önce bu yapıların bel-
gelenmesi ve haklarında araştırma yapılması 
önemlidir. Bu bağlamda, çalışma kapsamında, 
bahsedilen dönemde pek çok apartman yapısı 
ile karşımıza çıkan bir figür olan Melih Koray’ın 
Erenköy Palas Apartmanı ele alınmaktadır. 

Koray’ın mimarlık pratiği araştırıldığında 
apartman tasarımlarının portföyünün önem-
li bir parçasını oluşturduğu anlaşılır. Bağdat 
Caddesi de mimarın Kadıköy’deki apartman 
tasarımlarına ev sahipliği yapan önemli ko-
numlardan biridir. Burada tasarımcının mimar-
lık dilini yansıtan pek çok apartmanı yer alır. 
Bunlardan biri olan Erenköy Palas Apartmanı, 
Koray’ın kullandığı özgün cephe dili ve Cadde 
ile kurduğu ilişki bağlamında oldukça dikkat 
çeken bir yapıdır. Dolayısıyla bu çalışmanın 
amacı, Koray’ın Bağdat Caddesi’nde inşa 
ettiği özgün apartman örneklerinden olan 
yapıya dikkat çekmek, daha önce literatürde 
detaylıca paylaşılmamış bir modern mimarlık 
mirası olan bu apartmanın cephesini analiz 
ederek projesini ve ona ait fotoğrafları mi-
marlık arşivine kazandırmaktır.

bağdat caddesi ve apartmanları üzerine 
Bağdat Caddesi’nin tarihçesi araştırıldığında, 
bu bölgenin Osmanlı İmparatorluğu döne-
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minde 19. yüzyıla kadar kırsal bir arazi iken 
deniz ve raylı ulaşımdaki ilerlemelerle hızla 
gelişerek önemli bir yerleşim merkezine dö-
nüştüğü anlaşılır. Bu gelişimi tetikleyen ilk 
unsur 1857 yılında buharlı gemilerin çalışma-
ya başlamasıdır. Bu sayede iki kıta arasındaki 
deniz yolculukları düzenli hale gelir ve zaman 
içinde Anadolu Yakası da yaz kış yaşanılan bir 
yere dönüşür. Öte yandan, 1872 yılında Hay-
darpaşa ile Pendik arasında çalışmaya başla-
yan tren sayesinde bölgenin yerleşim alanları 
gittikçe genişler. Cadde’nin paralelinde ban-
liyö seferlerinin başlaması ile çevredeki arsa-
lara geniş bahçeler içinde, yazlık ya da kışlık 
olarak kullanılmak üzere büyük ahşap ya da 
kâgir köşkler yapılır2. Rekreasyon alanlarının 
ve kamu yapılarının inşa edilmeye başlaması 
ile hayat zaman içinde oldukça canlı bir hâl 
alır. Bölgedeki konut yapılarının sayısının hızla 
artışını, yeni tren istasyonlarının inşa edilmesi 
ve ara durakların oluşması destekler3. Böyle-
ce Bağdat Caddesi üzerindeki Caddebostan, 
Erenköy, Göztepe vb. duraklarla birlikte ma-
halleler oluşur. 1930’larda Kadıköy-Bostancı 
tramvayının, gidiş-geliş iki hat olarak çalış-
maya başlamasının sağladığı ulaşım kolaylı-
ğı bu alanı daha da yaşanılabilir hale getirir. 
Böylece, bu çevre, popüler bir yerleşim ala-
nına dönüşür. Bu yıllarda iki yaka arasındaki 
erişimin kolaylaşmasının ve Suadiye Plajı ile 
Caddebostan Plajı’nın açılmasının da etkisiyle 
Cadde ve çevresi sayfiye ağırlıklı olarak kul-
lanılmaya başlanır4. 1920-1950 aralığında, iki 
katlı konut dokusunun yoğunluklu olduğu bu 
mahalleler yıllar içinde gelişir. Hatta Bağdat 
Caddesi’nin 1953 yılında asfaltlanması ve iki 
yanından tramvayın geçirilmesi de yine böl-
genin konut dokusunun değişmesini sağlayan 
faktörlerdendir5. 1952-1954 döneminde Kadı-
köy için ilk defa genel planlama yapılır, yeni 
imar uygulamaları ile eski köşklerin yanısıra 
üç katlı yeni yapılar inşa edilmesinin önü açılır. 
Bağdat Caddesi’nin günümüzdeki gibi popü-
ler bir hal alması ise 1960’lara tarihlenir. Birkaç 
on yıl boyunca caddedeki ulaşımın büyük bir 
kısmını sağlayan tramvay 1966 yılında kaldı-
rılır, yol otomobillere ve dolmuşlara kalır. Bu 
yıllarda Cadde’de köşklerin yanısıra yeni inşa 
edilen modern apartmanlar birlikte yer alır 
ve Cadde bu modern apartmanlarla birlik-
te daha da ünlenir. 1965 yılında Kat Mülkiye-
ti Kanunu’nun çıkarılmasının ardından inşaat 
süreci daha da hızlandığından yoğun bir imar 
faaliyeti yaşanan bölgede eski köşklerin ve 
sayfiye konutlarının yıkıldığı, onların yerleri-

ne yeni apartmanların inşa edildiği bir döne-
me girilir. 1972 yılında yapılan düzenlemeler-
de Bağdat Caddesi üzerindeki ve etrafındaki 
apartman dokusunun kat sayısı artırılır; Cad-
de ve çevresinde beş, sahil kısmında ise dört 
kat olarak belirlenir6. Bu düzenlemeler 1972-
1982 aralığında bölgedeki toplam yapı alanını 
iki kattan fazla artırır. Yapılan düzenlemelere 
rağmen Bağdat Caddesi’ndeki bahçe içindeki 
müstakil konutların çoğu ancak 1970’li yılların 
sonlarına kadar özgün dokularını koruyabilir7. 
1970’li yıllardan sonra ise emsal yine artırılır, 
bu sayede sekiz ile on iki katlı yeni apartman-
ların inşa edilmesinin önü açılır. Bu dönemde 
Bağdat Caddesi özellikle üst gelir grubu için 
çekici bir yaşam alanına dönüşür8. Ancak bu 
durum, 1960 öncesinde inşa edilen konut 
örneklerinin önemli bir kısmının günümüze 
ulaşmasını engeller. 1973 yılında iki yakanın 
köprü ile bağlanması metropoliten alanı ge-
nişlettiğinden bu inşai faaliyetler hızla devam 
eder. 1987’de sahil yolunun inşası ile deniz 
kenarında konumlanan, bu yıllara kadar ula-
şabilmiş eski yalıların önlerinden yol geçer. 
Bu durumda bölgenin sayfiye özelliği de kay-
bolmaya başlar9. Yine 1987 yılında çift yönlü 
işleyen caddedeki araç trafiği günümüzdeki 
haline, yani tek yönlü hale getirilir10. Böylece 
iyice kalabalıklaşan bölgede sahil yolunda 
araç trafiği Kadıköy-Bostancı doğrultusunda 
ilerlerken Bağdat Caddesi’nde ise aksi yönde 
akmaya başlar. 1998 yılına gelindiğinde ise ye-
niden yapılan düzenlemelerle bölgede emsal 
tekrar artırılır ve eskiden olduğu gibi mevcut 
apartmanların yıkılıp yerlerine daha çok kat-
lılarının yapıldığı bir sürece girilir11. 1999 yılın-
daki İstanbul depreminin ardından kenti etkisi 
altına alan kentsel dönüşüm uygulamaları ile 
Bağdat Caddesi’nin konut dokusu, bölge-
nin rant potansiyelinin de etkisiyle, yeniden 
değişmeye başlar. Kentsel dönüşüm her ne 
kadar ilk olarak Cadde’nin çevresini etkile-
miş olsa da kısa sürede burada konumlanan 
apartmanların yıkıldığı ve yerlerine yeni yapı-
ların inşa edildiği bir sürece girilir. Ancak, yeni 
inşa edilen bu yapıların çoğunlukla eskisi gibi 
sadece Cadde kotları yeme-içme, satış vb. 
fonksiyonlara hizmet veren konut yapıları ola-
rak tasarlanmadığı belirtilmelidir. Bu yapılar 
genel olarak ofis yapısı olarak düşünülebilir. 
Üst katların sadece konut işlevine ayrıldığı na-
dir örnekler ise Cadde’nin Bostancı’ya yakın 
kısımlarına konumlanır. Dolayısıyla kısa süre 
öncesine kadar üst gelir grubu için önemli 
bir konut yerleşimi olarak dikkat çeken Bağ-
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dat Caddesi’nde barınma işlevi artık oldukça 
geri planda kalır. Günümüzde ziyaretçilerine 
alışveriş olanağı sağlayan pek çok mağaza ve 
çeşitli kafe, restoran seçenekleri sunan Cadde, 
Gazete Kadıköy’ün haberine göre 2012 yılın-
da dünyanın en iyi dördüncü alışveriş caddesi 
seçilmiştir12. Bu bağlamda, bölgenin artık bir 
konut yerleşimi olmaktan uzaklaştığını söyle-
mek mümkündür.

Bağdat Caddesi’nde yaşanan bu dönüşüm göz 
önünde bulundurulduğunda, 1960-1980 aralı-
ğına tarihlenen bu apartmanların yıkım riski ile 
karşı karşıya oldukları açıktır. Bahsi geçen bu 
nitelikli apartman örnekleri modern mimarlık 
mirasımızın bir parçası olarak belgelenmeli ve 
literatürde yer almalıdır. Bu çalışmanın odağın-
daki Erenköy Palas Apartmanı hem bu nitelikli 
örneklerden biri olması hem de Cadde’de pek 
çok apartman tasarımı olan Melih Koray’ın 
mimarlık perspektifini yansıtması bakımından 
araştırılmaya değer bir örnektir.

apartmanlarda ön cepheye vurgu:  
melih koray tasarımlarından örnekler
Bağdat Caddesi’nde yer alan apartmanların 
önemli bir kısmı cepheleri bağlamında ilgi 
çekici ve deneysel örneklerdir. Savaş sonrası 
dönemin monotonluğuna karşı çıkmaya çalı-
şılan bir dönem olan13 1960’lar ve sonrasında, 
özellikle konut üretimi bağlamında, apartman 
örneklerinin cephelerindeki estetik arayışlar14 
dikkat çeker. Bu estetik arayışlar Türkiye’nin 
de içinde olduğu pek çok ülkenin tasarım 
dilinde, özellikle konut cephelerinin açıklık-
ları, balkon korkulukları, apartman isimlikleri 
gibi öğeler bağlamında gözlenir. 1966 yılına 
tarihlenen Erenköy Palas Apartmanı da, bu 
estetik değerleri taşıyan cephe organizas-
yonu bağlamındaki mimari yaklaşımı ile Me-
lih Koray’ın dikkat çeken yapılarından biridir. 

Güzel Sanatlar Akademisi’nden 1951 yılnda 
mezun olan Koray, iki yıl sonra Kadıköy’de 
kendi ofisini açar ve çoğunlukla İstanbul’da 
mimarlık yapar. Hatta tasarımlarının büyük 
kısmı Kadıköy bölgesinde yer alır15. Koray’ın 
kişisel arşivi incelendiğinde barınma, eğlen-
ce, üretim, turizm ve eğitim yapılarını içeren 
geniş bir mimarlık repertuarına sahip olduğu 
anlaşılır. Bunlar arasında apartman projele-
rinin sayısı diğerlerine göre çok fazladır16. 
Sadece Kadıköy’de yüzü aşkın apartman ta-
sarımı bulunan17 Koray, Gazete Kadıköy’ün 
bir haberine göre 1960-1980 yılları arasında 
“Kadıköy’ün mimarı” olarak anılır18. Cephe dili 
konusunda oldukça detaylı ve özenli çalışan 
Koray, özellikle apartmanların ön (ana cadde-
ye bakan) cephelerine diğer cephelere oran-
la ekstra ilgi gösterir; betonarme ve diğer 
malzemelerin de yardımıyla cephede adeta 
bir tür oyun kurgular. Yapının cadde ile, yani 
kamusal alan ile ilişki kuran bir parçası olan 
bu cephenin tasarımı, mimarın hemen hemen 
bütün projelerinde öncül bir problem olarak 
ele alınır. Yan ve arka cepheler ise eğer yapı 
bir köşe parselde değilse ya da ara bir soka-
ğa cephe vermiyorsa son derece sade bir bi-
çimde tasarlanır. Cadde’deki diğer apartman 
tasarımlarında da bu yaklaşımı izleyen mimar, 
Erenköy Palas Apartmanı’nın (Cadde’ye pa-
ralel olan) ön cephesini de bu şekilde kur-
gular. Koray’ın Cadde’de konumlanan diğer 
apartmanlarından olan Suadiye’deki Dilman 
(1966) ve Hayırlı (1969) Apartmanları, Göz-
tepe’deki Çizmecioğlu Apartmanı (1968), Fe-
neryolu’ndaki Ufuk Apartmanı (1972) ile Bos-
tancı’daki Suner Apartmanı’nda (1970) da bu 
durum değişmez. Cephe organizasyonları in-
celendiğinde her birinde ön cephenin daima 
daha vurgulu ve dinamik olduğu görülür.

Koray’ın apartmanlarını, bu cephelerde kul-

2 Hayırlı Apartmanı 
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landığı belirgin dil üzerinden ayırt etmek 
adeta mümkündür. Çünkü mimar, yapılarının 
cephelerinde benzer malzemeleri ve tasarım 
unsurlarını tekrar eden bir dil kullanır. Diğer 
cephelerine oranla daima dinamik ve estetik 
bir kurguya sahip olan ön cephe tasarımla-
rında açıklıkları tanımlayan ve/veya onları 
vurgulayan kafes benzeri çerçevelere sıklıkla 
rastlanır. Bu çerçeveler genellikle ahşap mal-
zemeden üretilmiştir; farklı boyutlarda, sabit 
ya da hareketli olabilirler. Ayrıca, cephedeki 
düzlemleri dinamikleştirmek adına malzeme 
ve renk tercihi açısından cephenin genelinden 
kimi zaman ayrışan farklı kesitlerde cepheye 
entegre düzlemler de Koray’ın tasarımların-
da dikkat çeker. Bu düzlemler bazen derin-
leşerek saksı elemanına dönüşür ve böyle-
ce fonksiyon da kazanır19. Cadde üzerindeki 
apartmanlarında bu öğeleri sıklıkla tekrarla-
yan Koray’ın buradaki projelerinin tasarım di-
line ayrıca özen gösterdiği, Moda’da yer alan 
Kutlu Apartmanı ve Selahattin Bey Apart-
manı ile Yeldeğirmeni’ndeki Çam Apartmanı 
ve Küçükdağılkan Apartmanı gibi farklı böl-
gelerdeki yalın cepheli apartman örnekleri 
ile karşılaştırıldıklarında anlaşılır. Bu durumu 
bölgenin rant potansiyeli ile ilişkilendirmek 
mümkün olabilir.

erenköy palas apartmanı 
Bağdat Caddesi 367 Ada 85 Parsel’de ko-
numlanan bu yapı diğer dönemdaşlarının 
çoğu gibi betonarme sistemle inşa edilmiş-
tir. Koray’ın mimarlık pratiğinde sıklıkla göze 

çarpan cepheye entegre edilmiş betonarme 
düzlemler bu yapıda da karşımıza çıkar. Mi-
mar aslında simetrik bir düzende planladığı 
cepheyi, kaydırmalı olarak yerleştirdiği bu 
düzlemlerle ve balkon korkuluklarındaki ta-
sarım diliyle asimetrik bir biçimde okutur. 
Burada, cepheye entegre ettiği düzlemleri 
cephe organizasyonunu daha ahenkli hale 
getiren bir öğe olarak kullanır. Farklı büyük-
lük ve derinliklerde tasarlanan bu betonarme 
düzlemlerle yapının ön cephesine dinamizm 
katan mimar, bu düzlemleri yatayda şaşırt-
malı bir biçimde kurgulayarak daha da dik-
kat çekici kılmayı başarır. Bazı tasarımlarında 
uyguladığı gibi derinleşen düzlemler ile cep-
heye entegre saksı fikrini buradaki balkon ve 
pencere önlerinde de kullanır. Koray, cephe 
repertuarının bir diğer parçası olan, mahre-
miyet sağlayan ya da gölge oluşturan kafes 
öğesini burada kullanmaz. Onun yerine kısmi 
olarak dikeyde konumlandırılmış ahşap ele-
manları, yatay balkon korkulukları ile biraraya 
getirerek diğer elemanlarla estetik bir uyum 
sağlayacak biçimde kullanır. Koray ayrıca, bu 
yapının yan ve arka cephelerini ön cepheye 
oranla oldukça yalın tasarlayarak yine genel 
mimarlık yaklaşımının dışına çıkmaz. Bu üç 
cephede ön cephedeki detaylara rastlanmaz.
Öte yandan mimar, zemin kat üzerinde beş 
konut katına sahip bu apartmanın cephe-
sinde diğer apartman projelerinin çoğunda 
olduğu gibi ticari işlevlerle barınma işlevini 
birbirinden ayıran bir tasarım dili izler. Konut 
katlarında ön cepheye konumlandırdığı yaşa-

3 4
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ma mekânı ile kullanıcının Cadde’yle ilişkisini 
koparmayan mimar, bu cepheyi olabildiğince 
şeffaf tutar. Büyük pencerelerle sağlanan bu 
şeffaflığı yapının sağ ve sol köşelerine konum-
landırdığı geniş balkonlarla destekler. Yapının 
yan ve arka cephelerinde yer alan penceler 
incelendiğinde ise yaşama mekânına karşılık 
gelen kısımdakilerin görece büyük olduğu, 
buna karşılık diğer odaların pencerelerinin 
küçük olduğu dikkat çeker.

Girişi Bağdat Caddesi’nin kaldırım kotunun al-
tına hizalanan bu apartman, caddeye iki fark-
lı merdivenle bağlanır. Merdivenlerden daha 
sembolik olanı, dairesel olarak apartmanın gi-
riş katındaki dükkânların kotuna ulaşım sağlar. 
İkinci merdiven ise apartman sakinlerini apart-
manın girişine nazikçe yönlendiren, nispeten 
saklanmış, yalın bir merdivendir. Burada amaç, 
dükkânların müşterisi ile apartman sakinlerinin 
girişini birbirinden ayırmak olabilir.

Arşivden elde edilen planlar incelendiğinde, 
zemin kat planında dükkânların olduğu katta 
bir adet ikinci sınıf lokantaya ek olarak farklı 
metrekarelerde on adet dükkâna yer verildiği 
görülür. Ayrıca, bu planda Bağdat Caddesi’ne 
ulaşımı sağlayan dairesel merdivenin yer al-
madığı (planda ana merdivenler yazılı kısım-
da olmalıydı), onun yerine farklı bir merdiven 
organizasyonun çizili olduğu göze çarpar. 
Yine bu planda apartmanın sağ ve sol yanın-
dan birer kapı ile ortak bir giriş holüne ulaşıl-
dığı (planda bu girişler gösterilmiştir) da oku-
nabilir. Apartman adeta bu holün hizasından 
ön ve arka bölüm şeklinde ikiye ayrılmıştır. 
Her iki kısımda da kullanıcıyı alt ve üst kot-
lara bağlayan ayrı merdiven kovaları bulunur. 

Ancak günümüzde apartmanın bu kısmı daha 
farklıdır. Tek bir ana girişle (planda mevcut 
giriş olarak gösterilmiştir) içeriye girildikten 
sonra sağda yer alan çift kollu bir merdiven-
le diğer katlara ulaşılmaktadır. Belediye’nin 
arşivinde bulunan birinci bodrum kat planın-
da ise farklı büyüklüklerde fotoğraf, mobilya 
teşhir ve resim atölyelerine ilave olarak bir de 
kapıcı odası yer alır. Arazideki eğimi başarılı 
bir şekilde kullanan mimar, bu mekânlara dı-
şarıdan giriş sağlar. Günümüzde bu katın hâlâ 
farklı fonksiyonlarla kullanıldığı ve girişlerin 
dışarıdan sağlandığı görülür. Arşivde yapının 
üst katlarına ait bir plan olmadığından konut 
katlarının iç mekân organizasyonuna dair bil-
gi bulunmamaktadır. Anlaşılan odur ki Bağdat 
Caddesi boyunca sıralanan kimi apartmanlar-
da olduğu gibi Erenköy Palas Apartmanı’nda 
da yıllar içinde birtakım değişiklikler yapılmış-
tır. Örneğin, yapının üst katlarında artık klinik, 
turizm acentası gibi farklı ticari amaçlara hiz-
met veren mekânlar yer aldığından zemin kat 
ile üst katlar arasındaki fonksiyon ayrımı yok 
olmaya yüz tutmuştur. Ayrıca, cephede bu 
mekânlara ait tabelalar dikkat çeker.

son söz
Bağdat Caddesi’nde 1960-1980 aralığına ta-
rihlenen apartmanların oluşturduğu konut do-
kusu yıllar içinde değişir. Burada konumlanan 
ve modern mimarlık mirasımızın temsilcileri 
olan pek çok apartman yapısının zaman içinde 
yok olması bu değişimin ana sebeplerinden-
dir. Cadde’deki ticari işlevin gün geçtikçe artış 
göstermesi, apartmanlardaki çoğu dairenin ti-
cari kimlik kazanması ve bölgenin konut işlevi-
nin geri plana düşmesi de bu durumda olduk-
ça etkilidir. Özellikle ticari amaçlı bu mekânlar, 
1960-1980 dönemi apartmanlarının çoğunda 
cephelerin özgün niteliklerinin –tabelalar ya 
da özellikle giriş katlarda cephelere kaplanan 
farklı malzemeler nedeniyle- okunamamasına, 
hatta kaybolmasına sebep olurlar. Bu nedenle 
yıkılmamış olsalar da artık tanınmayacak hale 
gelmiş bu özgün ve nitelikli cephelerin inşa 
edildikleri dönemin mimari karakterine refe-
rans vermeleri zordur. Öte yandan bu durum 
sadece cephe organizasyonlarıyla da sınırlı 
kalmaz, iç mekânda da işlev değişikliği ve ye-
nileme çalışmaları ile devam eder. Dolayısıyla 
Cadde’de bu döneme işaret eden nitelikli ve 
dönemsel özelliklerini hâlâ koruyabilen apart-
manların sayısı gün geçtikçe azalır. Bölge hal-
kının geçmişiyle kurduğu ilişkinin bir tanığı 
olan bu apartmanların yok oluşu bu ilişkide bir 
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parçalanma yaratırken kentsel hafızaya ve mi-
mari belleğe de zarar verir.

Erenköy Palas Apartmanı hâlâ kentsel hafıza-
yı ve mimari belleği cephe kurgusu ile des-
tekleyen bir örnek olarak okunabilir. Bu ne-
denle, yazı kapsamında ele alınan bu yapı, iç 
mekânında zaman içinde değişiklikler yapıl-
masına ve cephesinde çeşitli tabelaların yer 
almasına rağmen hâlâ Bağdat Caddesi’nin en 
dikkat çekici apartmanlarından biridir. Bura-
da, Koray’ın özellikle ön cephede betonarme 
düzlemlerle oynadığı oyun sonucunda dina-
mikleşen cephenin etkisi büyüktür. Dolayısıy-
la, bu apartman 1960-1980 arası sivil mimar-
lık ürünleri bağlamında öne çıkan bir örnek 
olarak mimarlık literatüründe yer almayı hak 
eder.

Öte yandan, Bağdat Caddesi üzerinde ko-
numlanan, inşa edildikleri dönemi temsil 
etme niteliğine sahip diğer apartmanların 
da belgelenmesi ve literatüre kazandırılması 
gerekir. Buna yönelik çalışmaların vakit kay-
betmeden yapılması, kentsel dönüşümün 
etkilerinin hissedildiği bu dönemde öncelik-
li olmalıdır. Aksi takdirde, 1960-1980 yılları 
arasına tarihlenen, o dönemin modern konut 
mimarlığını, tasarım dilini yansıtan, malzeme 
ve renk kullanımına örnek teşkil eden nitelikli 
yapılar yok olacaktır.

5 Yapının dairesel 
merdiveni 

6 Erenköy Palas 
Apartmanı’na ait 
zemin kat planı. 
Kaynak: Kadıköy 
Belediyesi Arşivi 
(Yazar tarafından 
geliştirilmiştir)
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fatma karaca apartmanı: 
nejat ersin kadıköy’de!

2000’li yılların ilk yarısından itibaren 
İstanbul’da yaşanan kentsel dönüşüm pek 
çok bölgeyi etkilemiştir. Özellikle Kadıköy 
bölgesinde, kentsel dönüşüm, 1960-1980 
aralığına tarihlenen pek çok nitelikli apart-
man yapısının yıkılmasına neden olmuştur. 
Dönüşüm ayrıca yine bu döneme tarihlenen 
pek çok yapı için de yıkım tehlikesi oluştur-
maya başlamıştır. Bu nedenle, bu dönemi ve 
dönemin mimarlık dilini simgeleyen yapıların 
belgelenmesi, tasarımcılarına ulaşılması ve 
korunması oldukça önemlidir. Bu yapılardan 
biri de, Kadıköy’de, Küçükağa Sokak ve Kuzu 
Sokak kesişiminde yer alan betonarme ya-
pım sistemli bir apartman olan Fatma Karaca 
Apartmanı’dır. Bu apartman yatay vurgulara 
sahip cephesi, bahçe ile uyumlu dili, özelleş-
tirilmiş giriş yolu gibi pek çok unsurla dikkat 
çekici bir yapıdır. Ayrıca yapı, kentsel dönü-
şüm ile çehresi değişen ve geçmişiyle olan 
ilişkisi parçalanan bölgede1, dönemi yansıta-
bilen istisnai örneklerdendir. 

Yapının bulunduğu Küçükağa Sokak incelen-
diğinde, 2015 yılının ardından hızlanan yıkım 

ve yeniden inşa çalışmalarının özellikle 1960’lı 
ve 1970’li yıllara ait konut dokusunu bulanık-
laştırdığı söylenebilir.2 Bu noktada, dönemi 
yansıtan nadir bir örnek olan Fatma Karaca 
Apartmanı daha da önem kazanır. Suadiye’de, 
343 Ada 8 Parsel’de bulunan apartmanın tüm 
katları konut işlevindedir. Zemin üzerinde üç 
katlı olarak ele alınmış olan yapı, Türkiye’de 
modern mimarlık pratiğinin önemli aktörlerin-
den biri olan mimar Nejat Ersin’in Kadıköy’de 
tasarlamış olduğu tek apartmandır.3 

mimar nejat ersin
1924 yılında Kocaeli’nde doğan Nejat Ersin, Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nden 1950 yılında me-
zun olmuştur.4 Ersin, 1953 yılında, Sedat Çağlar 
ve Necdet Dağ ile hem bir büro hem de Form 
Dekorasyon Mağazası’nı kurar. Burada, Ersin, 
Çağlar ve Dağ çeşitli yarışma projelerine de 
imza atar.5 Bu mağazada, tasarlanan modern 
mobilyalar satılır.6 Ne yazık ki bu mağaza kısa 
ömürlü olur. Büro da varlığını 1958 yılına dek 
sürdürür.7 Mimarlık pratiğinde ve meslek ör-
gütlenmesinde etkin bir figür olan Ersin, 1960 
yılında memuriyetten ayrılır ve mimarlık büro-

Hande 
Tulum
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su açar. 1962 yılında ise, mimar, akrabası Mu-
harrem Hilmi Remo’nun sermaye desteğiyle, 
yap-sat sürecinde rol almaya karar verir. Böy-
lece, Ersin ve Remo, RER Yapı Bürosu’nu kurar. 
Bu büro, 1972 yılına dek varlık gösterecektir. Bu 
süreçte, Ersin, tasarlar, inşa eder ve satar. An-
cak, kendisinin ifade ettiği üzere, tasarım pren-
siplerinden ödün vermek istemediği için yap-
sat sürecinde uzun süre yer almak istemez ve 
RER kısa süreli bir girişim olarak kalır.8

Ersin, Ankara başta olmak üzere farklı işlev-
lerde pek çok farklı yapı tasarımına imza atar. 
Bu yapıların arasında, kooperatifler, villalar, 
endüstri yapıları, büro yapıları, turizm yapıla-
rı yer alır.9 Bu yapılar içinde en önemlilerden 
biri, kuşkusuz 1958 yılına tarihlenen Meydan-
lar Müdürlüğü Kooperatifi olarak da bilinen 
Cinnah 19’dur. Ersin, Cinnah 19’un proje çalış-
malarına, 1956 yılında başladığını ve Le Cor-
busier, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Edward 
D. Stone gibi mimarlardan ilham aldığını ak-
tarır.10 Ayrıca, tasarım kararlarında, Ersin ol-
dukça özgürdür çünkü kooperatifteki kişiler, 
mimardan yalnızca birbirine benzeyen ko-
operatif binalarından ayrışan ve hafızalarda 
yer edecek bir yapı tasarlamasını ister.11 Bu-
nun üzerine mimar, Türkiye modern mimar-
lık pratiği ve konut üretimi bağlamında sıkça 
sözü edilecek Cinnah 19’u tasarlar.

Ersin, yapının dönemdaşlarından farklılaşa-
bilmesi için binaya, kendi deyişiyle cephedeki 

“lekeyi”12 ve cephede bulunan “beyaz beton 
grilleri”13 eklemlendirmiştir. Projelendirme sü-
recinde araştırma safhasına çok önem veren 
mimar, griller için Stone’un mimarlık dilinden 
esinlendiğini belirtir. Hatta, bu birimlerin ima-
latının kendisini çok zorladığını ekler. Yine 
yapıda yer alan güneşlenme terası, çatı yüz-
me havuzu gibi öğeler de Ersin’in uluslararası 
mimarlık üretimlerinden etkilendiğini kanıtlar 
niteliktedir14. Ancak bu öğeler devamlı olma-
mış, yüzme havuzu on yıla yakın bir süre kul-
lanıldıktan sonra çocuk felcini yayabileceği 
düşüncesiyle kapatılmıştır.15

Ersin, bu yapıda, iç mekândaki pek çok de-
tayda da oldukça özenli davranır. Banyoları 
ve mutfak evyelerini mermer malzemeden 
ürettirdiğini ve döşeme için de yine kendisi-
nin tasarım yapıp imal ettirdiğini belirtir.16 Mi-
mar, bu özenli tasarım ve üretim dilini, tasar-
ladığı her yapıda sürdürür. Ersin, bu durumun 
imkânsızlıktan kaynaklandığını aktarır. Umut 
Şumnu ise malzeme ve üretim teknolojileri ile 
ilgili kısıtlamaların bir potansiyel olarak yo-
rumlanabileceğini belirtir. Şumnu’ya göre, bu 
yapı özelinde, yoksunluklar yetkinliklere dö-
nüşmüş, Ersin, gömme enstalasyonları, aydın-
latma sistemlerini adeta bir icat gibi sunmayı 
bilmiştir.17 

Mimar, çoğunlukla Ankara’da çalışmış olsa da 
İstanbul’da da pek çok projeye imza atmıştır. 
Bu yapılar arasında hem konut yapıları hem 

* Kaynak 
belirtilmedikçe tüm 
görseller yazara 
aittir.

1, 2 Fatma Karaca 
Apartmanı, Ön ve 
yan cephe, 2021

3 Giriş yolu 
döşemesinin 
durumu, 2018 ve 
2021
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de kamusal yapılar bulunmaktadır. Kamusal 
yapılar arasında Renault Mais Servis Bakım 
ve Büro Binası (Levent, 1974)18, Maken Maki-
ne Aletleri Fabrikası ve Büro Binası (Pendik)19 
yer alır. Konut yapılarında ise villa ve apart-
man projelerine rastlanır. Bu projeler, Yavuz 
Kireç için Yazlık Ev (Bayramoğlu, 1968)20, 
Dana Noyan Villası (Kaynarca)21, Turgut Göle 
Villası (Pendik)22, Abdül Saka Yalısı Rekons-
trüksiyon Projesi (Yeniköy)23, Nevzat Gömeç 
için Apartman Projesi (Burgazada)24 ve Nev-
zat Gömeç Apartmanı’dır (Kadıköy).25 

2010 yılında vefat eden mimarın çalışmaları-
na ilişkin Mimarlar Derneği 1927 tarafından bir 
çalışma yürütülmüş ve dernek, mimarın arşi-
vini djital olarak araştırmacıların erişimine aç-
mıştır. Böylece, mimarlık literatüründe, mima-
rın Cinnah 19 gibi bilinen, popüler projelerinin 

yanısıra az bilinen projeleri de gün yüzüne 
çıkmıştır. Bu şekilde, Türkiye’de modern mi-
marlık pratiğine yön veren mimarların arşivle-
rinin dijital biçimde paylaşılmaya başlanması, 
Türkiye’deki modern mimarlık mirasına odak-
lanacak gelecek çalışmalar için öncüldür. 

Bu çalışma kapsamında ele alınan apartman 
yapısına (Fatma Karaca Apartmanı) yazarın 
ve Efsun Ekenyazıcı Güney’in birlikte yü-
rüttüğü “Kadıköy Apartmanları” projesi26 
Suadiye bölgesi saha gezileri bağlamında 
rastlanmış ve derneğin hazırladığı veri taba-
nından yapının mimarının Nejat Ersin oldu-
ğu teyit edilmiştir. Kadıköy’de konumlanan 
bu apartmanın inşa edildiği dönemde ismi 
Nevzat Gömeç Apartmanı olup günümüz-
deki ismi Fatma Karaca Apartmanı’dır. Nev-
zat Gömeç hakkında ulaşılabilen tek bilgiye 

4

5
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göre; Gömeç, Nejat Ersin’in Cinnah 19’da yö-
neticiliği devrettiği, makine mühendisi olan 
ve eğitim hayatını Amerika’da tamamlayan 
bir arkadaşıdır.27

fatma karaca apartmanı
Fatma Karaca Apartmanı, özenli tasarım dili 
ile incelenmeye değer bir yapıdır. Apart-
man, Kadıköy Belediyesi İmar Müdürlüğü 
Arşivi’nde taranmış, ancak yapının projeleri-
ne ve inşa tarihine ilişkin bir bilgiye ulaşılama-
mıştır. Bağdat Caddesi ve çevresindeki konut 
dokusu incelendiğinde, yapının 1960’lı yıllar 
mimarlık pratiğinde karşılaşılan tasarım yak-
laşımlarına referans verdiği gözlemlenmiştir. 
Bu nedenle, yapının bu döneme ait olabilece-
ği düşünülmektedir.

Nejat Ersin tasarımı olan yapıda, prizmatik 
kutu estetiğine referans verilmiş olup yapının 
giriş cephesinde balkon açıklıkları ile kütle-
nin dolu boş ilişkisi kurulmuştur. Ayrıca bu 
cepheye, farklı malzemelerden oluşan düşey 
bantlar eklenmiş ve böylece cephe dinamik-
leştirilmiştir. Yapı cephelerinde düşey hatların 
farklı malzemelerle tanımlanması mimarın 
farklı yapı tasarımlarında da karşılaşılan bir 
husustur. Örneğin mimarın yine Nevzat Gö-
meç için bu defa Burgazada’da tasarladığı 
apartmanda da benzer bir yaklaşım izlen-
miştir. Fatma Karaca Apartmanı’nın bir diğer 
cephesinde ise zemin katında içeri çekilme-
ler kurgulanmış, bu çekilmelerin bir sonucu 
olarak dairesel kolon düzeni planlanmış ve 
bu kolonlar dışavurulmuştur. Bu çekilmeler 
sayesinde, mimar hem giriş holünü özelleş-
tirebilmiş hem de yapının bahçe ile ilişkisini 
kuvvetlendirmiştir. 

Yapının giriş cephesinde hem garaj kapısı 
hem de apartman giriş kapısı yer almaktadır. 
Apartman giriş kapısı, geniş bir yüzeye ya-
yılmış olup apartman giriş holünün büyüklü-
ğüne ilişkin ipucu vermektedir. Yapı, dönem 
yapılarıyla karşılaştırıldığında, apartman yapı-
larında çoğu zaman garaj bölümüne rastlan-
madığı vurgulanmalıdır. Bu açıdan yapı, dö-
nemdaşlarından farklıdır. Yapıda, apartman 
giriş yolu döşemesinde de özenli bir yaklaşım 
söz konusudur. Döşeme, dikdörtgen formda-
ki birimlerden oluşturulmuş ve birbirine yakın 
iki kot oluşturulmuştur. Böylece dinamik bir 
yaklaşım sergilenmiştir. Ancak 2021 yılında, 
döşemede değişiklik yapılmış ve döşeme, 
yalnızca tek kota bağlanmıştır. Döşeme bu 

haliyle, tasarlandığı dönemde sahip olduğu 
dinamiklikten uzaktır. 
 
Fatma Karaca Apartmanı’nın cephe kurgu-
sunda ise, farklı cepheler için farklı bir kurgu 
söz konusudur. Giriş cephesinde, yatay bir 
düzen izlenmiş, balkonlar ve düşey traverten 
hatlar, yataylığın domine edici etkisini azalt-
mak için kullanılmıştır. Bir diğer cephede ise 
traverten malzeme, balkon parapeti olarak 
kullanılmış ve yine farklı bir etki yaratılmış-
tır. Arka cephe diye tariflenebilecek bir diğer 
cephede ise dinamizm sağlanması için döşe-
menin vurgulanarak dışarı taşınması gibi kimi 
yöntemlere başvurulmuştur. 
 
Bahçesindeki ağaçlardan ötürü yapının cep-
heleri, tüm detayları gözlemlenebilecek bi-
çimde belgelenememiştir. Mimarlar Derne-
ği 1927 - Nejat Ersin Arşivi’nden ulaşılan ön 
cephe çizimi, yapının üst katlardan itibaren, 
simetrik bir kurgu ile düşünüldüğünü de or-
taya koyar. Ayrıca görünüş çizimindeki özen, 
malzeme, gölgelendirme gibi hususlar ile 
kendisini gösterir. Bu özen, hem Ersin’in hem 

4 Dairesel kolon 
düzeni, 2021

5 Apartman giriş 
holü, 2021

6 Ön cephe çizimi. 
Kaynak: Mimarlar 
Derneği 1927, Nejat 
Ersin Arşivi

7 Zemin kat planı. 
Kaynak: Mimarlar 
Derneği 1927, Nejat 
Ersin Arşivi
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dönemin temsil biçimine ilişkin bir işaret ola-
rak okunabilir.

Yapının görülebilir bir iç mekânı olan apart-
man giriş holüne gelindiğinde, kullanılan tüm 
malzemelerin birbiri ile uyumlu olduğu özenli 
bir tutum ile karşılaşılır. Zemin seviyesinde si-
yah baskın renk olarak kullanılırken duvarlar 
ve kolonda beyaz renk kullanılmıştır. Dönemin 
mimarlık pratiği incelendiğinde, pek çok nite-
likli yapıda, apartman giriş holü tasarımlarının 
vurgulanmak istendiği, bu nedenle heykelsi 
merdivenler, farklı döşeme kaplamaları gibi 
unsurlara başvurulduğu anlaşılır.28 Bu apart-
manda, geniş giriş holünde benzer stratejile-
rin izlendiği görülebilir. Dairesel bir kolon ve L 
formlu bir merdiven ile holde bir odak noktası 
yaratılmıştır. Merdivenin ilk basamağında bir 
farklılaşma söz konusudur. Böylece mermer 
malzemeden imal edilmiş olan merdivendeki 
odak hissi sürdürülmüştür. Ek olarak merdi-
ven korkuluğunun bitimi, yumuşak, yuvarlak 
hatlar ile kurgulanmıştır. Bu anlamda, kolona 
da referans verildiği düşünülebilir. Bunun ya-
nısıra, bu dökme mozaik döşemeli giriş ho-
lünde bulunan belki de en önemli öğelerden 
biri havuzdur. Havuz, bir köşesinden, daire-
sel kolona entegre bir biçimde tasarlanmış-
tır. Günümüzde kullanılmamakta olup içine 
bir bitki yerleştirilmiştir. Bu anlamda kaderi, 
Ersin’in bir başka tasarımı olan Cinnah 19’daki 
havuzun29 kaderine benzerdir. 2. Dünya Sa-
vaşı sonrası yapılar incelendiğinde, turizm 
tesisleri dışında genellikle sahilde konumla-
nan Aydın Sahil Sitesi (Cafer Bozkurt; Yalo-
va, 1976),30 Altın Sahil Sitesi (Baykan Kalaba, 
Zeynel Yeltekin; Mersin, 1977),31 Balıkçı Koyu 
Sitesi (İlhan Arguvanlıgil; İstanbul, 1979)32 
gibi sitelerde ve Maltepe’de bir Yaz Evi (Fi-
ruzan Baytop; İstanbul, 1964)33 ile Villa (Yıl-
maz Sanlı, Güner Acar; İstanbul, 1973)34 gibi 
müstakil konutlarda, havuz öğesine rastlanır. 
Apartmanlarda ise bu durumun nadir oldu-
ğunun altı çizilmelidir. Bunlar arasında; Pıtrak 
Apartmanı (Cahit Akan; İzmir, 1974)35, Sazak 
Binası (İlhan Arguvanlıgil; İstanbul, 1979)36 ve 
Kaplancalı Apartmanı (Maruf Önal; İstanbul, 
1974-1981)37 sayılabilir. Bu yapılarda, havuz 
çoğu zaman yüzme havuzu olarak ele alın-
mıştır ve çoğu günümüze ulaşamamıştır. 

Süs havuzu ölçeğinde bir havuz öğesi barın-
dıran Fatma Karaca Apartmanı, bu yönüyle 
diğer örneklerden ayrılmaktadır. Ayrıca giriş 
holünde, oturma elemanları da bulunmakta-

dır. Ancak yapıya farklı zamanlarda gerçek-
leştirilen ziyaretlerde, bu holde insanların 
vakit geçirdiğine tanıklık edilmemiştir. Bu 
durumun, bir süredir sosyalleşme biçimlerini 
derinden etkileyen pandemi durumu ile ilişkili 
olabileceği düşünülmekle birlikte giriş holü-
nün, tasarlandığı dönemdeki kadar davetkâr 
olmadığı da iddia edilebilir. 

Yapının giriş holünün ve diğer mekânların 
anlaşılabilmesi için Mimarlar Derneği 1927 
Arşivi’nden edinilen zemin, birinci ve ikinci 
kat planları incelenmiştir. Burada, apartmanın 
giriş holünde, holdeki dairesel kolon ile birlik-
te yine dairesel bir havuz planlandığı görülür. 
Bu noktada, havuzun günümüzdeki hâli farklı 
olduğundan uygulanırken formunun değiş-
tirildiği düşünülebilir. Bunun dışında zemin 
katta, üç garaj birimi, kömür deposu, depo, 
tesisat birimi ve kapıcı odasının bulunduğu 
görülür. Bu servis işlevlerinin toplandığı katta, 
ayrıca bir daire yer almaktadır. Üst katlarda 
ise zemin katın aksine simetrik bir mekân or-
ganizasyonu söz konusudur. Birinci ve ikinci 
katta, üç yatak odası, bir hizmetçi odası ve 
bir salondan oluşan iki geniş daire bulun-
maktadır. Kare formlu bir antreden salon ve 
mutfak bölümüne erişim vardır. Buradan ay-
rıca bir başka kapı ile banyo ve yatak oda-
larını ayıran özel bir koridora da geçilir. Plan 
çizimlerinde, ıslak hacimlerin döşemelerinin 
gösterilmesi ve tefrişinin yanısıra, özellikle 
salon bölümüne odaklanıldığı ve salonun; ça-
lışma, yemek ve oturma alanlarıyla üç bölüm 
halinde düşünüldüğü görülür. Fatma Karaca 
Apartmanı, özgün pek çok özelliği ile -muh-
temelen- apartman sakinlerinin de katkısı ile 
günümüze ulaşabilmiş önemli bir yapıdır.

sonuç yerine
Kadıköy bölgesinde, pek çok dönemin konut 
dokusunu yansıtan bir çeşitlilik söz konusu-
dur. Ancak günümüzde kentsel dönüşüm ile 
birlikte bu çeşitliliğin temsili de sorunlu bir 
hâl almıştır. Bölgede 2. Dünya Savaşı sonrası, 
özellikle 1960 sonrasına ait nitelikli mimarlık 
ürünlerinin yıkılmakta olduğu, çoğu özenli 
bir cephe kurgusuna sahip olan bu yapıların 
bölgenin konut dokusundan silindiği anlaşıl-
maktadır.

Fatma Karaca Apartmanı’nın tarihlendiği 
1960 sonrası mimarlık pratiği incelendiğinde, 
kentleşme, göç, nüfus artışı gibi gelişmeler ile 
birlikte apartman yapılarının barınma kültürü-
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nü domine ettiği anlaşılır. 1960-1980 aralığın-
da diğer konut tiplerine nadiren rastlanırken 
apartman örneklerinin hızla arttığı görülür.38 
Bu sıklıkla karşımıza çıkan yapıların tasarımcı-
larının bir kısmı ise kamusal görünürlük sağla-
yan cephelere odaklanmış ve cephe kurgusu 
meselesi ile ilgilenmiştir. Bu cephe kurgula-
rında hem özenli bir tasarım dili hem de böl-
genin taşıdığı konut tasarım yaklaşımlarının 
sürekliliği söz konusudur. 

Fatma Karaca Apartmanı da, cephe düzeni, 
malzeme seçkisi, renk paleti ve mimari ele-
manları açısından inşa edildiği dönemin ve 
bölgenin pek çok özelliğini taşımaktadır. Bu 
açıdan Kadıköy’de bir dönemin konut doku-
sunu temsil etmesi bağlamında günümüze 
ulaşarak bir istisna oluşturmaktadır. Apart-
man tüm bunlara ek olarak, giriş holünün 
tasarımı, havuz, garaj gibi unsurlar bulundur-
ması gibi özellikler ile yalnızca cephe kurgusu 
ile öne çıkan bir yapı olmadığını da gösterir. 
Bu nedenlerle, modern mimarlık mirasının bir 
ürünü olan yapının korunması, benzer değer 
ve önemde olan dönemdaşlarının da belge-
lenmesi ve koruma kapsamına alınması öne-
rilmektedir. 
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tarihi çevrede  
“modern bir han”:  
bursa hal ve çarşı binaları

İnşa edildiği dönemde ve dönemin yayınların-
da “Yeni Hal” olarak da bilinen “Bursa Hal ve 
Çarşı Binaları”, kentin ticari merkezi durumun-
daki, kapalı çarşı ve geleneksel köy pazarlarını 
da içine alan Hanlar Bölgesi’nde bulunmakta-
dır. Osmangazi İlçesi Tuz Pazarı Mahallesi’nde 
5809/1 ve 5809/2 numaralı parselde bulunan 
yapının sınırlarını batıda Kapalı Çarşı ve Fidan 
Han, doğuda Tuz Pazarı Cami ve Çukur Han, 
kuzeyde Uzun Çarşı, güneyde ise geleneksel 
köy pazarları ve Cumhuriyet Caddesi oluştur-
maktadır. Yapı, günümüzde Tuz Pazarı Çar-
şısı, eski hal ve geleneksel köy pazarı olarak 
bilinen Uzun Çarşı ile Cumhuriyet Caddesi’ni 
bağlayan bir konumda yer almaktadır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın talebi üze-
rine, Bursa’nın tarihi ticaret merkezinde pazar 
yerlerinin düzenlenmesi için hal yapılması işi 
Halit Femir ve Feridun Akozan’a verilmiştir. 
İkili tarafından tasarlanan yapının 1949 yılında 
tamamlandığı 1951 yılında kullanıma açıldığı 
bilinmektedir. Proje, özellikle kentsel ölçek-

teki tasarım kararları ve bulunduğu bağlam-
la kurduğu ilişki açısından değerlendirilmesi 
gereken ticaret odaklı bir yapıdır. Yapı, Hanlar 
Bölgesi ve bu bölgedeki yapı tipolojisi bağ-
lamında tarihi doku içindeki yaklaşımıyla öne 
çıkmaktadır. Mimari ölçekte ise, yapı yatay ve 
düşeyde çizgisel yalın cephe tasarımı ile mo-
dern bir dile ve yenilikçi bir yaklaşıma sahip-
ken, tonozlu üst örtüsü ve iç mekân kurgusuy-
la bölgenin mimari karakterini ve bağlamını 
yorumlamaktadır.

Bu kapsamda, Bursa Hal ve Çarşıları burada, 
Hanlar Bölgesi bağlamında tarihi çevrede bu-
lunduğu dokuyu referanslarla yorumlayan / 
ilişkiler kuran ”yeni yapı” olarak ele alınmak-
tadır.1 Bu bölgedeki han tipolojisi ve biçim-
lenmesinden referansla kurgulanan yapı, dö-
nemi için bölgedeki diğer hanlarla kullanım 
açısından aynı ölçekte olmasa da “modern bir 
han” tasarımı doğrultusunda inşa edilmiştir. 
Yapının “modern bir han” olarak tariflenme-
si, tasarım sürecinde bölgenin yapı tipolojisi 

Gökhan 
Okumuş, 
Gürkan 
Okumuş

1
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ve mimari karakterinin ele alınış biçimi ve mi-
marların yaklaşımlarıyla ilişkilendirilmektedir. 
Yapının tasarım süreci, Halit Femir ve Feridun 
Akozan’ın mimarlık serüvenleri içindeki yeri, 
güncel durumu, tarihi çevrede “modern”in ta-
sarımı ve Hanlar Bölgesi bağlamıyla bütünleş-
mesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

bursa hal ve çarşı binaları,  
kubbeli han (tuz pazarı hali)
Hanlar Bölgesi içinde yer alacak bir hal ve ka-
palı çarşı projesine dair ihtiyaç ve ilk fikirler 
1930’lara dayanmaktadır. Bu sürece ilişkin ilk 
olarak, Tuz Pazarı Hali için düzenlenen yarışma 
sonucunda Mimar Hüseyin Hüsnü Tümer ta-
rafından tasarlanan proje katılımcı dört proje 
içinden birinci olarak seçilmiş ancak uygulan-

mamıştır2. Bu hal projesinin yarışma şartname-
sinden yapının betonarme sistemle tasarlana-
cağı ve kapı, pencere gibi elemanlarının demir 
malzeme olacağı gibi bilgiler öğrenilmektedir. 
Ayrıca, yapının iç mekân kurgusuna dair de 
sebze, yağ, et, süt ve süt ürünleri gibi mekânsal 
ayrımların yapılması gerekliliği dikkat çekmek-
tedir. Bu kapsamda, yapı programında satış 
ve sergi alanlarının yanısıra depolama alanları, 
soğuk hava depoları gibi yapının işlevine özgü 
mekânlar da bulunmaktadır.

Bu program çerçevesinde birinci seçilen pro-
jede, ana satış ve sergi alanı, beşik çatılı ge-
niş bir mekândır; çevresinde sundurma çatı 
ve geniş saçaklı ticaret birimleri tasarlanmış-
tır. Ana mekânın çeperinde bu ticari birim ve 

2

* Kaynak 
belirtilmedikçe tüm 
görsel ve çizimler 
yazarlara aittir. 
Fotoğraflar: Gürkan 
Okumuş ve Gökhan 
Okumuş Kişisel 
Fotoğraf Arşivi, 
2016-2021.

1 Hanlar Bölgesi 
ve Bursa Ticaret 
Merkezi’nde Bursa 
Hal ve Çarşısı’nın 
konumu.

2 Bursa Hal ve 
Çarşısı’nın bölgedeki 
konumu ve 
görünümü, 1950-
2020. Kaynak: (üst) 
Arkitekt, 1950; (alt) 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yarışmalar 
Arşivi
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le ise esas kütleyi saracak şekilde daha alçak 
tasarlanmıştır. Aynı arsada 1949 yılında inşa 
edilen Halit Femir ve Feridun Akozan tasa-
rımlı yapının da bu benzer mimari yaklaşımla 
tasarlandığı görülmektedir.

Bursa Hal ve Çarşı Binaları, temel olarak çarşı ve 
dükkânlar kısmı ile asıl hal binası ve dükkânları 
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Bu 
iki bölümü ve yapıyı Uzun Çarşı ve Cumhuri-
yet Caddesi’ni birbirine bağlayan Çömlekçiler 
Caddesi ayırmaktadır. Bugün “Kubbeli Han”3 
olarak da bilinen çarşı mekânları ve büroları 
içeren esas yapı, caddenin batısında; “İç Fidan 
Han” olarak bilinen ve 15. yüzyıl yapısı olan 
Fidan Han’ın (Mahmut Paşa Hanı) bitişiğinde 
tasarlanan, zemin katında dükkân ve bürolar 
ile onlara ait depoları içeren diğer yapı da cad-
denin doğusunda konumlanmaktadır. 

“Kubbeli Han” olarak isimlendirilen esas yapı, 
ürün satış ve sergileme, depolama ve ofis fa-

5

3

4

dükkânlar bitişik ve sırt sırta bir düzendedir. 
Bu sayede mekânlara yapının içinden ve dışın-
dan ulaşılabilmektedir. Betonarme yapım sis-
temi ile inşa edilmesi öngörülen hal binasının 
satış mekânı olan esas kütle daha yüksek ve 
ön planda, dükkân sıralarını içeren ikincil küt-
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aliyetleri olmak üzere üç ana başlıkta ve üç 
ayrı katta düzenlenmiştir. Zemin katta yapının 
dört cephesinden, cephelerin tam ortasında 
ikisi esas ve anıtsal giriş olmak üzere basık 
kemerli dört giriş kapısı yer almaktadır. Plan 
şeması kuzey-güney ve doğu-batı eksenle-
rinde simetriktir. Zemin kat, merkezinde ürün 
satış alanı ve çarşı, bu ana bölümün çeperin-
deki sundurma çatılı daha alçak mekânda ise 
geniş vitrinli dükkân dizileri olacak şekilde iki 
bölümde tasarlanmıştır. 

Yapıya ismini de veren kubbeli satış mekânı 
ve çarşı bölümü yapının merkezinde 500 
m2’lik, geniş ve bölünmeyen bir alan oluştu-
rur. Betonarme iskelet, arası tuğla dolgu ola-
rak inşa edilen bu bölümün üst örtüsü, bir-

birlerini kesen çerçevelerin taşıdığı, kaburgalı 
çapraz tonoz şeklinde betonarme plak olarak 
çözümlenmiştir. Bu çapraz tonozlar cephede 
geniş açıklıklara sahiptir ki bu cepheler yapı-
ya, kentsel ölçekte bölge için referans nokta-
larından biri olma özelliği kazandırmaktadır. 
Ayrıca bu geniş açıklıklar, yapının bir girişin-
den diğeri görünecek kadar bölmesiz olan 
satış mekânını aydınlatacak şekilde tasarlan-
mıştır. Cephede çapraz tonozların yarım daire 
biçiminde ve üç ayrı eş büyüklükte bölünen 
dikdörtgen açıklıkları petek çerçevelidir ve 
bazı cam yüzeyler renklendirilmiştir.

Yapı içinde katlar arası erişim, yapının üç cep-
hesinde yer alan düşey sirkülasyon elemanları 
ile sağlanmaktadır. Bunlardan batı cephesin-

6

3 Çarşı Hali için 
düzenlenen yarışma 
sonucunda Mimar 
Hüseyin Hüsnü Tümer 
tarafından tasarlanan 
ve birinciliğe değer 
görülen proje. 
Kaynak: Arkitekt, 
1932

4 Bursa Hal ve 
Çarşısı projesinin inşa 
edileceği alanın 1939 
yılındaki görünümü 
ve projenin vaziyet 
planı. Kaynak: (sol) 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yarışmalar 
Arşivi; (sağ) Arkitekt, 
1950 

5 Yapının inşa 
yıllarına ait fotoğraf. 
Kaynak: Arkitekt, 
1950

6 Betonarme 
yapım tekniği ile 
çapraz tonozlarla 
çözümlenmiş yapının 
holü ve kesit çizimi. 
Kaynak: Arkitekt, 
1950
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deki merdiven, sadece esnafların kullanımı 
için tasarlanmış, bu bölümden sadece birinci 
kata erişim bulunmaktadır. Yapının güneydo-
ğu bölümündeki sirkülasyon alanında ise, bi-
rinci katta ve bodrumdaki soğutucu servisle-
rine giden ikincil merdivenler bulunmaktadır.

Dükkânlara ait bürolar ve soğutucu servislerin 
yer aldığı birinci katta, zemin kata ait plan şe-

ması küçük farklarla tekrar edilmektedir. Ana 
kütlenin etrafında ek kütle olarak çözümlenen 
bu katın tonozların altındaki bölüm olan galeri 
boşluğuna bakan balkonları da bulunmaktadır. 
Büro ve soğuk hava depolarına erişimi sağla-
yan sirkülasyon alanı da bu galeri boşluğunu 
çevrelemektedir. Birinci kattaki büroların dü-
şey dilimli pencereleri ve sirkülasyon alanla-
rının daha dar ve aynı uzunluktaki pencerele-
ri, yapının tonozlu esas cephe görünümünün 
tabanında bir kaide oluşturur. Her dükkâna 
ait özel depolar, ıslak hacimler ve soğuk hava 
depoları ise bodrum katta tasarlanmıştır. Her 
bir dükkânın bodrum katta aynı hizada ve bü-
yüklükte deposu yer almaktadır. Yapının bu 
ek kütle olarak algılanan esas mekân dışında-
ki bölümü ise, yığma tuğla duvarların taşıdığı, 
betonarme döşeme plaklar şeklindedir.

Çömlekçiler Caddesi karşısında inşa edilen ve 
2016 yılında yıkılan “İç Fidan Han” olarak bili-
nen diğer çarşı binası, zemin katta dükkânları 
ve genel kullanımlı tuvaletleri; üst katta ise 
büro mekânlarını içermektedir. Bu yapının 
bodrum katında, kalorifer dairesi ile kömürlük 
bulunmaktadır. Ayrıca, bu mekânın içinden 
Tarihi Fidan Han’a geçiş olduğu ve bu yapı-
ya neredeyse bitişik olarak tasarlandığı bilin-
mektedir4.

Bursa Hal ve Çarşı binaları için Halit Femir 
ve Feridun Akozan’a verilen işin tanımında 
hem iki ayrı yapının yer alması hem de ticari 
merkezdeki açık çarşı ve pazar alanlarının dü-
zenlenmesi konusundaki hedefin belirtilmesi 
dikkat çekmektedir.5 Bu bağlamda, yapının 
çevresiyle birlikte düşünülerek tasarlandığı 
ve gelecekte yakın çevrenin de istimlâk edi-
lip yan pazarlar oluşturacak şekilde çarşıya 
katılacağından söz edilmektedir. Tasarımın, 
açık kamusal alanlar ve çarşı ile kurduğu iliş-
ki çerçevesinde kent için simgesel özelliği de 
vurgulanmaktadır.6

Femir ve Akozan ayrıca; tasarım için, hem ta-
rihi kentin mimari karakterini göz önüne alarak 
hem de yeni bir eser yapmakta olduklarını dü-
şünerek modern ve gelenekseli birarada har-
manlamak istediklerini vurgulamaktadır.7 Han-
lar Bölgesi ve bu bölgedeki çarşılara ait mimari 
unsurlar olan kubbe ve tonozları hatırlatan bi-
çimsel tasarım yaklaşımı çerçevesinde bu yapı 
tasarımına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, yapının 
Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan tasa-
rımcılarının mimarlık serüvenlerine bakılacak 

7

8
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olursa, her ikisinin de kariyeri için tarihi doku ve 
kentsel bağlamın öneminden söz etmek gere-
kir. Femir 1930’lu yıllarda Le Corbusier’nin ya-
nında çalışmış, Sedad Hakkı Eldem’in asistan-
lığını yapmış; Henri Prost’un yanında çalışan 
Akozan ise, mesleki kariyerinde yine Sedad 
Hakkı Eldem ile çalışma imkânı bulmuştur.8 Bu 
deneyimlerin sonucu olarak, Akozan’ın mimari 
kimliğinin, restorasyon ve tarihi yapı yenileme 
bağlamında geliştiği söylenebilir. İkilinin or-
taklıkları, 1942 yılında başlayıp Femir’in vefat 
ettiği 1954 senesine kadar yaklaşık on iki yıl 
sürmüştür. Ayrıca, mimarların aynı dönemde 
Bursa’da işbirliğiyle tasarlamış oldukları İpekçi-
lik Kolektif Şirketi Dokuma Fabrikası ve birçok 
konut yapısı bulunmaktadır.9

Tüm bu bilgiler ışığında, mimari referans kur-
gusunu bölgedeki han tipolojisi ve biçimle-
nişinden alan ve tasarım süreci bu doğrultu-
da gelişen yapının; bölgenin tarihi ve mimari 
karakterini bağlamsal olarak iyi analiz eden, 
yenilikçi ve çağdaş mimari dili, strüktür ve ta-
sarım yaklaşımı ve yorumu ile ön plana çık-
tığı söylenebilir. Bu çerçevede, yapı dönemin 
özellikleri ve kentsel yapım sürekliliği açısın-
dan oldukça önemli bir yere sahiptir.

tarihi çevrede “modern”in tasarımı: 
bağlamla bütünleşme
Osmanlı Dönemi’nde 14. yüzyıldan itibaren 
Hisar Bölgesi ve kalenin doğusunda şekille-
nen Bursa’nın ticaret merkezindeki ekonomik 
canlılık ile birlikte 15. yüzyıldan itibaren han 

yapılarının inşası başlamıştır. Bugünkü ticari 
aksların belirginleşmeye başladığı dönemden 
günümüze, alan; dükkânlar, hanlar, iş hanları, 
geleneksel ve açık pazar yerleri ile kentin tica-
ri merkezi rolünü sürdürmektedir. Kapalı çarşı, 
bedesten, han ve pazar yerleri gibi ticari fonk-
siyonların yanısıra bu alan; camiler, medrese-
ler ve hamamlar ile sosyo-kültürel anlamda da 
kentin merkezidir.

Bu bölgede konumlanan baskın yapı tipine ve 
tipolojisine bakacak olursak, 15. ve 16. yüzyılda 
inşa edilen han, bedesten ve çarşı yapıları öne 
çıkmaktadır. Daha sonra hanları birbirine bağ-
layan yollar oluşmuş, değişen üretim ve satış 
işlevlerine göre mekânsal ilişkiler farklılaşmış 
ve çarşılar ortaya çıkmıştır.10 Hanlar; tıpkı aras-
ta, bedesten ve çarşı yapıları gibi, kent merke-
zinde, kare veya dikdörtgen plan şemasında 2 
katlı yapılar olarak plan ve işleyiş özellikleriyle 
bugün de varlıklarını sürdürmektedir.

19. yüzyıldan itibaren Bursa, modernleşme 
hareketlerinin uygulandığı ilk kentlerden biri 
olmuştur. 1855 Bursa Depremi ve özellikle 
Cumhuriyet sonrasında bölgede, yeni ticaret, 
yönetim ve kültür yapıları inşa edilmiş ve kent-
te köklü bir dönüşüm yaşanmıştır.11 19. yüzyıl-
da yapılan ilk imar çalışmaları, Tarihi Ticaret 
Merkezi’nin mekânsal yapısını ve fiziksel bü-
tünlüğünü etkilemiş, daha sonraki süreçte 20. 
yüzyıl sonrasında da merkezde önemli deği-
şimler yaşanmıştır. Günümüze uzanan bu de-
ğişim-dönüşüm süreçlerinde kent merkezinde 

9

7 ”Kubbeli Han” ve ”İç 
Fidan Han” yapıları 
ve çevre ilişkileri. 
Kaynak: Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
Yarışmalar Arşivi

8 Yapının 
çevresindeki 
çarşı, pazar ve 
açık kamusal satış 
alanlarıyla kurduğu 
ilişki. 

9 Yapının han 
tipolojisine referansla 
plan şeması. Kaynak: 
Arkitekt, 1950
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bulunan bazı işlevler yok olmuş ve kentin yeni 
gelişim alanlarına yönelmiştir. Ayrıca, 1927’deki 
büyük çarşı yangınında, Koza Han ile Tuzpaza-
rı arasındaki, bugün Açık Çarşı olarak isimlen-
dirilen alanın tamamen yandığı bilinmektedir.

Tüm bu süreçlerde, dükkân, han, bedesten 
gibi yapı tiplerinin bir sokak doğrultusunda 

sıralanması ile oluşmuş ticari merkez kurgu-
sunun yerine, Hanlar Bölgesi’ndeki mekânsal 
değişimlerle, birbirinden kopuk ve dağınık 
halde kentin belli noktalarına inşa edilmiş 
yeni ticari yapı tipleri ortaya çıkmıştır. Hanlar 
Bölgesi, kentteki güçlü merkez ve yoğun bir 
ticaret bölgesi olma özelliğini sürdürmekle 
beraber mevcut yapıların ticari ihtiyaçlarını 

10

11
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yeterince karşılayamamasından dolayı bölge-
deki yeni yapılarda yeni malzeme ve yapım 
teknikleri kullanılarak hem üretim hem de sa-
tış için gereken farklı nitelikte yeni mekânlar 
oluşturulmuştur.

Bu dönemde ortaya çıkan ticaret yapıla-
rından biri de Bursa Hal ve Çarşı binalarıdır. 
Yapının ortaya çıkış sürecine ilişkin bu alan-
la kuracağı fonksiyonel ilişki kadar açık çarşı 
ve pazar alanlarıyla kuracağı diyalog da bir o 
kadar önemlidir. Bu çerçevede, tarihi çevrede 
modernin tasarımı kapsamında, yeni yapının 
mevcut dokuya nasıl eklemleneceği ve bu du-
rumun fiziksel çevre ve sosyal yaşam ile nasıl 
bir karşılıklı etkileşim yaratacağı, bağlamla na-
sıl bütünleşeceği önemli bir soru olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, yapı, yeni-
likçi yapısal özellikleri ve strüktürel yaklaşımı 
yanında, ana çarşı mekânı ve bu ana mekânın 
çeperindeki sundurma çatılı yan kütleden 
oluşması açısından bölgedeki han yapı tipolo-
jisiyle benzerlikler göstermektedir. 

Yapının plan şeması bölge için çok tanıdık 
olan bedesten ve han plan şeması üzerinden 
çağdaş ihtiyaçlara cevap oluşturacak biçim-
de düzenlenmiştir. Zemin katta, yapının dört 
cephesinin merkezinde bulunan dört giriş ka-
pısı, anıtsal niteliğe sahiptir. Ayrıca, yine han 
tipolojisine referansla, yapının plan şeması ku-
zey-güney ve doğu-batı eksenlerinde simet-
riktir. Zemin kat, merkezindeki geniş aydınlık 
bölümüyle ürün satış alanı ve çarşı için geniş 
bir ortak alan sunmaktadır. Bu ana bölümün 
çevresindeki ikincil daha alçak mekânda ise 
dükkân dizileri tasarlanmıştır ki bu işleyişin de 
tarihi dokuya referansla oluşturulduğu söyle-
nebilir. Aynı yorumla üst katta tasarlanan büro 
ve diğer mekânlara erişim anıtsal kapıların ol-
duğu cephelerden sağlanmaktadır. 

Femir ve Akozan, hal yapısının gerektirdiği ge-
niş açıklık geçme sorununu betonarme yapım 
teknikleri ile çapraz tonozlarla çözümleyerek 
dikey taşıyıcılarla bölünmeyen, geniş bir çar-
şı mekânı elde etmişlerdir. Çevresindeki tarihi 
binaların modüler bir örüntü ile süreklilik sağ-
layan ve düzen oluşturan yapısı ve eğrisel üst 
örtülerin yeniden yorumlanarak yeni yapım 
yöntemleri ile üretilmesi, yapıya ilişkin dikkat 
çekici unsurlardır. Tarihi Hanlar Bölgesi’nin av-
lulu ve kubbeli han yapıları, kubbeli bedesten 
ve camilerden oluşan kentsel dokusu içinde, 
yapının çevresindeki formları doğrudan refe-

rans almasa da tasarım yaklaşımını belirlediği 
söylenebilir. Bu çerçevede, Femir ve Akozan’ın 
geliştirdiği üst örtü modeli, döneminin mima-
risi de göz önünde bulundurulursa yenilikçi 
mimari ve yapısal özellikler barındırmaktadır. 
Şevki Vanlı da bu kapsamdaki yazısında, yapı-
nın modernist dilini vurgulamış ve bulunduğu 
yere ait ve uygun olduğu, tarihi dokuya uyum 
sağladığı değerlendirmesini şu sözlerle yap-
mıştır: “Bursa profilinde de Halit beyin emeği 
var. Aynı zamanda hem modern, hem de şeh-
rin tarihini ve yumuşak tabiatını tatmin etti: 
Bursa Hal’i”.12

Bu dönem için, bölgenin mimari kimliğinin ve 
fiziksel çevresinin değişiminde; yeni yapıların, 
tarihi doku ile kütle ilişkileri, ölçek ve oranları, 
cephe özellikleri ve sürekliliği, cephe düzeni 
ve eleman boyutları, malzeme ve görünümü 
gibi konuların önemine dikkat çekmek gerekir. 
Bursa Hal ve Çarşısı ise ölçek ve kütle ilişkileri 
anlamında bu dokuyla uyumluysa da, cephe 
özellikleriyle alan içinde nötr ve tarafsız bir 
duruş, farklı ve kontrast bir görünüm sergile-
mektedir; mimari dili açısından farklı bir dö-
neme ait bir bileşen olarak olumlu ve değerli 
katkılar sunmakta olduğu söylenebilir. Tarihi 
dokuda yeni-eski ilişkisi farklılaşma-benzeş-
me ikilemi arasında sorgulanmaktadır ki Bur-
sa Hal ve Çarşısı tarihi dokuyu yorumlayan ve 
referanslar içeren bir tasarım yaklaşımında ol-
duğu gibi aynı zamanda tarihi dokuda tarafsız 
bir duruş yakalamaktadır. 

12

10 Yenilikçi mimari 
dili açısından tarihi 
çevrede farklı bir 
döneme ait bir 
bileşen olarak Bursa 
Hal ve Çarşısı. 
Kaynak: Arkitekt, 
1950

11 Yapının 
çevresindeki 
pazar alanlarından 
görünüm. 

12 Bugünkü 
durumda gerilen 
brandalarla görsel 
mekân algısı 
kaybolan satış ve 
çarşı alanı.
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Bursa Hal ve Çarşısı, bölgedeki yoğun ve dar 
sokaklı doku içinde, yüksekliği, taban alanı, 
cephesel özellikleri, kullanılan malzemenin 
özgünlüğü bağlamında diğer ticari yapılar-
dan ayrışmaktadır. Yeni bir yapı olarak yapım 
tekniği ve mimari karakter açısından yarattı-
ğı kontrastın yanısıra özellikle kent silüetinde 
dikkat çeken yerini vurgulamak gerekir. Vanlı 
ve yapının tasarımcılarının da belirttiği üzere, 
yapı kent silüetindeki ve Hanlar Bölgesi’ndeki 
konumu, kompozisyonu, dengesi ve çevre-
siyle bağıntısı bağlamında öne çıkarken aynı 
zamanda bölgenin dokusu içinde erimeyi de 
başarmıştır.13

güncel duruma ilişkin
Yapı ve çevresi, tarihte olduğu gibi bugün de 
ticari işlevini devam ettirmekle birlikte köy 
pazarların kurulduğu açık çarşıların konum-
landığı yoğun olarak ziyaret edilen bir mer-
kezdir. Günümüzde ticaret merkezinin kent 
içindeki konumu; kuzeyde Haşim İşcan Cad-
desi, doğuda Gökdere doğal eşiği, batıda Ce-
mal Nadir Caddesi, Tophane ve Hisar, güney-
de ise Atatürk Caddesi ve Heykel Bölgesi ile 
sınırlanır.

Yapı ve çevresi, tüm bileşenleriyle tarihsel sü-
recinden kaynaklanan bağlamını korumakla 
birlikte kentin merkezinde yaşamını tüm hı-
zıyla sürdürmektedir. Bursa Hal ve Çarşısı’nın 
konumlandığı aksta birkaç yıl önce yayalaştı-
rılmış olan Cumhuriyet Caddesi de, bölgedeki 
pazar ve çarşılara açılan bir ana dolaşım aksı 
niteliğindedir. Birçok ticaret ve yaya aksının 
yapıya ulaşmasının yanısıra, bu akstaki tüm 
cadde ve sokakların haftanın farklı zaman di-
limlerinde açık pazar alanları ve çeşitli ticari 
işlevlere ev sahipliği yapması da yapının gö-
rünümünü sürekli değişken bir hale getirmek-
tedir.

Bugün “Tuz Pazarı” olarak da isimlendirilen 
alanın, döneminde meyve sebze haliyken, 
günümüzde de geleneksel pazar kurgusuyla 
aynı işlevi devam ettiriyor oluşu, bulunduğu 
kentsel bağlamla birlikte işlevsel sürdürüle-
bilirlik ve süreklilik çerçevesinde önemlidir. 
Yapı, inşa edildiği dönemde çevresindeki açık 
pazar ve çarşı esnafının kapalı bir alana ta-
şınmasını öngörürken, ilerleyen süreçte yapı-
nın iç mekânında ticaret sürmüş ve fakat açık 
pazarlar ve çarşılar da işlevini yitirmemiştir. 

13
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Günümüzde çarşıda; zeytin, peynir, pirinç, 
yumurta, pastırma benzeri gıda ürünlerinin 
yanında çok az da olsa tekstil malzemelerinin 
perakende satışı yapılmaktadır. 

Tam olarak tarihi bilinmese de, 80’li yıllarda 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Os-
man Sönmez, hal ve çarşı binası olmak üzere 
iki yapı halinde planlanan projenin bütünleş-
mesi adına bir geçişin tasarlanmasını ve yapı-
ların tadilatını gündeme getirmiş ancak süreç 
sonuçlandırılamamıştır. Öte yandan 1999 dep-
reminde, yapının tonozlu üst örtüsünün zarar 
gördüğü bilinmektedir. Bu süreçte alınan ge-
çici önlemler sonrası, Sanayi Ticaret Odası 
tarafından yapının restorasyon işi Kalkınma 
Mühendislik’e verilmiştir. 

2016 yılında, yapının “İç Fidan Han” olarak 
bilinen bölümünün bakımsızlık sebebiyle ve 
Ticaret Odası tarafından yeniden inşa edi-
len yapıda aynı esnafa yer verilmesi şartıyla 
yıkıldığı belirtilmektedir.14 Ancak, bugün bu 
yapıda faaliyet gösteren esnafın esas yapı 
olan Kubbeli Han çevresinde Hal Aralığı So-
kak ve Tuz Pazarı Sokak’ta açık mekânlarda 
konumlandırıldığı bilinmektedir. Bugün alan-
da eski yapının temellerinin görülebildiği 
belirtilmekte ancak alanın etrafı, kapalı ve 
açık çarşı dükkânları ile çevrili olduğundan 
sadece çarşı içindeki bir boşluk olarak göz-
lemlenmektedir.

Yapıdaki önemli değişimlere ve güncel sorun-
lara bakacak olursak, satış mekânının dönü-

14

şüm sürecinden bahsetmek gerekir. Yapının 
merkezindeki bu geniş satış alanında taşıyı-
cıların bulunmaması, ana hole değişik büyük-
lükteki dükkânların yerleştirilmesi için esnek 
mekân sağlamıştır. Femir ve Akozan’ın tasar-
lamış oldukları açılır 2,5 m’lik özgün ahşap bi-
rim ve üniteler zamanla günlük ihtiyaçları kar-
şılamaz hale gelmiş, yerlerini açık dükkânların 
soğuk hava depoları ya da buzdolabı gibi ser-
vis eşyaları almıştır. Sonuç olarak, geniş bir sa-
tış ve çarşı alanı olan bu mekânın görsel algısı 
yitirilmiştir.

Femir ve Akozan tasarımına, yapının sıra 
dükkânların bulunduğu çeperine, pazar yerle-
ri ve sokaklarda gölge sağlamak için tente ve 
saçaklar eklenmiştir. Bu gelişigüzel eklemeler, 
alanın ve yapının mimari kimliğine zarar ver-
mektedir.

Dört cephede simetrik olarak konumlanan gi-
rişlerde kullanılan özgün demir malzemeli ka-
pılar kaldırılmamışsa da yapının dış çeperine 
yeni kapılar eklenmiştir. Ayrıca son bir iki yıl 
içinde, yapının tavanı ve çatısındaki malzeme 
kaynaklı ve yapısal sorunlar nedeniyle çarşı 
esnafı tarafından iç mekâna eklenen branda-
lar, yapının özgün iç mekân algısının tamamen 
yitirilmesine sebep olmuştur.

Özetle, tüm bu değişimler ve bakım onarım 
süreçleri sonrasında yapının fiziksel durumu-
nun her geçen gün kötüleştiği söylenebilir. 
Üst katı tamamıyla kullanım dışı olan yapının, 
bu kattaki pencerelerinin çoğunlukla kırılmış 

13 Yapının iç mekân 
kurgusunun ve 
mekânsal algısının 
dönüşümü. Kaynak 
(üst): Arkitekt, 1950 

14 Binanın dört 
cephesinde simetrik 
olarak tasarlanan 
girişlerden biri, özgün 
demir malzemeli 
kapılar.
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1 Bu yazı ve araştırmanın da ilk aşaması olan ve yazar-
lar tarafından 2016 yılında yapıya ilişkin hazırlanan 
“Bursa Tuz Pazarı Hal Binası” isimli çalışma, “Doco-
momo Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları 
Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları 
XII” etkinliğinde sunulmuştur, https://www.acade-
mia.edu/38895185/Docomomo_T%C3%BCrkiye_
Mimarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda_Modernizmin_Ye-
rel_A%C3%A7%C4%B1l%C4%B1mlar%C4%B1_XII_Tuz_
Pazar%C4%B1_Hal_Binas%C4%B1_Bursa

2 Bu yapıya dair bilgi ve görseller için bkz: Arkitekt, 
S. 1932-02 (14), s. 41-4. Hüseyin Hüsnü Tümer’in bu 
projesi yarışmada birinciliği kazanmasına rağmen 
uygulanmamıştır.

3 Bursa Hal ve Çarşı binaları için kullanılan “Kubbeli 
Han”, “Yeni Hal”, “İç Fidan Han” gibi adlar bölge esnafı 
ile yapılan görüşmeler sonucu öğrenilmiştir.

4 Halit Femir, Feridun Akozan, “Bursa Hal ve Çarşı Bina-
ları”, Arkitekt, S. 07-10 (223-224-225-226), s. 147-152, 
1950.

5 Yapının tasarım ve proje sürecine dair bilgiler, yapı ve 
mimarlarla ilgili belirtilen kaynakların yanısıra Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası Arşivi ile yapı ve çevresindeki 
esnafla olan görüşmeler sonucu elde edilmiştir. 

6 Femir, Akozan, a.g.y., 1950.
7 Şevki Vanlı, “Kayıplarımız: Mimar Halit Femir”, Arkitekt, 

S. 07-08 (273-274) s. 142, 1954.
8 “Feridun Akozan”, Arkitekt, S. 02 (334) s. 52-53, 1969; 

Vanlı, a.g.y., 1954.
9 Arkitekt, a.g.y., 1969; Vanlı, a.g.y., 1954.
10 İlhan Tekeli, “Bursa’nın Tarihinde Üç Ayrı Dönüşüm 

Dönemi”, 11. Uluslararası Yapı Yaşam Kongresi, Osman-
lı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bursa 
ve Yöresi, Bursa, s. 7-8, 6-8 Mayıs 1999.

11 Tekeli, a.g.y, 1999.
12 Vanlı, a.g.y., 1954.
13 Femir, Akozan, a.g.y., 1950; Vanlı, a.g.y., 1954.
14 Yapının yıkım gerekçesi ve sürecine dair kesin bilgiler 

ve kaynaklara ulaşamamakla birlikte çarşı esnafı 
ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Arşivi ile yapılan 
görüşmeler sonucu bu çıkarımlara varılmıştır. Yapının 
yıkımı sonrası 6 ay içinde esnafa yeni dükkânlarının 
verileceği belirtilmiş ancak yapı inşa edilemediğinden 
çarşı çevresindeki açık mekânlar bu yapı esnafına ay-
rılmıştır. Alanda yıkılan yapının temellerinin bugün de 
görülebildiği belirtilmekte ancak alanın çevresi kapalı 
ve dükkânlarla sıralı olduğundan gözlemlenememek-
tedir.

olduğu görülür. Özellikle ışıklık bölümlerinin 
mekânsal kaliteye katkısı algılanamayacak 
durumdadır. Yapı ve çevresi geçmişte olduğu 
gibi bugün de ticari işlevini yoğun bir şekilde 
sürdürdüğünden yapıda genel olarak bakım-
sızlık ve görsel kirlilik göze çarpmaktadır. Bu 
noktada, “Tuz Pazarı Sağlıklaştırma Projesi”; 
Uzun Çarşı, Tuz Pazarı, Okçular Çarşısı için 
üst örtü ve cephe sıhhileştirme; tarihi dokuya 
uygun cephe onarımına yönelik “Uzun Çarşı 
ve Okçular Çarşısı Sağlıklaştırma Projesi” gibi 
çalışmaların ve süreçlerin de gündemde oldu-
ğunu belirtmek gerekir.

sonuç yerine
Hanlar Bölgesi, kendi tarihsel sürecinde her 
dönemin, farklı kültürlerin değişen mimari 
kimliklerinin, estetik yaklaşımlarının yansı-
masını içerir. Bölge, bir yandan bu sürekliliği 
yansıtırken bir yandan da günün koşullarına 
cevap verebilmek için birtakım değişim dö-
nüşüm süreçlerine maruz kalmıştır. Bu bağ-
lamda, tarihsel sürekliliğin son katmanı olarak 
değerlendirilen “yeni” ve tarihi dokuda mo-
dernin tasarımı, değişim, süreklilik ve uyum 
çerçevesinde dokuların dönüşümlerini de ifa-
de eden ve yansıtan bir süreçtir. 

Özellikle, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
hız kazanan değişim-dönüşüm süreçleri, Han-
lar Bölgesi’nde eski-yeni, uyumlu-uyumsuz 
vb. ikilemler üzerine yeni tartışmalar ortaya 
çıkarmıştır. Bölgedeki yeni-eski birlikteliği ve 
sürekliliğinin mekâna özgü biraraya geliş şe-
killeri, yerleşimin özgün doku karakterini oluş-
turmuştur. Bu bağlamda, Bursa Hal ve Çarşı 
binaları, Hanlar Bölgesi içinde tarihi dokuya 
eklemlenmiş olan ve yerleşim değerlerine kat-
kı sağlayan “yeni”, kendi mimari diliyle alanın 
bütünlüğünün ve sürekliliğinin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir. Doku bütünlüğüne 
uyum sağlayacak bir yeni yapı yapmak; bu 
binaların tasarım sürecinden çıkarımla, doku 
içindeki farklı dönemde oluşturulmuş tarihi 
yapı tiplerinin analiziyle, yerin tarihi, bağlamı, 
kültürü ve mimarisi derinlemesine değerlen-
dirilerek olanaklıdır.
Bursa Hal ve Çarşı binaları, modernist dili, ye-
nilikçi mimari karakteri ve yapısal özellikleri, 
yapım teknikleri ile dokuda yarattığı kontrast 
ile kent siluetinde dikkat çekmesinin yanısıra 
Hanlar Bölgesi’ndeki kompozisyonu, kurdu-
ğu denge ve bağıntısı ile dokudaki modüler 
örüntü ile süreklilik sağlayan ve düzen oluş-
turan bir yaklaşıma sahiptir. Bina, çevresinde-

ki yapıların plan şeması ve üst örtü modelini 
yeniden yorumlarken, yeni yapım yöntem-
leri geliştiren bir tasarım yaklaşımı sonucun-
da ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, Bursa Hal ve 
Çarşı yapısı bulunduğu bağlamın özelliklerini 
iyi analiz eden, mimari dili açısından farklı bir 
döneme ait bir bileşen olarak dokuya katkılar 
sunan ”modern bir han” yapısıdır. 
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kapak tasarım süreci
Ferhat  
Hacıalibeyoğlu



Woman Made: Great Women Designers
Yazar: Jane Hall • Phaidon • 2021 • İngilizce • Sert Kapak • 264 

sayfa • 29 x 25 cm

Phaidon tarafından yayınlanan Woman Made, 20. yüzyılın ba-
şından günümüze, aralarında Ray Eames, Eileen Gray, Florence 
Knoll, Ilse Crawford, Faye Toogood, Nathalie du Pasquier gibi 
önemli isimlerin bulunduğu 50’den fazla ülkeden 200’den fazla 
kadın ürün tasarımcısını biraraya getiriyor. British Council Lina 
Bo Bardi Bursu’nun ilk bursiyeri ve Turner Prize ödülü de bu-
lunan Londra merkezli Assemble’ın kurucu üyelerinden olan 
Jane Hall tarafından hazırlanan kitap kadınların göz ardı edilen 

tarihini kaydetmeye ve 
aydınlatmaya çalışıyor. 
Kitapta her bir tasarımcı 
öne çıkan bir ürünü ve 
kısa bir açıklama metni 
ile yer alıyor. Üretimlerin-
de sanatçılar ve mimar-
lar arasındaki işbirliğine 
odaklanan Jane Hall, 
2019 yılında yine Phaidon 
yayınlarından çıkan Brea-
king Ground: Architectu-
re by Women adlı kitabın 
da yazarı. 
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Hidden in Plain Sight:
Politics and Design in State-subsidized Residential Architecture
Editörler: Rui Jorge Garcia Ramos, Virgílio Borges Pereira, Marta Rocha Moreira, Sérgio Dias Silva • Park Books • 2021 
• İngilizce • Karton Kapak • 464 sayfa • 17 x 24 cm

Porto Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin çokdisiplinli ve uluslararası araştırma projesi “Map-
ping Public Housing” kapsamında yayınlanan kitap, Avrupa’da köklü bir geleneğe sahip olan 
sosyal konutları odağına alıyor. Avrupa’nın büyük şehirlerinin banliyö yerleşmelerinde or-
taya çıkan; 20. yüzyılın başlarından bu yana, çoğu anonim olarak üretilmiş ve değeri göz 
ardı edilmiş bu yapıların izinden giden kitap; Almanya, Büyük Britanya, Portekiz, İsviçre ve 
İspanya’dan örnek vaka incelemelerine yer veriyor. 

Sosyal ve tarihsel bağlamıyla geniş bir çeşitlilik içeren çalışma; I. Dünya Savaşı sırasında 
Portekiz’de sosyal konutun Alman yatırımıyla tetiklenen erken döneminden, 1940’larda işçi 
konutlar için yürütülen propaganda siyasetine ve geleceğe yönelik sürdürülebilir yaklaşımla-
ra uzanıyor. Kitap okuyucuya; Avrupa’nın kültürel tarihinin bir parçası olarak devlet destekli 
konut üretiminin gelişimini ve Avrupa refah devleti modelinin oluşmasında devlet tarafından 
finanse edilen konutların oynadığı önemli rolü ortaya koyan kapsamlı bir panorama sunuyor.

Kitapta; José Miguel Rodrigues, Rui Jorge Garcia Ramos, Paulo M. Almeida, Eliseu Gonçalves, Ana Cardoso de Matos, 
Mark Swenarton, Carmen Espegel, Paula Borges Santos & José Maria Brandão de Brito, Sérgio Dias Silva, Eliana Sousa 
Santos, Filipa de Castro Guerreiro, Vera Marques Alves, Maria Fernanda Rollo, João Pedro Costa, Tiago Lopes Dias, 
Maria Tavares, Teresa Calix, Virgílio Borges Pereira & João Queirós, Orsina Simona Pierini, Luis Moya, Teresa Valassina 
Heitor, Manuel Loff, José António Bandeirinha, Franz Graf & Giulia Marino, Gisela Lameira, Luciana Rocha, Joana Brites 
ve Victor Pereira’nın metinlerine Tiago Casanova’nın fotoğraf çalışması eşlik ediyor.

Berlin U-Bahn Architecture & Design Map
Yazar, Küratör: Dr Verena Pfeiffer-Kloss • Fo-
toğrafçı: Nigel Green • Blue Crow Media • 2021 
• İngilizce ve Almanca • Özel Kılıf Tasarımı ile 
Harita • 42 x 59,4 cm (açık hali), 14,8 x 21 cm 
(kapalı hali)

Tarihçi, yayıncı, küratör ve yazar Dr Verena Pfeiffer-
Kloss tarafından Nigel Green’in fotoğrafları eşliğin-
de hazırlanan Berlin U-Bahn Mimarlık ve Tasarım 
Haritası, Blue Crow Media tarafından yayınlanan 
toplu taşıma serisinin beşinci rehberi. İki taraflı 
harita U-Bahn metrosunun coğrafi haritasına öne 
çıkan duraklar, ilgili fotoğraflar ve tasarıma dair il-
ginç detaylarla yer veriyor. Bu seride ayrıca, Lond-
ra, Moskova, New York ve Paris haritaları yer alıyor. 



Sokak-ağı Sprawl çarpık kentleşmeyi çık-
maz sokaklar üzerinden araştıran bir indeks. 
Sokak Ağı Bağlantısızlık İndeksi’ne (Stre-
et Network Disconnectedness Index-SNDi) 
göre sokakların birbiriyle iletişimi ne kadar 
azsa çarpık kentleşme o kadar fazla. Yakın-
laştırarak tüm şehirlerin sokaklarını ince-
lemenin mümkün olduğu haritada kırmızı 
işaretli sokaklar birbirine bağlanmayan, labi-
rent oluşturan çıkmaz sokakları gösterirken 
New York’un caddeleri gibi iyi ilişkilenmiş 
sokaklar mavi ile gösteriliyor. Gelişmiş ara-
ma seçenekleri kullanılarak zaman içindeki 
değişimler görülebilir veya sokaklar ızgara 
veya organik gibi düzenlerine göre arana-
bilir. Araştırmacı Chris Barrington-Leigh ta-
rafından yürütülen araştırmanın web sitesi 
Sam Lumley ve Muhammed Sumbal’ın kat-
kılarıyla şekillenmiş. 

Sprawl Index
www.sprawlmap.org

Dijital üretim yöntemlerine geçiş hem grafik tasarımı hem de haritalamayı kökünden 
değiştirdi. Her zaman her yerde olabilen bilgisayar, dijital medyanın etkileşim olasılık-
ları ve ağlar aracılığıyla görsel bilginin doğrudan değişimi görsel bilginin tasarımcı-
ları ve kullanıcıları arasındaki ayrımı bulanıklaştırdı. Leiden Üniversitesi’nde araştırma 
görevlisi ve Design Academy Eindhoven’da Bilgi Tasarımı yüksek lisans programının 
yürütücüsü olarak görev yapan grafik tasarımcı Joost Grootens’ın yazdığı ve Dimitri 
Jeannottat ile birlikte görselleştirdiği Blind Maps and Blue Dots, harita üreticileri ve 
kullanıcıları arasında ortadan kaybolmakta olan bu sınırı farklı harita yapma pratiklerini 
ele alarak inceliyor.

Görsel bilgiyi kaydetme, oluşturma, düzenleme, üretme ve yayma araçlarındaki tek-
nolojik değişikliklerin sonucunda grafik tasarım ve haritalama alanındaki dönüşü-
mü araştıran Joost Grootens; Google Maps’teki konum fonksiyonu, Strava Global’in 
sıcaklık haritası, bir fitness uygulamasının aktivitesini gösteren bir dünya haritası ile 
Amsterdam’da bir genç tarafından hazırlanan ve Suriye’deki çatışmanın güncel du-
rumunu gösteren “Situation in Syria” haritası gibi örnekler üzerinden grafik tasarıma 
farklı bir yaklaşım sunuyor.

The Essential Louis Kahn
Fotoğraflar: Cemal Emden • Prestel • 2021 • İngilizce • Sert Ka-

pak • 320 sayfa • 21,6 x 32,4 cm

Louis Kahn tarafından tasarlan-
mış 20’den fazla yapının, Cemal 
Emden’in fotoğraflarıyla sunulduğu 
kitap; okuyucuyu, Philadelphia’dan 
Bangladeş’e, Kahn’ın bilim, mate-
matik, tarih ve doğaya olan hay-
ranlığını yansıtan mimarisinin izini 
süren fotografik bir yolculuğa çı-
karıyor. 

Emden’in çarpıcı iç ve dış mekân 
fotoğrafları, bu yapıtlardaki este-
tiğin karakteristik özelliklerini aynı 
zamanda din, kamu, eğitim ve ko-
nut yapılarına yayılan bir yelpaze-
de çeşitlenen Kahn tasarımlarının 
zenginliğini ortaya koyuyor. 

Kitap; mimarın “Erdman Hall” (Bryn Mawr College, Pennsylvania), 
Hindistan İşletme Enstitüsü (Ahmedabad), Bangladeş Ulusal Mec-
lis Binası (Dakka), “Yale Center for British Art” (New Haven) gibi 
ikonik yapılarının yanında Philadelphia’da tasarladığı bir dizi konut 
yapısına da yakından bakıyor. 

Önsözü Jale Erzen, sunuş metinleri ise Caroline Maniaque tarafın-
dan kaleme alınan kitap ayrıca; Zekiye Abalı’nın hazırladığı kap-
samlı Kahn kronolojisi ile birlikte Kahn’dan alıntılar seçkisine de 
yer veriyor.

Blind Maps and Blue Dots: The Blurring of the Producer-User Divide in the Production of Visual Information
Yazar: Joost Grootens ∙•Tasarım: SJG / Joost Grootens, Dimitri Jeannottat • Lars Müller Publishers • 2021 • İngilizce 

• Karton Kapak • 192 sayfa • 22 × 30 cm
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“Güncel Mimarlık Tartışmaları: Arredamento ile Ayın 14’ü”

Yapex Restorasyon Fuarı Gazhane’de Kente Doğru

Arredamento Mimarlık, Mayıs ayın-
dan itibaren “Güncel Mimarlık Tar-
tışmaları: Arredamento ile Ayın 14’ü” 
başlıklı bir söyleşi dizisine başladı. 
Her ayın 14’ünde gerçekleşen et-
kinlikte mimarlık ve ilgili alanlardan 
farklı isimlerin katılımıyla derginin 
gelecek sayılarında temalaştırılması 
planlanan yeni başlıkların güncel bir 
tartışmaya kapı aralayacak biçimde 
gündeme taşınması hedefleniyor.

Duravit’in katkılarıyla gerçekleşen 
söyleşi dizisinin Mayıs ayında yayın-
lanan “Mimarlığın ‘Suret’ini Tasar-
lamak” başlıklı ilk bölümünde Esen 
Karol, Bülent Erkmen ve Uğur Tan-
yeli mimarlığın medyatik suretlerini 
ele aldılar. Haziran ayında gerçekle-

şen “Aga Khan ve Mimarlık Ödülleri” 
başlıklı söyleşide Suha Özkan, Emre 
Arolat ve Uğur Tanyeli ödüller siste-
minin bugün geldiği yeri, zorlukları-
nı, açmazlarını ve geleceğini konuş-
tular. Eylül ayında “Mekan Kurucu 
Olarak Korku ve Mimarlık” başlığıyla 
gerçekleşen son bölümde ise Ezgi 
Tuncer, Kutlukhan Kutlu ve Uğur 
Tanyeli mimarlık alanında korkuların 
mekân üretimine yaptığı etkileri ve 
bunun ortaya koyduğu sorunsalları 
tartıştılar.

Her ayın 14’ünde, Zoom platformu ve 
YouTube‘dan canlı olarak izlenebilen 
söyleşilerin kaydına Binat İletişim ve 
Danışmanlık’ın YouTube, Spotify, 
Apple Podcast ve Google Podcast 

hesaplarından ulaşılabiliyor. Gelecek 
bölümler hakkında detaylı bilgi için 
Arredamento Mimarlık’ın web sitesi 
ve sosyal medya hesapları (Instag-
ram, Facebook) takip edilebilir.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım’ın işbirliği, Tarihi 
Kentler Birliği’nin desteği ile gerçekleştirilen YA-
PEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı, 
bu yıl 22-24 Eylül tarihleri arasında “Kırsal Miras ve 
Kent İlişkisi” başlığıyla Kadir Topbaş Gösteri ve Sa-
nat Merkezi’nde düzenlenecek. Kırsal mirasın ayrın-
tılı olarak ele alınacağı fuarda kent ve kır ilişkisi, kır-
sal alanda insan etkisinin olası sonuçları ile doğayla 
uyumlu yerleşim alanlarının tabi olduğu zorunluluk-
lar, hem kent hem de kır yaşamının başlıca sorunları, 
doğal miras alanları konuşulacak. Fuar kapsamında 
ÇEKÜL Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği’nin 2019 yılın-
da, 7 bölgeden 38 köyde yürüttüğü, raporladığı ve 
erişime açtığı “Kırsal Miras Programı”nın da sonuç-
ları paylaşılacak. Tıbbi bitkilerden tohum saklama 
yöntemlerine çeşitli konuların ele alınacağı fuarda 
eğitimler ve söyleşiler de yer alacak. Ayrıntılı bilgi 
ve kayıt için www.yapex.com ziyaret edilebilir.

Müze Gazhane, açılış etkin-
liklerinden biri olarak Ser-
kan Taycan’ın “Kente Doğ-
ru” adlı sergisini ağırlıyor. 
Modern kentleşme süreci-
nin, taşradan İstanbul’un 
çeperlerine ve meydanları-
na uzanan bir izleğini sunan 
sergi, sanatçının “Habitat, 
Kabuk, Agora” ve “İki De-
niz Arası” çalışmalarını ilk 
defa birarada izleyiciyle 
buluşturuyor. Temel anlatısı 
“Kentleşme nedir?” sorusu 
etrafında şekillenen sergi, 
birbirine eklemlenen üç fo-
toğraf serisi ve bir yürüyüş 
rotasından oluşuyor. Tay-
can, fotoğraf serilerinin ilki 
olan “Habitat”ta taşraya ba-
kıyor; “Kabuk”ta İstanbul’un 
çeperlerinde dolaşarak 
kentin dönüşümünün iz-
lerini arıyor; üçüncü çalış-
ma “Agora”da İstanbul’un 
en önemli kamusal alanları 
olan meydanlarına odakla-
nıyor. Serginin son bölümü-
nü oluşturan “İki Deniz Ara-

sı” projesi ise taşradan kent 
meydanlarına doğru gelen 
izleği Kanal İstanbul hat-
tında bir yürüyüş rotasına 
çevirerek, yaşanacak sosyal 
ve ekolojik dönüşümü tec-
rübe etmek için bir imkân 
yaratıyor. Sosyoloji, politik 
coğrafya, mimarlık ve kent 
politikasının kesişimindeki 
kentleşmeye ilişkin evren-
sel ve güncel tartışmalara 
bir platform oluşturmayı 
hedefleyen “Kente Doğru”, 
Ocak 2022’ye dek görüle-
bilir. 
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ÇEİS Yapı Tasarım Yarışması 2021 Sonuçlandı

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sen- 
dikası’nın (ÇEİS), çimentonun es-
tetik ve yenilikçi kullanım örnek-
lerini artırmak amacıyla Binat 
İletişim&Danışmanlık’ın işbirliğiy-
le hayata geçirdiği Yapı Tasarım 
Yarışması’nın ikincisi bu yıl, “Kent-
sel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” 
teması altında düzenlendi. Yarışma 
kapsamında kent içinde atıl kalmış 
veya kullanım karakteri oluşmamış 
yapılar, bulundukları yerin mekânsal 
kalitesini artıracak ve kentsel çevre 
içinde kimlik kazandıracak şekilde 
yeniden tasarlandı. Öğrenci ve pro-
fesyonel kategorilerinde toplam 96 
projenin başvurduğu yarışmada 14 
proje ödüle layık görüldü. 

Profesyonel kategoride, Dilara 
Demiralp ve Uğur İmamoğlu’nun 
Ekoton projesi birinci; Aslı Erdem, 
Merve Nur Başer ve Fatma Zeyneb 
Önsiper’in Concrete Jungle projesin 
ikinci; Efecan Kuyusuz, Volkan Kaya, 
Metin Ali Liman, Mustafa Tayyip Kay-
nar ve Bayram Altındağ’ın Temas 
projesi üçüncü oldu. Kentsel Arayüz 
DAM, Katmekân, Cubetopia ve Du-
yusal Beton projeleri ise kategorinin 
Eşdeğer Mansiyon ödüllerini almaya 
hak kazandı. Öğrenci kategorisinde 
ise, Melis Beril Yemişçi, Melis Pına-
rel ve Dilşad Kurdak’ın, Beton Motus 
projesi birincilik; Yeliz Kaya, Furkan 
Berke Çilesizoğlu, İlayda Ömer ve 
Kurtuluş Atasever’in Ningen proje-
si ikinci; Mertcan Demirhan, Umut 
Can Korkmaz, Emil Aliyev ve Yusuf 
Çoşan’ın, Sarnıç isimli projesi üçün-
cü oldu. Küf-Beton, Paraboloid Ke-
net Kavuşma, Döngü ve PAR-KUR 
projeleri ise Eşdeğer Mansiyon ödül-
lerinin sahibi oldu.

2021 Cuma günü saat 18.00-20.00 
saatleri arasında Zoom platformu 
aracılığıyla gerçekleştirilen kolok-
yumda Tomris Akın, Ahmet Tercan, 
Dürrin Süer, Nurbin Paker ve Oğuz 
Cem Çelik’ten oluşan yarışma jü-
risi ve yarışmacılar biraraya geldi. 
Katılımcıların yarışmaya yönelik 

sorularının cevaplandığı kolokyum 
ÇEİS’in YouTube hesabı üzerinden 
izlenebilir. 

Beton Motus

Ekoton
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a.k.a. çankırı mass housing and arcade complex
Erenalp Büyüktopcu | This article will constitute a narrative for the complex beyond the classical definitions of “mass 
housing and arcade” and it will favor a descriptive/critical approach. Thanks to the multi-layered narration and text 
flow characteristics, I will refer to the position of the Emlak Kredi Bankası (State Bank for Estate and Mortgage Loan) 
in the mass housing production in Turkey at the time of the planning and construction of this project. Additionally, 
I will point out the dynamics behind the selection of Çankırı as the site of this complex and the role it played in the 
evolution and expansion of the city.

construction site of museum of troy as an experimentation and learning space 
Büşra Özaydın-Çat | This study is interested in the knowledge of the architecture which was displaced/replaced and 
imprisoned on paper since the Renaissance in 15th century and the object of change that this replacement effects. In 
this context, construction site will be discussed on examples that lead to rethink its place that comes after drawing 
in architectural design process. The transformation potential of the construction site into a space of experimentation 
and learning is also considered.It is thought that this potential, that emerges with the deviations and pursuits in the 
construction process, asserts the importance of construction site in the production of architectural knowledge.

tevfik bey building 
Ceren Kahraman Bereket | Located in Bağdat Caddesi, Tevfik Bey is a 5 storey residential building built in 1976.  It 
has some exceptional architectural qualities that distinguishes it from the other Late Modern examples. The aim of 
the article is to describe the historical background and the architectural features of the building.  Located in a central 
part of the city and seen by many every day, it can be assumed that there is a pile of information. But just like many 
other modern architectural heritage, it is not the case.  The actors of the building, architect Muammer Gerekli and 
land owner Tevfik Bıyıklıoğlu are both very important figures in Turkish history.  All data must be gathered regarding 
the building and the actors, in order to revive the building’s unique history.

babadağlılar bazaar 
Zeynep Çabuk | Babadağlılar Bazaar is a place of memory for me from the years when the big capital had not yet 
entered Denizli that much. Today, when you look up from the courtyard, your head spins with the effect of eight floors 
overlapped with woven fabrics, towels and Buldan cloth covers on the railings. Beyond my memories; the main stun-
ning feature of the bazaar is not the ramp that encircles the space and takes you through floors; it is its multi-colored 
festivity inside. What makes this bazaar really special is its convenience for “togetherness” in a little city. It is a place 
where not only textile companies but also people from surrounding towns can sell their own hand-made products: a 
place for encounters.

the negotiator frames of tüten building
Buse Özçelik, Uğur Sarışen | As a building element associated with the dichotomies brought about by the dynamics 
of daily life in the building, the frame reveals itself as an obstacle generator or an element that provides transition 
and communication according to the spatialities that appear in different contexts. The text presents a story-diagram 
discussing the negotiator position of the frames that perform or expand the boundaries of the Tüten Building.

kayseri archeology museum 
Buket Metin, Bahar Elagöz Timur | Kayseri Archeology Museum is one of the seven museums built between 1965 and 
1971 using the same architectural design project. The building plan has a rectangular form with closed and semi-open 
exhibition areas, which have different ceiling heights depending on the function of the space. The structural system 
was designed as a hybrid system with masonry and reinforced concrete skeleton systems. The façade emphasizes the 
structural system with reinforced concrete barrel vaults of the portico and a reinforced concrete curved eave at the 
entrance. This article systematically examines the building, which has been part of the collective memory of Kayseri.
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feza building behind teşvikiye
Ceylan Gezer Çatalbaş | Since Teşvikiye neighborhood is a planned example of modern apartment buildings in Turkey, 
it is quite significant. Although  with the influence of various laws over time and use of reinforced concrete houses 
rendered Teşvikiye anonymous lately, it was a district where the role of the architect was a premise until the 1980s. 
For the building examined here; Feza Apartment, dated 1960, the influence of the architect is visible in the continuity 
of the design approach, especially in the organization of the entrance hall and façade. This building and its design ap-
proach will be explained through the development and transformation story of Teşvikiye and Topağacı in the article.

destruction without demolition 
Burak Öztürk, Yıldız Salman | Zeynep Kamil Hospital was constructed in the late 19th century on a land adjacent to a 
cemetery. Since the 1950s, this environment has been transforming and the population has increased. The hospital 
has also grown in capacity with the addition of new buildings. In this context, the construction of a children’s pavilion 
(polyclinic) commenced in 1955 and was ready for use in 1958.  The façade of the pavilion, above all the entrances, was 
impressive. Architects with major designs like Cahit Güneri and Fazıl Aysu are involved in the project. The children’s 
pavilion was of great importance to Istanbul with its architectural features and social functions. Unfortunately the 
architectural characteristics were lost in the renovations in the 2010s.

melih koray’s experiments on façade: Erenköy Palas 
Efsun Ekenyazıcı Güney | This study analyzes the Erenköy Palas Building, which was designed by architect Melih Koray. 
It is one of the  representatives of the modern architectural heritage of the apartment buildings of the 1960-1980 pe-
riod in Bağdat Street. This heritage is in danger due to the urban transformation process for the last two decades. So, 
the study first puts emphasis on the urban development of the area and underlines the transformation process of the 
dwelling units, especially the apartment buildings. Secondly, it concentrates on the architectural approach of Koray in 
terms of his distinguished front façade designs of the apartments where Erenköy Palas sets an example. 

fatma karaca building: nejat ersin in kadıköy!
Hande Tulum | Transformation process caused the destruction of many modernist apartment buildings dating back to 
the era, 1960-1980, in Istanbul, Kadıköy. Fatma Karaca Building is one of the showcases of the specific era’s modern-
ist architectural language. This building comes to the fore as a design of Nejat Ersin; a prominent figure of modernist 
architecture in Turkey. The building has many interior and exterior features that show the architectural canons of the 
era. In this paper, it is aimed to shed light on one of the building designs of Ersin which has not been underlined in his 
architectural practice. 

a “modern khan” in historic environment: bursa bazaar and market buildings
Gökhan Okumuş, Gürkan Okumuş | This article focuses on the design process of Bursa Bazaar and Market Buildings as 
a “modern khan” in the historical Khan Area. In this regard, the building is examined within the framework of the “new” 
that interprets or relates to the historic tissue and/or old setting with various references. The building, which is also 
called the new market hall, is located in the commercial center. The building was constructed with reference to the khan 
building typology and formation in this region. The center area of the building is designed as an open hall and bazaar, 
while the cantilever roofed areas around this main part are designed as various shops, offices and warehouses. The ba-
zaar part of the building was built as a reinforced concrete construction and brick filling between them, and it creates 
a continuous open area of   five hundred square meters. The upper cover of the bazaar building was resolved as a cross-
vaulted reinforced concrete plaque carried by intersecting frames. Innovative and modernist architectural language, 
structure and design interpretation, which analyzes the historical and architectural character and context of the region, 
is emphasized regarding the design process of the building. Within this framework, the architectural reading is con-
ducted with the aim of interpreting the design process of the building and the relations with the historic environment.








