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MODERN MİMARLIK MİRASININ KORUNMASI SORUNSALI: İZMİR 

KONUT MİMARLIĞI ÖRNEĞİ 

 

ÖZ 

 

Koruma alanında yeni bir sorunsal olarak gündeme gelen modern mimarlık mirası 

üzerine yoğunlaşılan çalışmada, bu alanda süre gelen tartışmalar  dünya ve Türkiye 

ölçeğinde değerlendirilmekte ve modern mimarlık mirasına konu olan konut yapıları 

için  geliştirilen yeni değer sistemi İzmir’de 1950-1980 yılları arasında inşa edilen az 

katlı konut örnekleri üzerinde uygulanmaktadır.  

 

Bu çalışma, geniş coğrafyalara yayılan, nitel ve nicel açıdan büyük bir çeşitlilik 

içeren modern mimarlık ürünleri için geliştirilecek koruma yaklaşımında, yere özgü 

modernlik olgularının dikkate alınması gerektiğine ve evrensel referansların yanısıra  

coğrafyaya ve kültüre özgü özellikler doğrultusunda belirlenen ulusal koruma 

değerlerinin kullanılması gerektiği düşüncesine vurgu yapmakta; bu doğtultuda 

söylem temelli modern mimari yaklaşımın, fonksiyonel farklılıklarla çeşitlenen ve 

zenginleşen ürünleri için, yapı türüne özgü koruma değerlerinin belirlenmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Bu bakış açısından hareketle çalışmada, az katlı konut 

mimarisi için  yeni bir koruma değer sistemi önerilmekte ve İzmir’in 1950-1980 

dönemi örneklerinde kullanılmaktadır.  

 

Anahtar kelimeler: Modern mimarlık mirası, İzmir konut mimarlığı, korumaya 

yönelik değer sistemi. 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 



v 
 

CONSERVATION PROBLEM OF THE HERİTAGE OF MODERN 

ARCHITECTURE: RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF İZMİR 

 

ABSTRACT 

 

This study focused on the heritage of modern architecture, is recently became a 

current issue in conservation area. Firstly, the continual arguments about modern 

architecture heritage evaluated in the context of Turkey and all over the world. An 

evaluation system is constituted for conserving the modern housing stock and 

practiced on single house examples, constructed in 1950-1980 in Izmir. 

 

The conserving approachment of this study pointed that regional modernity 

matters must be considered and adopted to use the national conserving values that 

determined according to the unique characteristics of the region and culture for 

modern architecture products, which has a wide qualitative and quantitative diversity 

and spread on a large area. Thus, it argued that conserving values are determined 

incident to the building type for the products of discourse based modern architectural 

approachment, which diversified and prospered by functional differences. Within this 

scope in this study, a new conserving evaluating system is suggested for low-density 

housing architecture and practiced in examples of 1950-1980 period of İzmir. 

 

Keywords: Modern architecture heritage, İzmir housing architecture, evaluation 

system for conserving 
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BÖLÜM BİR 

GİRİŞ 

 

1.1 Çalışmanın Amacı  

 

Tarihsel süreçte koruma nesnesi tanımının, koruma nedenlerinin ve uygulama 

yöntemlerinin daha çok içgüdüsel geliştiği koruma eylemi, Modernite ile modern bir 

disiplin haline gelirken; ondokuzuncu yüzyıldan beri süregelen kavramsal ve pratik 

tartışmalarla kapsam ve içeriği sürekli değişmektedir. Gelişen modern anlayış 

etkisinde kültürel süreklilik kavramına temellenen koruma pratiği, ekonomik, sosyal 

ve siyasal değişimler sonucu oluşan yeni mekân ve zaman kavramları üzerinden 

kendini yeniden tariflemek ve eylem alanlarını belirlemek durumundadır. Bu nedenle 

koruma nesnesi, tek yapı ölçeğinde ele alınan „anıt‟  kavramından, çevre ve bağlamı 

dikkate alan „kültür varlığı‟ kavramına kadar uzanan bir tanımlanma süreci 

yaşamıştır. Mimarlık alanında yaşanan her tür değişim koruma eylem alanını da 

değiştirmektedir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinde yaşanan gelişmeler modern 

mimarlık ürünlerinin tahribatını gündeme getirmiş, bu ürünlerin statülerinin 

sorgulanmasına neden olmuştur. Gelişen kuramsal tartışmalar, tüm dünyaya yayılan 

değişim ve küreselleşme etkisiyle bu yüzyıl yapılarının mimarlık mirasının bir 

parçası olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiş ve koruma eylem alanı yeni bir 

tartışma ortamı içine girmiştir. Ortaya çıkan yeni miras, korumanın temel ölçütlerinin 

yeniden ele alınmasını gerektirmiştir.  

 

Yirminci yüzyılda kentlerde yaşanan politik, ekonomik, sosyal dönüşümler, kent 

içi alanların hızla değer kazanmasına neden olmuştur. Artan değerin fiziksel alanı 

dönüştürme baskısı, ülkemizde yeni uygulama alanı olarak yirminci yüzyıl yapılarını 

hedef almaktadır. Türkiye‟de mevcut yasal mevzuat çerçevesinde şekillenen 

toplumsal koruma bilincinin yirminci yüzyıl mimarlık ürünlerini kapsamıyor oluşu 

nedeniyle; ekonomik ömrünü tamamlamadığı, kullanım değerini kaybetmediği halde 

pek çok yirminci yüzyıl yapı ya da yapı grubu “kentsel dönüşüm” uygulamaları 

kapsamında yıkım tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.  
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Yirminci yüzyıl mimarlık ürünlerinin kültür mirası olarak değerlendirilmesi ve 

koruma ölçütlerinin belirlenmesi konusunda 1980‟lerden bu yana çalışan 

DOCOMOMO (Documantation and Conservation of Buildings, Sites and 

Neigbourhoods of the Modern Movement);  her yıl dünyanın farklı ülkelerinde 

yaptığı konferanslar ile modern mimarlık mirasının farklı coğrafyalarda yaşadığı 

sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılmasına olanak sağlamakta, bu yapıların 

tescillenmesi çalışmalarını yürütmektedir. 2002 yılında ülkemizin de DOCOMOMO 

-Türkiye Ulusal Çalışma Grubu olarak bu oluşuma katılımı ile yirminci yüzyıl 

mimarlık ürünlerinin korunmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. 

DOCOMOMO-Türkiye ile birlikte modern mimarlık ve koruma konusunda çalışan 

mimar ve akademisyenlerin çalışmalarının bir araya gelme süreci hızlanmış, tehdit 

altındaki modern mimarlık ürünleri için etkin tescil çalışmaları başlatılmıştır. 

Dünyada son yıllarda modern mimarlık ürünlerinin yeni rant alanları olarak 

görülmesi ve yıkım kararlarının artması nedeniyle konuya dikkat çeken ICOMOS 

(International Council on Monuments and Sites), 2001 yılı raporunda yirminci yüzyıl 

mirasının en çok risk altında olan yapı gruplarından olduğunu açıklamıştır.  

 

ICOMOS, yirminci yüzyıl mirasının korunması ile ilgili sonuç bildirgesinde, bu 

dönem yapılarının kültürel ve mimari değerlerinin hem evrensel hem de yerel 

nitelikleriyle korunması gerekliliği, bu yapıların sürdürülebilirliğinin ekonomik 

olduğu, korumaya yardımcı olacak kuralların iyi tanımlanması ve müdahale 

sınırlarının belirlenmesi konularına dikkat çekilmiştir. Yirminci yüzyılın önemli 

anıtlarının özellikle iç mekânları ve donanımları ile birlikte korunmaları önerilmiştir. 

Ayrıca kamuoyu ve uzmanlara bu yapıların öneminin anlatılması için gereken ortak 

çalışmaların yapılması istenmiştir. ICOMOS‟un önerilerinde mirasın belirlenmesi 

konusunda net ölçütler konulmamıştır. Bunun için tüm ülkelerle ortak bir çalışma 

önerilmektedir. Modern mirasın evrensel niteliği bunu zorunlu kılmaktadır. Bu 

nedenle oluşturulan „Montreal Eylem Planı‟ girişimi ile UNESCO, ICCROM, 

DOCOMOMO ve TICCIH gibi kuruluşlarla teknik problemlerin çözülmesi ve halkın 

bilinçlendirilmesini hedef alan çalışmalar planlanmıştır.  
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Ülkemizde, modern mirasın korunması sorunsalı fiziksel, sosyal, siyasal ve yasal 

açıdan farklı problemlerle yüz yüzedir. Fiziksel açıdan yaşanan sorunlar, dönemin 

yaygın yapım sistemi olan betonarmenin konservasyon problemi konusunda 

deneyimli teknik uzman yetersizliği olurken;  toplumsal farkındalık eksikliği ise  

yirminci yüzyıl yapılarının korunmasında en büyük engellerden biri olmaktadır. 

Yasalar çerçevesinde yapılan koruma çalışmalarının başarısı, büyük ölçüde pratiğin 

toplum ve siyasi çevreler ile iletişimine bağlı gelişmektedir. Günümüzde toplumda 

gelişen koruma bilinci olumlu olmakla birlikte; koruma nesnesi, toplum tarafından  

mevzuatın kısmen esnek olarak tanımladığı “kültür varlığı” kavramı yerine, “tarihi 

eser” kavramı ile özdeşleştirilmiştir. Bu noktada algının yapıların “eskilik”, “geçmiş 

dönemlere aitlik” gibi özellikleri üzerine yoğunlaştığı ortadadır. Yerleşen bu anlayış 

ise yirminci yüzyıl yapıları için olumsuz bir bakış açısı yaratmakta ve miras olarak 

kabulünü zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra yasal çerçevenin yetersizliği nedeniyle 

bu dönem yapıları rant temelli girişimlere ve uygulamalara karşı savunmasız 

kalmaktadırlar.  

 

Bu nedenle çalışma, modern mimarlık mirasının korunmasında birincil öneme 

sahip koruma değer tanımlarına odaklanmakta ve bir değer sistemi önermeyi 

amaçlamaktadır.  

 

Ülkemiz koruma pratiği içinde, yasa ile belirlenen dönemlere ait yapıların “miras” 

olarak kabulü için kullanılan değer tanımları, yirminci yüzyıl yapıları için de geçerli 

olmakla birlikte, bu dönem yapılarına özgü özellikleri içermemesi nedeniyle, pratikte 

bu yapıları korumak mümkün olamamaktadır. Bugüne kadar modern mimarlık 

ürünlerinin korunmasına yönelik yapılan girişimlerde, özellikle anı değeri (daha çok 

da tarihi olaylarla ilişkili anılar) ve (modernite sonrası bireyselleşen ve kimlik 

kazanan) mimarın mimarlık tarihi açısından önemli bir şahsiyet olması gibi 

değerlerin etkili olduğu görülmektedir. Günümüzde toplumun büyük bir kesimi ile 

aynı çağa ait bu yapılar, ileriki dönemlerde anı değeri gibi yan anlamlarını yitirebilir 

ya da dönüştürebilirler. Oysa kültürel mirasın yalnız yan anlam ya da yalnız öze 

ilişkin değerler üzerinden değil, bütünsel bir değer anlayışı ile korunması, 

korumanın sürekliliği açısından önem taşımaktadır.  
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Tüm dünyada modern mimarlık ürünlerinin miras olarak tanımlanması ve 

korunmasını temel alan tartışmalar göstermektedir ki; farklı coğrafyalarda, değişen 

dinamiklerle şekillenen ve bütünde “Modern Hareket” olarak tanımlanan pek çok 

farklı yaklaşımın varlığı söz konusudur. Bu yaklaşımların ürünleri için farklılaşan  

koruma değerleri ve yöntemleri belirlenmesi gerekliliği ortadadır. Öte yandan 

modernleşme sürecinde ortaya çıkan pek çok yeni yapı türünün Türkiye‟nin 

modernleşme öyküsüne farklı özelliklerle dahil oldukları görülmektedir.  

 

Bu nedenle çalışmada, coğrafyaya ve kültüre özgü, ulusal koruma değerlerinin 

belirlenmesi ve evrensel değerlerle bağının kurulması hedeflenmektedir. Ulusal 

koruma değerlerinin belirlenmesinde, seçmeci-karşılaştırmacı bir yapı yerine 

kapsayıcı-açıklayıcı bir sistem kurmak amacıyla, yapı türüne özgü değerlerin 

belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda az katlı konut yapılarına 

ilişkin ulusal-yerel koruma değerlerini belirlemek üzere bir değer sistemi önerilmekte 

ve daha az çalışıldığı düşünülen 1950-1980 dönemi İzmir konut örnekleri üzerinde 

sınanmaktadır. 

 

1.2 Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

 

Yirminci yüzyıl yapılarının dünyadaki durumuna bakıldığında, eğitim, sağlık ve 

yönetim gibi döneme özgü büyük ölçekli kamusal yapıların çoğunun özgün 

işlevleriyle kullanıldığı ve korunabildiği görülmektedir. Ancak döneme karakter 

veren konut yapıları için durum farklılaşmaktadır. Konut yapıları ve yerleşimleri 

değişen talepler, yenilemeler ya da yıkımlar sonucu hızla yok olmaktadır.  

 

Endüstrileşme sonrası Avrupa kentlerinde yaşanan barınma sorunu nedeniyle, en 

temel tasarım problemi haline gelen konut yapıları, bu özellikleri ile modern 

mimarlık mirası kapsamında önemli bir yere sahip olmaktadır. Türkiye ölçeğinde 

düşünüldüğünde Avrupa‟da yaşanan şiddette bir etkiye sahip olmasa da başta Ankara 

olmak üzere Cumhuriyet sonrası yeniden planlanan kentlerde artan nüfusun barınma 

taleplerine getirilen çözümler, oluşan yeni toplumsal sınıfların yaşam tercihleri, yeni 

ideolojinin gündelik hayatta mekânsal temsilinin en güçlü ögesi olarak görülmesi 
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gibi özellikleri nedeniyle konut yapıları, modern mimarlık mirası kapsamında 

özellikle değerlendirilmesi gereken yapı tipleri olmaktadırlar.  

 

Ülkemizde modern mirasın korunması konusunda yapılan çalışmalarda, gerek 

yazım alanında gerekse uygulama alanında yoğunlukla Erken Cumhuriyet Dönemi 

ürünlerine, bunlar içinde de özellikle kamu ve endüstri yapılarına odaklanıldığı 

gözlenmektedir. Konut alanında yapılan çalışmalarda ise yaşanan sürecin doğal 

sonucu olarak fiziksel çevrede çoğunluk gösteren memur konutları, işçi evleri ve 

lojmanlar gibi kamu tarafından yaptırılan konut yerleşimleri üzerinde durulmaktadır. 

Yeni rejimin fiziksel ifadesi olarak görülmeleri sebebiyle mimari ve toplumsal 

değerlerini büyük ölçüde Cumhuriyet Modernleşmesi‟nden alan bu dönem 

yapılarının modern miras kapsamında değerlendirilmesi konusunda genel bir 

uzlaşma sağlanabilmektedir. Ancak özellikle Türkiye‟de Modernite Projesi‟nin 

popülistleştiği 1950 sonrası dönem üzerine mimarlık tarihi ve koruma alanındaki 

çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Oysa 1950‟lere kadar devlet eli ile yürütülen 

modernleşme çalışmaları, bu dönemde çok partili sisteme geçişle birlikte, toplumun 

farklı katmanlarına yayılan ve yeni aktörlerin de söz sahibi olmaya başladığı bir  

sürece girmiştir. Daha çok toplum refleksleri ile yönlendirilen bu dönem, mimarlık 

alanında da yansıma bulmuş; ofis, çarşı, sinema gibi yeni kamusal yapı tipleri ve 

konutlar özel girişimler tarafından üretilir hale gelmiştir. Bu yıllar, ülkede yaşanan 

modernleşme sürecinin toplum tabanına yayıldığı dönem olarak görülmelidir.  Bu 

noktada özellikle sosyal ve kültürel hayatın somut olarak yansıdığı konut mimarisi, 

toplumun modernleşmeyi nasıl karşıladığı, kabullendiği, benimsediği, uyarladığı ya 

da  yaşadığı üzerine önemli bilgiler barındırmaktadır.  

 

Öte yandan koruma alanının mimarlık tarihi alanı ile yakın ilişkisi göz önüne 

alındığında, ulusal mimarlık tarihi yazımında Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı‟nın 

daha çok kamu yapıları üzerinden okunduğu ve bu yapılar çerçevesinde tartışmaların 

geliştirildiği görülmektedir. Konut stoğuna ait çalışmalar ise oldukça kısıtlı düzeyde 

kalmaktadır. Var olan çalışmalarda ise daha çok kanonik özellikleri ile öne çıkan 

örnekler ele alınmaktadır. Oysa ki toplumsal yaşamın fiziksel çevredeki  en somut  

göstergesi olan çok sayıda mütevazi konut örneği araştırılmayı beklemektedir.  
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1950 sonrası inşa edilen örneklerin hem mimarlık tarihyazımında hem de koruma 

disiplini içinde az çalışılmış olması sebebiyle çalışmada, 1950-1980 yılları arasına 

tarihlenen İzmir konutlarına odaklanılmıştır. Tekil, az katlı, apartman, lojman gibi 

farklı konut tiplerini içeren bu dönem içinde ise  gabari artışı sonrası büyük yıkım 

tehtidi  altında kalan az katlı konutlar örneklem alanı olarak belirlenmiştir.  

 

Zaman kesiti 1950-1980, mekân kesiti İzmir olarak belirlenen çalışmanın ikinci 

bölümünde, modern mimarlık mirası kavramı ve korunma sorunsalı ulusal ve 

uluslararası ölçekte değerlendirilmiştir. Dünya ölçeğinde yeni miras kavramının yer 

bulduğu 1980‟lerden bu yana kuramda ve pratikte gelişen tartışmalar 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın değer sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda 

kuramsal çalışmalar içinde özellikle modern miras kavramına yönelik yeni bakış 

açıları öneren ya da koruma değerleri üzerine tartışmalar sürdüren çalışmalar dikkate 

alınmıştır. Bu noktada kuruluş amacı modern mimarlık ürünlerini korumak olan ve 

tüm çalışmalarını bu alanda yürüten DOCOMOMO‟nun yayınları temel kaynaklar 

olarak öne çıkmıştır. DOCOMOMO ile ortak çalışmalar yürüten ve faaliyetleri pek 

çok ülkede kabul gören UNESCO, ICOMOS gibi örgütlerin yayınladığı belgeler de 

konuya ilişkin önemli kaynaklar olmuştur.  

 

Konuyu ulusal ölçekte değerlendirmek üzere Türkiye‟de yaşanan gelişmeler 

kuramsal, örgütsel, yasal ve toplumsal açılardan ele alınmış; hem mevcut durumun 

açmazları hem de yerel araştırmacıların konuya getirdiği yeni yaklaşımlar ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Bu değerlendirmede DOCOMOMO-Türkiye çalışma grubu 

kurucu ve üyelerinin yayınları ile Mimarlar  Odası‟nın bu alanda yaptığı yayınlar 

temel kaynaklar olarak kullanılmıştır. Ulusal ve uluslararası yaklaşımların birlikte 

değerlendirilmesi sonucunda, modern mimarlık üretimi açısından Türkiye gibi 

merkez dışı kalan ülkelerin modern mimarlık mirası bağlamında geliştirilecek 

koruma yaklaşımı belirlenmiştir.  

 

Üçüncü bölümde çalışmanın örneklem alanı olarak belirlenen 1950-1980 

döneminde İzmir‟de inşa edilen az katlı konutların karakteristiklerini belirlemek 

üzere önce Cumhuriyet dönemi Türkiye mimarlığı değerlendirilmiş; ülke ölçeğinde 
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mimarlık faaliyetlerinden İzmir özelinde konut mimarisi ölçeğine inen bir anlayışla, 

Cumhuriyet modernleşmesi paralelinde gelişen modern mimarlık söylemi ve üretim 

biçimleri tartışılmıştır. Kapsamlı bir okuma sonrası özel talepler ya da kooperatif 

oluşumları sonucu üretilen az katlı konut yapılarının karakteristikleri ortaya konmaya 

çalışılmıştır.  

 

Çalışmanın dördüncü bölümünde, Türkiye modern mimarlık mirası sorunsalı için 

geliştirilecek koruma yaklaşımı ve İzmir konut mimarisinin değerlendirilmesi 

sonrası, coğrafyaya ve kültüre özgü, ulusal bir koruma anlayışı paralelinde bir değer 

sistemi geliştirilmiştir. Belirlenen değer sistemi, İzmir az katlı konut mimarlığının 

içerdiği çeşitliliği göstermek üzere, kentin farklı bölgelerinden seçilen ve kapsamlı 

okumalar yapacak kadar  sözlü ve yazılı kaynağa ulaşılan yapılar üzerinde 

uygulanmıştır.  

 

Sonuç bölümünde hem kurulan değer sistemi paralelinde 1950-1980 döneminde 

İzmir‟de inşa edilen az katlı  konut yapılarının modern mimarlık mirası olarak 

korunmalarına yönelik bütüncül ve ulusal bir değer tarifi yapılmış; hem de modern 

mimarlık mirasının korunmasında benzer yaklaşımlarla, farklı yapı tiplerine özgü 

koruma değer sistemlerinin de kurulabileceği vurgulanmıştır.    
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 BÖLÜM İKİ 

MODERN MİMARLIK MİRASI KAVRAMI VE KORUMA SORUNSALI 

 

2.1 Uluslararası Alanda Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunlarına 

Yaklaşımlar 

 

Endüstrileşme sonrası kentlerde ortaya çıkan sağlıksız yaşam koşullarına ve 

geçmiş dönemlerin anıtsal, süslemeci mimarlık yaklaşımına tepkiyle ortaya çıkan ve    

özellikle 1920‟lerde “Modern Hareket” adı altında tüm dünyada ses getiren anlayışın  

mimarlık ürünleri, 1970‟lere kadar hızla pek çok coğrafyaya yayılmış,  ulaştığı 

coğrafyalarda yorumlanarak sayısız örnek, mimari dil ve tavırla çeşitlenmiştir. 

Gelenekçiler ve modernistler arasında geçen tartışmalara rağmen mimarlar arasında 

hızla kabul gören ve uygulanan modern mimarlık ürünleri, 1970‟lerde başlayan 

Postmodernizm tartışmaları sonrasında  yine hızla statü değiştirmeye başlamış ve bu 

dönemde 1968‟de Tokioter Imperial Oteli (F.L. Wright), 1972‟de Pruitt-Igoe konut 

kompleksi (Minoru Yamasaki), 1973‟de Philadelphia Sağlık Müdürlüğü (L. Kahn) 

gibi pek çok önemli yapının yıkımı gerçekleşmiştir. Mimarlık, sosyoloji, ekonomi 

gibi farklı disiplinler içinde önemli tartışmalara sahne olan bu yıkımlar nedeniyle 

1970‟lerin ilk yarısı, pek çok kuramcı tarafından modern mimarlığın sonu olarak 

görülürken, koruma uzmanları tarafından da modern mimarlık ürünlerinin kültür 

varlığı olarak kabulü tartışmalarının başlangıcı sayılmaktadır.  

Prudon (2008), modern mimarlık ürünlerinin korunması yönündeki ilginin  

genelde yapıların inşasından 25-30 yıl sonra ve özellikle ikonik örnekler üzerinden  

ortaya çıktığını söylemekte ve bu durumu, Fransa Villa Savoye (1929-31) 1968 

tarihli onarımı; Hollanda Zonnestraal Tuberculosis Sanatorium‟un (1926-28) 

1962‟deki  onarımı ve tekrar hastane olarak kullanımı; Almanya‟da Weissenhof 

Konut Yerleşimi‟nin (1927-38) 1958 yılında yerel miras listesine kayıtlanması gibi 

örneklerle açıklamaktadır.  

Erken 1960‟larda filizlenen ve 1970‟ler sonu hız kazanan  kuramsal ve pratik 

tartışmalar 1990‟larda özellikle savaş öncesi döneme ait modern mimarlık  

ürünlerinin korunmasında belli bir bakış açısı oluşmasını sağlamıştır. Savaş sonrası 
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(geç modern) modern mimarlık ürünlerinin korunmasına yönelik tartışmalar ise 

ancak yirmibirinci yüzyılın ilk yıllarında mümkün olabilmiştir. Artan yıkımların 

etkisi ve yirminci yüzyılın sona ermesi ile  modern mimarlık  ürünlerinin kültürel 

mirasın bir parçası olarak değerlendirilmesi gündeme yerleşmiş ve koruma eylem 

alanı yeni bir tartışma ortamı içine girmiştir.  

Ondokuzuncu yüzyılla birlikte kuramsal bir temele oturan koruma alanında, kültür 

varlıklarının niteliklerini belirlemek üzere, süreç içinde temel alınan değerlerin 

“eskilik, tarihi belge değeri ve estetik” olduğu görülmektedir. Ancak bu değerlerin 

yirminci yüzyıl yapıları için kullanıldığında özellikle eskilik ve tarihi belge değerinin 

algılanışında büyük sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Estetik açıdan değerlendirmelerde 

ise, inşa edildikleri dönem de bile büyük tartışmalara neden olan modern mimari 

yaklaşıma getirilen eleştriler yeni bir sorun alanı tariflemektedir. Bu nedenle ortaya 

çıkan yeni miras kavramı, korumanın temel ölçütlerinin yeniden ele alınmasını 

gerekli kılmaktadır.  

Yirminci yüzyılda hızla geniş coğrafyalara yayılan modern mimarlığın, miras 

olarak tartışılması ile pek çok ortak özellik barındıran büyük bir yapı stokunun 

değerlendirilmesi sorunu gündeme gelmiştir. Hem kriter belirleme hem de 

müdahelelerinin niteliği  kapsamında süren tartışmalara bakıldığında iki temel 

yaklaşımın ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki, mevcut koruma kuramı, 

ölçüt sistemi ve müdahele yöntemlerinin modern mimarlık mirasının 

değerlendirilmesinde kullanılabilir ve yeterli olduğu yönündedir.  Diğer yaklaşım ise, 

çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan modern mimarlık ürünlerinin, varoldukları 

bağlamlar içinde değerlendirilmesi ve mevcut koruma kuramının bu bakışla yeniden 

tartışılması gerekliliğini savunmaktadır. 

Bu dönem yapılarının kültür mirası olarak değerlendirilmesi ve koruma 

ölçütlerinin belirlenmesi konusunda özellikle 1990‟lardan itibaren DOCOMOMO, 

UIA, UNESCO, ICOMOS, mAAN ve Avrupa Konseyi (COE) gibi kuruluşların 

çabalarıyla uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.  

1990 yılında modern mimarlık mirasının belgelenmesi ve korunması alanında 

çalışmak amacıyla, bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan DOCOMOMO 
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(Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neigborhoods of the 

Modern Movement), her yıl dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı konferanslar ile 

modern mimarlık mirasının farklı coğrafyalarda yaşadığı sorunların ve çözüm 

önerilerinin paylaşılmasına olanak sağlamakta, bu yapıların tescillenmesi 

çalışmalarını yürütmektedir. Örgüt bir yandan uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği 

konferanslar, seminerler, çalıştaylar, yayınladığı kitaplar ve periyodikler aracılığı ile 

modern mimarlık tarihi, modern mimarlık mirası kavramı ve koruma sorunları 

üzerine yeni bilgiler üretmekte; öte yandan 60 ülkeye yayılan temsilcilikleri ile yıkım 

tehdidi altındaki modern mimarlık ürünlerinin kurtarılmasına yönelik uluslararası 

düzeyde kamuoyu desteği yaratılması ve dönem yapılarına ilişkin toplumsal 

farkındalığının sağlanması için çalışmalar yürütmektedir. 

Modern mimarlık mirasının için “tarihi referanslar, süsleme ve dekorasyon yerine 

işlev, teknik ve mekânsal niteliklere odaklı, modern tasarım ilkelerini içeren 

çalışmalar” tanımını yapan ve ele alınacak ürünleri “yapılar, yerleşimler ve peyzaj” 

olarak üç temel grupta toplayan  DOCOMOMO, zaman aralığı olarak da 1920‟ler ile 

1970‟ler arasını kabul etmektedir. 2004 yılında ABD‟de düzenlenen “Savaş Sonrası 

Modernizmi” konulu konferansta,  zaman sınırı 1975 yılı olarak belirlenmiştir. Farklı 

ülkelerde yapıların kültür mirası kapsamında değerlendirilmeleri için yasalarla 

belirlenen zaman kriterleri sözkonusudur. Hollanda‟da en az 50 yıl, İngiltere‟de ise 

en az 30 yıl öncesine ait olma koşulu aranmaktadır. Ancak süreç içerisinde bu zaman 

sınırlamalarının modern mimarlık mirasını tam olarak kapsamadığı görülmüştür. Bu 

nedenle tüm Modern Hareketi kapsayacak bir aralık olarak 1920-1975 yılları arası 

kabul edilmiştir (Omay, 2008).  

Modern mimarlık mirasının tanımı için yapılan açılım, geniş bir coğrafyaya 

yayılan dönem yapılarının çeşitliliği düşünüldüğünde yetersiz kalmakta; zaman 

aralığı konusunda ise Türkiye gibi merkez dışı perifer ülkeler için 1980‟lere kadar 

genişleme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Nitekim DOCOMOMO çalışmalarının Asya 

ülkelerine yayılımı ile bu tanımların sınırlayıcılığı fark edilmiş ve ikonik örneklere 

odaklanan tescil ve belgeleme çalışmaları, modernizmin tek düzeliğin dışına çıkan, 

yerel dinamiklerle yorumlanan örneklerini de içeren bir kapsayıcılığa ulaşmıştır 

(Sharp, 2000). 
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Fiziksel formdan çok anafikir (consept) özgünlüğüne vurgu yapan 

DOCOMOMO-International, 1993 yılında belirlediği koruma ölçütlerini iki temel 

başlık   altında toplamaktadır. 

A. Temel Ölçütler: 

1. Teknolojik Değer: Yeni malzeme ve detay, yeni teknoloji ve inşa metodları 

kullanma. 

2. Sosyal Değer: Sosyal konut projeleri, yeni yapı tipolojisi yaratma, yeni bir 

sosyal veya ekonomik strateji barındırma, tasarımcının kararları ile yeni 

yaşam koşulları ya da davranış biçimleri yaratma. 

3. Sanat ve Estetik Değeri: Kompozisyon, oran, ölçek, malzeme ve detayları ile 

özel bir yere sahip olma. 

 

B. Göreli Değerler: 

1. Kanonik Olma: Ulusal/uluslararası düzeyde mimarlık dünyasında 

değerlendirilme, döneminde ya da sonrasında modernizme yaptığı katkı, 

yapı ya da tasarımcısının ün sahibi oluşu gibi özellikler içermesi. 

2. Referans Olma: Teknik, işlevsel ya da biçimsel olarak çevre ile kurulan 

ilişki, aynı ya da farklı coğrafyadaki yapılara ve tasarımcılarına örnek olma 

durumu (DOCOMOMO International Guidelines, b.t.). 

Modern tasarım anlayışının temel ilkeleri doğrultusunda belirlenen bu ölçütlere 

DOCOMOMO-ABD bir de “bütüncüllük/bozulmamışlık”  kriterini eklemektedir. 

Özgün tasarım anlayışı, malzeme ve yapım sistemi açısından mimari bütünlüğün 

korunmuş olması bir koruma ölçütü olarak değerlendirilmektedir (How to evaluate 

modern buildings and sites, b.t.). 

Örgüt tarafından kabul edilen koruma ölçütleri modern mimarinin ortaya çıktığı 

Avrupa ve Amerika merkezli, daha çok öncü örnekler üzerinden geliştirilmiş bir 

yaklaşım içerdiğinden, merkez dışı ülkelerin modern mimarlık mirası için yerel ya da 

bölgesel tamamlayıcı  ölçütlere ihtiyaç duyulduğu ortadadır. 

DOCOMOMO başkanlarından Henket (1998), geniş bir coğrafyada ve çok sayıda 

yapının söz konusu olduğu modern mimarlık mirası için hangi yapıların nasıl 
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korunacağı üzerine yaptığı çalışmada, korunacak ürünün seçiminden koruma 

müdahelesinin niteliğine kadar uzanan kapsayıcı bir yöntem önermektedir.  

 

Tablo 2.1 Koruma ve konservasyon önceliklerinin değerlendirilmesinde kullanılacak tanılama 

çizelgesi (Henket, 1998). 

INNOVATION STATUS IMPORTANCE STRATEGY TIMING FINANCE 

 

Her yapı için öncelikli koruma değerinin değişkenliğinden yola çıkarak modern 

mimarlık ürünlerini “Yenilik (Innovation)”, “Statü (Status)”, “Önem (Importance)”, 

“Strateji (Strategy)”, “Zamanlama (Timing)” ve “Finansman (Finance)” başlıkları 

altında (s.14), birbiri ile ilişkili olarak değerlendirmeyi önermektedir. Miras 

kapsamında değerlendirilecek ürünün (yapı/yerleşim/peyzaj) seçiminde Modern 

Hateket‟in  yenilikçi tavrını öne çıkaran Henket, yenilik değerini  “sosyal, teknik ve 

estetik” olarak üç alanda toplamaktadır. Ayrıca ürünün statüsünü “ikonik” ya da 

“sıradan”, önemini ise “yerel”, “ulusal” ya da “uluslararası” olarak tariflemektedir. 

Bu üç değerlendirme üzerinden, ürünün taşıdığı değerlere göre koruma 

stratejisi/müdahele yöntemi  önermektedir. Bu  yöntemler “aslına uygun koruma”, 

“pragmatik (faydacı) restorasyon”, “ekonomik yeniden işlevlendirme” ve “yalnız 

belgeleme” olarak sınıflandırılmaktadır. Sürecin devamı olarak koruma ve 

müdahelenin zamanına da “acil”, “kısa sürede”, “uzun sürede” olarak öneri getiren 

çalışma, finasman desteğini de yine ürünün ilk üç başlık üzerinden taşıdığı değerler 
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doğrultusunda “yerel-özel”, “yerel-kamusal”, “ulusal-özel”, “ulusal-kamusal” ve 

“uluslararası” şeklinde gruplandırmaktadır.  

Henket bu yaklaşım üzerinden mevcut yapıları değerlendirdiğinde korunacak 

yapılar arasında hiyerarşik bir derecelenme olduğunu savunmaktadır. Bu bakışla bir 

yerleşimde etkisi uluslararası ölçekte hissedilen az sayıda yapı birincil öneme sahip 

olarak ilk tasarımına uygun biçimde  ve titizlikle restore edilmeli; ulusal ya da 

bölgesel öneme sahip sınırlı sayıda yapı ise yeni fonksiyonel gereklilikler 

doğrultusunda, nitelikli ekler ya da değişiklikler yapılarak korunmalıdır.  Sosyo-

kültürel öneme sahip çok sayıda yapı ise ekonomik nedenlerle yeniden 

işlevlendirilerek kullanılmalı, ancak ekonomik ömrünü tamamladığında belgelenerek 

yıkımına izin verilmelidir. Kimi yapılar içinse yalnız belgelenerek (çizimler, 

fotoğraflar, röportajlar, belgesel  ve videolar eşliğinde) arşivlenmesi yeterli 

olmaktadır.  

Önerilen koruma sistemi, “yenilik değeri” üzerinden yapılacak bir seçimin 

belirsizliklerine karşın, her mirasın kendi bağlamında (örn.; değişen coğrafyalar ya 

da modernleşme süreçleri gibi) değerlendirilmesiyle belirlenecek “statüler” aracılığı 

ile  kültüre özgü niteliklerin saptanmasına olanak tanıması nedeniyle önem 

taşımaktadır.     

ICOMOS‟un düzenli toplantılar ve alt komitelerinin çalışmaları ile oluşturduğu 

tüzük, tavsiye kararı ve niyet belirten belgeler uluslararası ölçekte kültürel mirasın 

korunmasına yönelik belli bir yaklaşımın oluşmasında etkili olmaktadır. Bu belgeler 

içinde özellikle Nara Belgesi (1994), Burra Tüzüğü (1999) ve Madrid Belgesi (2011) 

modern mimarlık mirası bağlamında farklı açılımlar sağlaması sebebiyle ele alınması 

gereken çalışmalardır.  

Nara Belgesi (1994), kültürel mirasın korunmasında özgünlük değerini çok yönlü 

ele alan bir belge olarak öne çıkmaktadır. Kültürel mirasın korunabilmesinin ona 

atfedilen değerlerle kolaylaştığını savunan belge, kültürel çeşitlilik, dolayısıyla miras 

çeşitliliği kavramına vurgu yapmaktadır. Kültürel mirasın tanımlanmasında her 

kültürün kendini ifade edebilmesini sağlayan “özgünlük” kavramının önemine dikkat 

çekilmekte ancak; kültür varlıklarına atfedilen değerlerin kültürden kültüre hatta 
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dönemden döneme farklılaşması/değişmesi sebebiyle özgünlük kavramının sabit 

kriterler üzerinden değerlendirilemeyeceğine  vurgu yapılmaktadır. Değişkenliği 

kabul edilen özgünlük kavramının kaynakları, “tasarım ve biçim, malzeme ve öz, 

işlev ve kullanım, gelenek ve teknikler, konum ve ortam, ruh ve duygu, diğer iç ve 

dış faktörler” olarak tanımlanmaktadır. Bu kaynakların sorgulanması ile kültürel 

mirasın sanatsal, teknik, tarihsel ve toplumsal niteliklerinin ortaya çıkarılabileceği 

üzerinde durulmaktadır. Belgenin kültürel farklılıkları ve her kültürün mirasına özgü 

değerleri öne çıkaran bakış açısı, modern mimarlık mirası bağlamında merkez dışı 

bir coğrafyada yer alan Türkiye gibi ülkelerin mimarlık mirasının tanınması ve 

korunmasında önemli açılımlar sağlamaktadır. Çünkü bu yaklaşım, kültür 

varlıklarının var oldukları kültürel bağlam çerçevesinde değerlendirilmesini 

gerektirmektedir (Nara Document, 1994).  

Kültürel alanların korunması ve yönetilmesi konusunda rehber niteliği taşıyan 

Burra Tüzüğü (1999) ise kültürel değerlerin yerin devam eden tarihiyle 

değişebildiğine dikkat çekmekte ve buna bağlı kültürel değer anlayışının da her yeni 

bilgi ile evrildiğine işaret etmektedir. Kültürel mirasın değerlendirilmesinde fiziksel 

değerlerin yanı sıra manevi (somut olmayan) değerleri de öne çıkarmakta ve bu 

değerlerin farklı gruplara ya da bireylere göre değişebileceğini savunmaktadır. 

Tüzük, tarihsel anlamların ve birlikteliklerin korunabilmesi için kişiler ve tarihsel 

mekânlar arasındaki bağlara saygı duyulması ve yerin taşıdığı özel anlamların 

sürekliliğinin sağlanması konularına dikkat çekmektedir. Yaşanmışlığa, sürece önem 

veren bu yaklaşım modern mimarlık mirası bağlamında değerlendirildiğinde, her 

ülkede farklı koşullar içinde yaşanan modernleşme sürecinin ortaya çıkardığı öteki 

modernlere (other modernizm)  özgü değerlerin saptanmasına ve kabul görmesine 

olanak sağlamaktadır (Burra Charter, 1999).  

Yirminci yüzyıl mimarlık mirasının korunmasına odaklanan 2011 tarihli Madrid 

Belgesi‟nde,  bu dönem mirasının tanımlanması ve korunmasında  mevcutta kabul 

gören, uygulanan miras kriterlerinin kullanılması  önerilmektedir. Bu dönem 

yapılarının “zamanın, yerin ve kullanımın fiziksel kayıtları olduğu” 

vurgulanmaktadır. Mirasın öne çıkan değerleri; 
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1. Somut nitelikler: Fiziksel konum, tasarım, yapım sistemi ve teknik ekipmanlar, 

doku, estetik kalite ve kullanım, 

 

2. Somut olmayan değerler: Tarihsel, sosyal, bilimsel, ruhani ve yaratıcı deha, 

 

olarak tanımlanmaktadır (Madrid Document, 2011). Ayrıca belgede yirminci yüzyıl 

mimarlık mirasının ilişkili olduğu peyzaj, açık alan düzenlemesi ya da dokuyla 

birlikte değerlendirilmesi ve tüm iç mekân ögeleri, sanatsal çalışmalar ile birlikte 

korunması gerektiği belirtilmektedir. 

Madrid Belgesi‟nde, modern mimarinin (tek bir obje, eşya ölçeğinden yapıyla  

ilişkili tüm açık alanların ölçeğine kadar genişleyebilen ölçeklerde) bütüncül tasarım 

anlayışının farkındalığı ile geliştirilen bir koruma anlayışı sözkonusudur. Öte yandan 

koruma kriterleri konusunda sürdürülen tartışmalara, mevcut değer sisteminin 

kullanımı ile yanıt verilmekte, kültürler arası farklılıkların değerlendirilmesine ilişkin 

açılımlar yapılmamaktadır.  

Ayrıca ICOMOS 20. Yüzyıl Mirası Komitesi‟nin miras kapsamına alınacak 

ürünler için belirlediği değerlendirme kriterlerinde; miras değerlerinin “tarih, doku, 

form, fonksiyon, kullanım ve tasarım fikri” üzerinden saptanabileceğini 

belirtmektedir. Ayrıca modern mimarlık mirasına konu olan yapı, strüktür ya da 

peyzajın yalnız doku, form ve fonksiyon özellikleri ile korunmasının yeterli 

olmadığını; onları var eden koşulların arka planında yatan fikir ve felsefenin de 

korunması gerektiğini savunmaktadır (ISC20C Heritage Alert,   Ağustos 2012). 

Koruma alanında uluslararası ölçekte önemli bir yaptırıma sahip UNESCO Dünya 

Mirası Komitesi‟nin modern mimarlık mirası konusunda yaklaşım ve uygulamaları 

mirasa bakışın anlaşılmasında önem taşımaktadır. Komite, Dünya Mirası Listesi‟ne 

aday gösterilecek kültür ve tabiat varlıklarının değerlerini belirlemek üzere on adet 

ölçüt belirlemiştir (Operational Guidelines for the Implemantation of the World 

Heritage Convention, 2013, s.20-21, II.D ve 77). Bunlardan ilk altısı kültür varlıkları, 

diğer dördü ise tabiat varlıkları ile ilişkilidir. Bu ölçütler şunlardır: 

1. Yaratıcı insan dehasının ürünü olması, 
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2. Belli bir zaman diliminde  ya da kültürel mekanda, mimarinin ya da 

teknolojinin, anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında ya 

da peyzajların yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli etkileşimi 

göstermesi, 

3. Kültürel bir gelenek olarak yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek ya da en 

azından ayrıcalıklı tanıklığını yapması 

4. İnsanlık tarihinin bir ya da birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı 

tipinin ya da mimari ya da teknolojik ya da peyzaj topluluğunun değerli bir 

örneğini sunması, 

5. Bir  ya da birden fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimine ya 

da toprağın kullanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve özellikle bu 

örneğin, geri dönüşü olmayan değişimlerin etkisi ile dayanıklılığını 

yitirmesi 

6. Ayrıcalıklı düzeyde evrensel bir anlam taşıyan olaylar ya da yaşayan 

gelenekler, fikirler, inançlar ya da sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan ya 

da maddeten bağlantılı olması (aktaran Omay Polat, 2008, s.42-43). 

 

Miras listesine alınan yirminci yüzyıl yapıları da bu altı ölçüt üzerinden 

değerlendirilmiştir. 2006 yılı itibariyle tescillenen 730‟u aşkın kültür ve tabiat varlığı 

içinde ancak 24 tanesi modern mimarlık mirası kapsamındadır (Modern heritage 

properties on the World Heritage List, Temmuz 2006). Tescillenen bu yapı/yapı 

grubu ya da alanlara bakıldığında 1, 2 ve 4. maddelerin temel alındığı görülmektedir.  

Bu maddelerde yer alan “yaratıcı dehanın ürünü”, “mimarlık veya teknolojide, 

sanatta, şehir planlamada ya da peyzaj tasarımındaki gelişmelerin ürünü”, “tarihin 

belli dönem/dönemlerinin temsili bir yapı tipinin seçkin örneği veya mimari, 

teknoloji ya da peyzaj alanında seçkin bir örnek” tanımlamaları modern mimarlık 

ürünlerinin miras kapsamında değerlendirilmesini sağlamıştır.   

Dünya Miras Alanları‟nın yönetiminde kullanılacak kılavuzu belirlemek üzere bir 

çalışma yapan Feilden ve Jokilehto (1998), Dünya Miras Komitesinin geliştirdiği 

ölçütleri de değerlendirmişler ve Dünya Mirası kapsamına alınacak kültür varlıkları 
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için  “kültürel değerler” ve “güncel sosyo-ekonomik değerler” olarak iki temel ölçüt 

sistemi önermişlerdir. Bu değerlerin açılımı şu şekilde yapılmaktadır:  

A. Kültürel Değerler:  

- toplumun belli yapılar ya da alanlarla kurduğu duygusal ilişkilerden 

kaynaklanan kimlik değeri, 

- eserin teknik, yapısal ya da fonksiyonel konsept ve işçiliğine bağlı görece 

sanat  ya da teknik değer,  

- kaynağın enderliği, tekliği ya da temsiliyetine bağlı enderlik değeri. 

 

 

B. Güncel Sosyo-Ekonomik  Değerler: 

- koruma eylemi sonrası ya da mirasın kendi koşulları nedeniyle ortaya 

çıkan ekonomik değer, 

- özgün işlevin devamı ya da uygun bir yeniden kullanım ile ortaya çıkan 

fonsiyonel değer, 

- tarihe ilgi ya da kültürel turizm potansiyeli ile ortaya çıkan eğitim değeri,  

- geleneksel sosyal hayat aktiviteleri ve toplumsal kullanımla gelen sosyal 

değer, 

- mirasın geçmişteki önemli bazı olaylarla ilgilisi ile ortaya çıkan politik 

değer (Feilden ve Jokilehto,1998, s.18-19). 

 

Önerilen ölçüt sisteminin,  “görece sanat ya da teknik değer” dışında, kültür 

varlığının kendi varlık nedenleri, içsel özelliklerinden çok, süreç içinde kazanılan ya 

da kendisine atfedilen değerler üzerine kurulduğu görülmektedir. Kazanılan ya da 

atfedilen değerlerin, toplumsal kavrayış ve siyasi görüş değişimleri paralelinde anlam 

yitimi/değişimi yaşaması  olağandır. Bu durumun kültür varlıkları üzerinde dönemsel 

tartışmalar yaşanmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. Burra Tüzüğü‟nde de 

vurgulandığı gibi tarihsel süreklilik kültürel değerlerin yeni bilgilerle evrildiği bir 

süreci ifade etmektedir. Modern koruma anlayışı bu devingen ortam içinde kendi 

değer sistemini sürekli tartışmaya açık tutmalı ve koruma ölçütlerini sabitlemekten 

çok derinleştirmeye, inceltmeye çalışmalıdır.  

 

Mason (2002)  miras alanlarını ve koruma karar süreçlerini şekillendiren değerleri 

Feilden ve Jokilehto (1998) ile  benzer şekilde “sosyo-kültürel değerler” ve 

“ekonomik değerler” olmak üzere iki başlıkta toplamaktadır. Ancak Mason‟un bu 
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başlıklar altında tanımladığı değerler daha çok miras nesnesinin kendine 

odaklanmaktadır. 

 

1. Sosyo-kültürel değerler: 

- Tarihi değer: Mirasın yaşı, tarihi olay ve kişilerle olan ilişkisi, belge olma 

niteliği, geçmişe ilişkin taşıdığı bilgiler nedeniyle eğitim değeri ve 

herhangi bir konuda tek, ilk, en iyi olma gibi özelliklerinden kaynaklanan 

artistik değeri bu değer altında tanımlanmaktadır. 

- Kültürel / Sembolik değer: Mirasa dair paylaşılan (politik, duygusal, 

gündelik, emek ve zanaata ilişkin v.b.) her türlü anlamı  içeren değer 

olarak tarif edilmektedir. 

- Sosyal değer: Mirasın sosyal ilişkiler kurma potansiyelinden ya da  belirli 

bir çevrenin sosyal kimliğine ait olma durumundan kaynaklanan değer 

olarak tanımlanmaktadır.  

- Ruhani /Dini değer: Dinler ya da inanışlardan kaynaklanan değerleri ifade 

etmektedir. 

- Estetik değer: Mirasa konu olan ürünün görsel kalitesine ilişkin özellikleri 

içeren değer olarak tanımlanmamktadır.  

2.  Ekonomik değerler: 

- Kullanım / pazar değeri: Mirasın piyasa şartlarında değerlendirilme, fiyat 

biçilebilme potansiyeli ile açıklanmaktadır. 

- Kullanılmama / pazarlanmama değeri: Mirasın diğer değerleri nedeniyle, 

fiyatlandırılamayan, ticari alışverişe sokulamayan değerine vurgu 

yapılmaktadır (Mason, 2002, s.10-12).  

 

Koruma değerleri arasındaki ilişkileri, çatışmaları ele alan ve bu yönü ile koruma 

eylem alanının çok boyutlu yapısını vurgulayan  önemli çalışmalardan biri de Alois 

Riegl‟ın 1903 tarihli “Modern Anıt Kültü: Nitelik ve Kaynakları (Der moderne 

Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung)” başlıklı makalesidir. Riegl, 

Avusturya‟nın resmi koruma anlayışını belirlemek üzere yaptığı çalışmada, koruma 

değerlerinin tanımı ve değerler arası gerilimli ilişkileri temel alan bir sistematik 

geliştirmiştir.   Değerlerin çoklu anlamları ve değişen durumlardaki etkileri üzerine 
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odaklanan çalışma,  günümüzde modern mimarlık mirası üzerine çalışan pek çok 

araştırmacının  referans kaynağı olmaya devam etmektedir. 

 

Anıtları “tasarlanmış”  ve “tasarlanmamış” olarak ikiye ayıran Riegl, her iki anıt 

türü için de tartıştığı koruma değerlerini temel iki başlıkta toplamaktadır (Riegl, 

1982, s.31-42).  

A. Anma Değerleri:   

- Yaş/Yaşlılık değeri,  

- Tarihsel değer (hafıza değeri),  

- Tasarlanmış anma değeri 

 

B. Güncel Değerler:   

     - Kullanım değeri 

     - Sanat değeri (yenilik değeri ve görece sanat değeri) 

 

Riegl değer alt başlıklarının zaman zaman iç içe geçmekte, zaman zaman da 

birbiriyle çatışmakta olduğunun altını çizmektedir. Yazar tarafından geçmişin 

değerleri olarak nitelenen ilk grup değerlerden “yaş/yaşlılık değeri”, anıtın eskimiş 

görünümünde ifade bulmakta ve herkes tarafından anlaşılabilir olması nedeniyle en 

çok kabul gören değer olarak açıklanmaktadır. “Tarihsel değer” ise eserin temsil 

ettiği dönem, dolayısıyla belge niteliği taşıması gibi  özellikler üzerinden 

tanımlanmaktadır. İkinci grupta yer alan “kullanım değeri”, anıtın sürekli kullanımı 

ile ortaya çıkmakta; “sanat değeri” ise “yenilik ve görece sanat değerleri” ile 

açıklanmaktadır. “Yenilik değeri” eserin tamamen yeni olması ve hiç bozulmamış, 

eskimemiş olması şeklinde ifade edilirken; “görece sanat değeri” ise subjektif ve 

değişen  sanat algısı ile açıklanmaktadır.  

 

Anma değerleri içinde yer alan yaş/yaşlılık değeri daha yoğun kullanımı ile 

eskilik değeri, yirminci yüzyıl koruma kuramında en çok kabul görmüş ve koruma 

uygulamaların en önemli ölçütü olmuştur. Ancak bu önemli ölçüt, değişen koşullar 

altında şekillenen güncel değerlerden kullanım değeri ile çatışmaktadır. Bir anıtın 

kullanım değerinin artması eskilik değerinin ortadan kalkması ile mümkün 
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olabilmektedir. Benzer şekilde yenilik değeri için de en büyük düşman eskilik değeri 

olmaktadır. Anıt algısında eskilik değerinin gücü düşünüldüğünde yenilik değerinin 

öneminin anlaşılması zorlaşmaktadır.  

 

Riegl değerler arası çatışmaları sorguladığı çalışmasında, anıtın niteliği, durumu 

ve konumuna bağlı olarak değerler arası dengelerin farklılaşabileceğinin altını 

çizmektedir. Ancak modern koruma kuramı yirminci yüzyıl boyunca Riegl‟in sözüne 

ettiği değerler arası çatışmalarla ilgilenmemiş, koruma yaklaşımları çoğunlukla en 

temel ölçüt olarak  görülen eskilik değeri üzerinden  geliştirilmiştir. Modern 

mimarlık ürünlerinin miras olarak değerlendirilmesiyle birlikte eskilik değeri ile 

çatışan pek çok değerin varlığı ortaya çıkmış ve Riegl‟in yüzyıl başında ortaya 

koyduğu değer sistematiği tekrar ele alınır olmuştur. Modern mimarlık mirası 

kapsamında değerlendirildiğinde anma değerlerinden çok güncel değerlerin önem 

kazandığı görülmektedir.  

 

Modern mimarlık mirası kapsamında tekrar ele alınması gereken diğer önemli bir 

konu ise özgünlük kavramıdır. Özgünlük, 1964 tarihli Venedik Tüzüğü‟nden bu yana 

uluslararası düzeyde  korumanın temel kavramı olarak ele alınan bir kavram 

olmuştur. Özgünlük kavramına bakış, yirminci  yüzyıl sonlarına kadar daha çok 

malzeme, doku ve patinanın korunması üzerinde yoğunlaşmış; ancak yüzyıl 

sonlarında farklı alt başlıklar ve bu başlıklar arası ilişkiler üzerine odaklanan 

kuramsal çalışmalar geliştirilmiştir.   

 

Dünya Mirası Komitesi, Dünya Mirası Sözleşmesi Uygulama Rehberi‟nde 

“özgünlük ve bütüncüllük” kavramlarını koruma ölçütlerinden  ayrı bir başlık altında 

ele almıştır (Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention, 2013).  Diğer ölçütleri kapsayan bir kavram olarak ele alınan özgünlük 

kavramı, kültür varlığının niteliğini kavrama ve koruma müdahelesinin yöntemini 

belirlemede önemli rol oynamaktadır. Feilden ve Jokilehto 1998 tarihli 

çalışmalarında koruma değerlerinden ayrı bir bölümde ele aldıkları özgünlük 

kavramını dört  başlıkta toplamışlar ve Dünya Mirası Listesi‟ne giren yapıtların bu 



21 

 

dört özellliği de barındırması gerekliliğine vurgu yapmışlardır. Bu özellikleri şu 

şekilde açıklamaktadırlar: 

 

1. Tasarım Özgünlüğü: Tasarımcısı tarafından kendine özgü bir üslupla ortaya 

konan ve ait olduğu dönemin özelliklerini yansıtan yapı tasarımları, 

2. Malzeme Özgünlüğü: Yapının özgün inşasında ya da sonraki dönem eklerinde 

kullanılan malzemeler, 

3. İşçilikte Özgünlük: Yapıda kullanılan,  yöreye ya da yapıldığı döneme özgü 

yapım teknikleri, 

4. Yerleşim Özgünlüğü: Bir koruma alanının sokak dokusu, kütle oranları, cephe 

düzenleri  gibi özgün nitelikleri. 

 

Yirminci yüzyıl boyunca koruma uygulamaları tarihsel izlerin ve malzemenin 

korunması üzerine  temellenmiş, kültürel mirasın özgünlüğü tarihsel sürecin izlerinin 

devamlılığı olarak algılanmıştır. Bu bakış açısı doğrultusunda Feilden ve Jokilehto, 

malzemenin özgünlüğünü temel ölçüt olarak nitelemektedirler. Ancak bu yaklaşım 

modern mimarlık mirası açısından değerlendirildiği önemli sorunlar ortaya 

çıkmaktadır.  

Modern mimarlık mirası kapsamına giren yapıların pek çoğunda kullanılan 

malzemelerin artık üretilmiyor olması ve  malzeme kesitlerindeki, detay 

tasarımlarındaki  deneysel arayışlar nedeniyle, koruma uygulamalarında özgün 

malzeme ve işçiliği kullanmak mümkün olamamaktadır. İhtiyaca hizmet etmek 

üzere, fonksiyonun gereklilikleri doğrultusunda, yeni, sağlıklı, hijyen koşullar 

sağlamak iddiasıyla tasarlanan modern mimarlık ürünleri için korunması gereken 

önceliklerin neler olduğu düşünüldüğünde, tarihsel izlerden öte daha soyut 

anlamların varlığı söz konusu olmaktadır.  

DOCOMOMO‟nun 1997 yılında ICOMOS‟a sunduğu raporda, özgünlük 

tanımının modern mimarlık mirasını da dikkate alarak genişletilmesi gerektiği 

önerilmiştir. Bu amaçla modern mimarlık ürünleri kapsamında özgünlük kavramı 

aşağıda yer alan dört alt başlık üzerinden değerlendirilmektedir: 
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1. Fikrin özgünlüğü: Tasarım konseptini belirleyen fikrin niteliği, 

2. Biçimin özgünlüğü: Mekânsal organizasyonu belirleyen ya da mekansal    

       organizasyonun belirlediği  biçimin niteliği, 

3. Strüktür ve detayların özgünlüğü: Strüktür ve detay tasarımlarında ortaya  

       çıkan nitelik, 

4. Malzemenin özgünlüğü: Yapıldığı döneme ait malzeme özellikleri (van   

Oers, 2003, s.10). 

 

DOCOMOMO Tescil Komitesi‟nin değerlendirmeleri sonrasında, modern 

mimarlık ürünleri özelinde tasarım, malzeme ve işçilik daha çok müşterinin 

beklentileri ve ekonomik koşulları doğrultusunda şekillendiğinden,  biçimi belirleyen 

tasarım fikrinin korunmasının daha önemli olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle 

uygulamalardaki sorunlar da göz önüne alınarak  özgün malzemede değişikliklerin 

kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmıştır (DOCOMOMO ISC/Register, 1998). 

 

Modern mimarlık mirasının korunmasına yönelik bakış açılarını tartıştığı 

çalışmasında Welling, özgünlük kavramının modern mirasla ilişkisini sorgulamakta 

ve kavramın değişken bir hiyerarşi içinde alt tanımlarını yapmaktadır. Yazar modern 

mimarlık mirasına ilişkin “fikrin ya da tasarımın özgünlüğü, mekânların ve 

detayların görselliğindeki özgünlük, mirasın işlevsel ya da sosyal bir deney olarak 

özgünlüğü” gibi farklı özgünlük tanımları geliştirmektedir (Welling, 1996, s.190).  

Dünyanın pek çok yerindeki kamu yapıları üzerinden yaptığı miras okuma 

çalışmasında estetik değeri sorgulayan Cantacuzino, tasarım fikrinin önemine vurgu 

yapmakta ve “fikrin derinlerindeki anlamlar ve formu yaratma yolları anlaşılmadan, 

tek başına estetik değerin bir şey ifade etmediğini” savunmaktadır (Cantacuzino, 

2003, s.59).  

Dünyanın başka yerlerinde, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere bakıldığında,  

modern mimarlık mirasının korunması konusunda yaşanan deneyimlerin 

ülkemizdekilerden pek de farklı olmadığı görülmektedir. Bir yandan kapsam, koruma 

ölçütleri ve müdahele yöntemleri üzerine tartışmalar devam etmekte; diğer yandan 

pek çok ülkede yeni kullanım ihtiyacı ya da ekonomik gerekçelerle yıkılmak istenen 
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modern mimarlık ürünleri için daha çok sivil insiyatifler öncülüğünde, toplum ve 

sorumlu kurumların farkındalığını arttırmak üzere kampanyalar düzenlenmekte, 

yapıların kullanılarak korunmasına yönelik proje ve finansman çalışmaları 

yapılmaktadır.  

 

1990‟lardan bu yana modern mimarlık mirası üzerine yapılan çalışmaların geldiği 

nokta yalnız merkezde üretilmiş ikonik ya da  kanonik örnekler dışında, oldukça 

geniş bir coğrafyaya yayılmış modern hareketin bölgesel/kültürel farklılıklar taşıyan 

örneklerinin de miras kapsamında değerlendirilmesi yönündedir.   Bu doğrultuda 

farklı kültürlere ait modern mimarlık ürünlerinin korunmasında kendi modernlik 

olguları içinde koruma değerlerinin saptanması önerilmektedir. Ayrıca koruma 

yaklaşımlarının temellendiği önemli kriterlerden biri olan özgünlük kavramı, modern 

mimarlık mirası bağlamında fikrin, biçimin, yapım sistemi ve detayların, 

malzemenin özgünlüğü olarak ele alındığında, anafikrin özgünlüğü  birincil öneme 

sahip olmaktadır.  

 

Modernizm etkisiyle farklılaşan mimari dil, teknoloji ve malzemelerin kullanıldığı 

bu dönem yapıları, koruma uygulamalarında da diğer dönem yapılarına göre farklı 

sorunlarla gündeme gelmektedir. Özellikle bu dönem yapılarında malzeme ve yapım 

sistemindeki deneysel/yenilikçi arayışlar, koruma müdaheleleri açısından yeni 

yöntemler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Günümüzde modern mimarlık mirası 

koruma çalışmaları, özgün malzemenin olabildiğince korunduğu restorasyonlardan, 

özgün tasarım ilkelerinin korunmasını temel alan rekonstrüksiyon uygulamalarına 

dek uzanan oldukça farklı yaklaşımları içermektedir. Uygulama sorunları dikkate 

alındığında, modern mimarlık ürünlerinde kullanılan malzeme ve yapım sistemi 

tarihi, araştırılması gereken önemli bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

2.2 Türkiye’de Modern Mimarlık Mirası ve Koruma Sorunlarına 

Yaklaşımlar 

 

Modern mimarlık ürünlerinin kültür varlığı olarak değerlendirilmesi tartışmaları, 

Modern Hareket‟in merkez coğrafyası olan Batı ülkelerinde 1980‟lerde  başlamıştır. 
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Kayın, modern mimarlık mirası kavramının ortaya çıkışını, birbirleri ile hem içiçe 

geçerek, hem de zıtlaşarak geliştikleri düşünülen modernite-postmodernite döngüsü 

ile ilişkilendirmektedir (Kayın, 2011b). 1980‟lerden itibaren, koruma kuram ve 

pratiğinin temel konularından biri haline gelen modern mimarlık mirası kavramı ve 

koruma sorunlarının Türkiye‟de gündeme gelmesi, ancak 2000‟li yılların başlarında, 

çoğunlukla mimarlık tarihi ve koruma alanında uzman akademisyenlerden oluşan, 

oldukça kısıtlı bir çevrede mümkün olabilmiştir. Son on yıldır süren kuramsal 

tartışmalar neticesinde modern mimarlık mirasına yaklaşımlar konusunda belli 

eğilimler oluşmaya başlamış olsa da, genel tablo, Türkiye‟nin bu dönem mirası 

konusunda henüz farkındalık geliştirme sürecinde olduğunu göstermektedir.  

 

Batılı ülkelerdeki tartışmalar kuram ve pratiğin paralel ilerlediği bir süreç 

yaşarken; Türkiye, modern mimarlık tarihi yazımındaki boşlukların tamamlanması, 

bu dönem yapıları üzerinde bir farkındalık oluşturulması ve miras kapsamında 

değerlendirilecek ürünlerin tanımlanması/tanıtılması konuları üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Koruma değerleri ya da yasal düzenlemelerdeki boşluklara ilişkin 

kuramsal çalışmalar artmakla birlikte, tescilleyerek koruma, toplumsal farkındalık ve 

koruma uygulamaları konusunda oldukça az yol alındığı görülmektedir. 

Geliştirilecek koruma yaklaşımına katkı sağlayacağı düşüncesi ile Türkiye‟de 

modern mimarlık mirası konusunda yaşanan gelişmeler kuramsal, örgütsel, yasal ve 

toplumsal açıdan ele alınacaktır.  

 

 

2.2.1 Kuramsal Açılımlar 

 

Ülkemizde modern mimarlık mirasının tanımı ve koruma değerleri üzerine 

yapılan kuramsal çalışmalar tanım, kapsam, seçim kriterleri, yasal düzenlemeler, 

koruma müdahelelerinin belirlenmesi gibi pek çok kanal üzerinden ilerlemektedir. 

Çalışmaların merkezinde, yeni miras kavramının anlam ve içeriğini sorgulamak ve 

buna bağlı olarak pratikte koruma ölçütlerine dönüşecek olan koruma değerlerini 

belirlemek yer almaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalara bakıldığında iki farklı 

yaklaşım sözkonusudur. İlk yaklaşımda, mevcut yasal mevzuat ve yerleşik koruma 
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anlayışı doğrultusunda ülkemiz modern mimarlık mirası değerlendirilmekte 

(Madran, 2006; Özgönül, 2011); diğer yaklaşımda ise modern mimarlık ürünlerinin 

oluşum süreçleri, karakteristik özellikleri dikkate alınarak, miras kavramına yeni bir 

bakış açısı getirilmesi ve buradan hareketle yeni koruma değerlerinin belirlenmesi 

hedeflenmektedir (Kayın, 2001, 2006, 2011a, 2011b; Cengizkan, 2003; Omay Polat, 

2008; Kul, 2010; Baturayoğlu Yöney, 2011).  

 

Modern mimarlık mirasının korunması konusunda yapılan çalışmalarda bir grup 

araştırmacı, koruma nesnesini saptayabilmek amacıyla mimarlık tarihi alanında ürün, 

tasarımcı özne, mimari söylem üzerinden okumalar yaparken (Cumhuriyet tarihi, 

Cumhuriyet Dönemi mimarlığı, mimarlık tarihimizde öne çıkan mimarların eserleri 

üzerinden değerlendirmeler v.b.); diğer bir grup ise doğrudan koruma pratiğine 

yönelik kuram ve uygulama esasları (tanım problemi, değer saptama, ölçüt koyma 

problemleri v.b.) üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 

Çalışmaları ile ilk grupta yer alan Madran (2006) mevcut koruma mevzuatında 

yer alan ve bir mimarlık ürününün koruma statüsü kazanması için öngörülen değer 

ve ölçütlerin, modern mimarlık ürünlerini de kapsayabildiğini belirtmektedir. 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 5226 sayılı yasa ile değişik 

3. maddesinde yer alan “kültür varlığı” tanımını ele alarak, bu tanımın kültür 

varlığını üç boyutta ele aldığını vurgular: 

 

 

- Nitelik Boyutu : “...bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili 

bulunmak, tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu 

olmak, bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşımak...” ifadeleri ile 

nitelik tarifi yapılmaktadır. 

- Mekân Boyutu : “...yeraltı, yerüstü ve sualtı...” tanımları ile mekân 

boyutu tanımlanmaktadır. 

- Zaman Boyutu : Yasanın 6. Maddesinin “a” bendinde 19. yüzyıl sonu 

ile sınırlandırılsa da “b” bendinde yer alan “belirlenen tarihten sonra 

yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm 
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Bakanlığı‟nca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar” şeklindeki 

ucu açık ifade ile tarih sınırı belirsizleşmektedir. 

 

Madran, kültür varlığı tanımının bu üç boyut ile  modern mimarlık ürünlerini de 

içine aldığını vurgulamaktadır. Ayrıca önceki yüzyıllara ait miraslar üzerinden 

oluşturulan ve koruma pratiğinde yer etmiş “belge değeri”, “kimlik değeri”, “mimari 

değer”, “işlevsel ve ekonomik değer”, “süreklilik değeri”, “anı değeri”, “özgünlük 

değeri” gibi değerlerin, modern mimarlık mirası için de büyük ölçüde 

kullanılabileceğini belirtmektedir (Madran, 2006).  

 

Madran ve Özgönül (2005) ise kültür varlıklarının taşıdıkları değerlerin 

çeşitliliğine vurgu yaparak, bu değerleri “süreklilik değeri”, “tarihsel değer”, “anı 

değeri”, “mitolojik değer”, “artistik ve teknik değer”, “özgünlük değeri”, “enderlik 

değeri”, “teklik değeri”, “grup değeri”, “çokluk değeri”, “homojenlik değeri”, 

“ekonomik değer”, “işlevsel değer”, “geleneksel değer”, “eğitim değeri”, “belge 

değeri” başlıkları ile sıralamaktadırlar. 

 

Dünyadaki kültürel miras üzerine yapılan çalışmalar ışığında kültür mirasının 

niteliğini tartışan Özgönül (2011) değerleri; 

 

1- İçsel değerler: Kültür varlığının varlığını temel alan, yapının kendine ait 

doğrularını, gerçeklerini içeren değerler (yaş değeri, tarihi değer, belge 

değeri, özgünlük değeri, anı değeri, artistik değer, teknik değer gibi) 

 

2- Dışsal değerler: Kültür varlığına kişiler ya da toplumlar tarafından 

yüklenilen, süregelen yaşam deneyimleri sonucu atfedilen değerler (sosyal 

değer, politik değer, eğitim değeri, kültürel değer, sembolik değer, kimlik 

değeri, anı değeri, ruhsal değer, mitolojik değer, dini değer, çevresel 

değeri, göreceli sanat değeri, estetik değer, enderlik değeri, grup değeri, 

teklik değeri, çokluk değeri, homojenlik değeri gibi) 
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3- Kullanım değerleri: Son yıllarda tüketime yönelik ekonomik politikalar 

sonucu ortaya çıkmış, yapının kullanılabilirliği, maddi değeri, ekonomik 

potansiyeli üzerinden elde edilen değerler (ekonomik değer, fonksiyonel 

değer, piyasa değeri, kullanımda süreklilik değeri gibi)  

 

olarak üç ana başlıkta toplamaktadır (s.100-102). Yazar, Cumhuriyet Dönemi 

mimarlık mirası özelinde ise mevcut koruma sisteminde yer etmiş değerleri (belge 

değeri, özgünlük değeri, mimari değer, eğitim değer, kimlik değeri, anı değeri, 

işlevsel ve ekonomik değer, süreklilik değeri v.b.) kullanarak bir değerlendirme 

yapmaktadır. 

 

Türkiye koruma literatürünün oluşumunda ve ülkenin koruma politikalarının 

belirlenmesinde etkin rol alan Kuban, mevcut koruma teorisinin endüstri öncesi 

dönemler için geliştirildiğinin; endüstri sonrası dönemler bağlamında 

değerlendirildiğinde, teorinin zaman aşımına uğradığı ve kullanılamaz hale 

geldiğinin altını çizmektedir. Mevcut teorinin ancak, geçiş dönemi niteliği taşıyan 

endüstri ve erken modern dönem için  kısmen geçerli olabileceğini ve savaş sonrası 

dönem yapıları için yeni bir teorinin geliştirilmesi gerektiğini  vurgulayan Kuban, 

ekonomik kaynaklarla korunamayacak kadar çok sayıda nitelikli yapı ile karakterize 

olan bu dönem için, korumanın tek kriterinin  “estetik” olacağını ileri sürmektedir 

(2002, s.69). Bu doğrultuda estetik kriterler ve buna bağlı teknik müdahelelere ilişkin 

teorik zeminin yeniden tariflenmesi gerektiğini belirtmektedir. Benzer anlayışla, 

modern mimarlık mirası sorunsalına yeni açılımlar getirmeyi amaçlayan 

çalışmalarda, mevcut koruma bakışını sorgulayan, yeni mirasa konu olan ürünleri 

mimarlık, tarih, sosyoloji, ekonomi gibi farklı disiplinler üzerinden değerlendiren 

yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.  

 

2003 yılında Türkiye‟nin yirminci yüzyıl mimari mirasına bakışı belirlemek 

amacıyla, Mimarlar Odası tarafından üyeleri arasında bir anket düzenlenmiş ve 

katılımcıların görüşleri doğrultusunda, ülkenin Cumhuriyet sonrası mimarlık 

pratiğinin temsilcisi olarak  20 yapılık bir seçki oluşturulmuştur. Cengizkan (2003), 
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mimarların ankete verdikleri yanıtlar üzeriden yapıların seçim kriterlerini şeklinde 

dört ana başlık altında toplamıştır (s.30).   

 

1. Tarihsel değeri vurgulayan (Modernizm‟in simgesi; Modern Akım‟ın bir Türk 

tarafından gerçekleştirilen başarılı örneği; Modernist estetiğin ya da Erken 

Cumhuriyet‟in önde gelen eseri; bir dönemin temsilcisi,ikonu; Birinci Milli‟den  

Modern‟ doğru evrilmiş bir örnek gibi ifadelerle) 

 

2. Yapının içsel ve özsel mimari değerini öne çıkaran (işlevsellik; kitle plastiği 

ve form arayışındaki başarı; iç-dış bütünlüğü; yalınlık; dinginlik içinde tasarım 

zenginliği; malzeme kullanımı ve iyi detayları; modern blok estetiği gibi 

ifadelerle) 

 

3. Üst kimlik yoluyla „biriciklik‟ arayan (özgün çözüm, özgünlük; bize özgü 

değerleri taşımak; yerel ve evrensel değerlere bağlılık; geleneksel yapı 

ögelerinin çağdaş yorumu; dönemine göre çağdaş olmak gibi açıklamalarla) 

 

4. Çevresel etik geliştirmeye çalışan (çevreye uyumu ve çevreye katkısı; iç 

mekân donatımı ve çevre düzeni olgunluğu; iklime uygun ve ekolojik denge 

yanlısı gibi ifadelerle) 

 

Belirlenen kriterlerin, tekil özelliklere vurgu yapmaktan çok, tasarlanan ürünün, 

yaratılan hayatın (yapının içsel ve dışsal tüm koşulları dahilinde) ardındaki niyeti 

anlamayı hedef aldığı görülmektedir. 

 

Kayın, çeşitli makalelerinde yirminci yüzyıl mimarlık mirasının kavramsal 

sorunlarını ve dönüşme paradokslarını tartışmaktadır. “Yirminci Yüzyılın Mimarlık 

Mirasının Belirlenmesine İlişkin Kriterler ve Koruma Alanındaki “Yapı Değeri” 

Kavramı Üzerine Bir İrdeleme” başlıklı bildirisinde (2001); geçmiş dönem mimarisi 

için kolayca benimsenen, çağın değiştiği ve önceki çağın eserlerinin miras niteliği 

taşıdığı anlayışının yirminci yüzyıl eserlerinin tamamı için söylenmesinin güç 

olduğunu dile getirmektedir. Bu durumun nedenlerini yüzyıl içindeki “kültürel 
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kesinti/süreklilik” ve “yerellik/küresellik” tartışmalarına bağlamaktadır.
 
Bu yüzyıl 

mimarlığının korunması gerekliliğine verilecek cevabın güçlüğünü şu sözlerle dile 

getirmektedir: 

 

Korumada yerellik ve çoğulculuk ön planda iken, yirminci yüzyıl mimarisinin 

büyük oranda küresel olmasının dönemin mirasının belirlenmesinde önemli bir 

sorunu oluşturduğunu söylemek mümkündür. Üstelik bu çağın mimarisi 

birbirleriyle ortak özellikler gösteren çok büyük bir yapı stoğunu 

barındırmaktadır. Nitelik olarak “küresellik”, nicelik olarak “çokluk” durumu, 

yirminci yüzyıl mimarlık mirasının ne kadarının, nasıl korunması gerektiğinin 

sorusunun cevabını oldukça güçleştirmektedir (Kayın, 2001, s.49). 

 

Yazar, korunması gereken tekil eserler söz konusu olduğunda “yapı değeri” 

kavramının ön plana çıkarılmasını önermektedir. Kavram beş temel üzerinde 

geliştirilmektedir : 

 

1. Yapının mekân kurgusu, estetik, malzeme, detay v.b. özgün mimari 

kalitelerinden kaynaklanan değerler, 

2. Yapının içinde yer aldığı çevre ile ilişkisindeki kalitelerden kaynaklanan 

değerler, 

3. Yapının ait olduğu kültürün karakteristiklerini yansıtabilmesine ilişkin 

kalitelerden kaynaklanan değerler, 

4. Yapının çağının yaşantısının ve olaylarının bilgisini aktarabilmesine ilişkin 

kalitelerden kaynaklanan değerler, 

5. Yapının içinde yer aldığı kente kimlik verebilmesine ilişkin kalitelerden 

kaynaklanan değerler (Kayın, 2001, s.54-55). 

 

Modern mimarlık mirası konusunda yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen 

Kayın (2011a), Cumhuriyet Dönemi mirası ya da modern mimarlık mirası konusuna 

altı aşamalı bir düşünme yöntemi ile yaklaşmayı önermektedir. 
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İlk aşamada korumanın genel ilkeleri üzerinden modern mirası değerlendiren 

Kayın, “özgünlük, belge-bilgi niteliği, bir dokuyu bütünleme, süreklilik, yararlılık” 

gibi özelliklerin Cumhuriyet Dönemi mimarlık mirası içinde geçerli olduğunu, 

kendinden önceki miraslar için geçerli olan parametreler üzerinden modern mirasın 

da değerlendirilmeye alınması gerektiğini belirtmektedir. İkinci aşamada ise modern 

mimarlığın genel ilkelerinin saptanmasını ve bu doğrultuda mirasa yönelik 

tartışmalar  yapılması gerektiği üzerinde durur. Tanyeli‟nin (1997) modern mimarlık 

tanımı için en temel ilke olarak belirlediği “çağa karşı duyulan sorumluluk” 

düşüncesi üzerinden hareket eden yazar, koruma alanına iki sorgulama parametresi 

önermektedir. Parametreler modern mirasın belirlenmesi ve değerlerin saptanmasına 

yönelik olarak şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 

1.  Zaman-mimarlık dili kapsamında sorgulanması:  Modern mimarlık ürünlerinin 

modern dönemin farklı evrelerinde, farklı akımlar, yönelimler ve yaklaşımlar 

çerçevesinde oluşan çeşitliliğine ilişkin karakteristiklerin saptanması, 

   

2. Etik, teknolojik ve estetik değerlerin sorgulanması: Modern mimarlığı 

ortaklaştıran temel ilke olarak görülen etik, teknolojik ve estetik parametrelerin 

mirasa konu olan ürün üzerindeki temsil durumları üzerinden değerlerin 

saptanması. 

 

Üçüncü aşamada Kayın, mevcut koruma yaklaşımları ve yasal mevzuatın  modern 

mirasın korunmasında boşlukta bıraktığı noktaları saptamak üzere, 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nda yapılan değişiklikleri açıklayan 5226 

no.lu kanunda yer alan “kültür varlıkları” tanımından yola çıkarak “anlam, zaman ve 

nitelik” başlıkları üzerinde durmaktadır. 

 

- Anlam / Modernleşme-Modernleşememe:  Tanımda yer alan “...tarih öncesi 

veya tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş, bilimsel veya kültürel açıdan 

özgün değer taşıyan yer üstünde, yeraltında veya su altındaki taşınır veya taşınmaz 

varlıklardır” ifadesine dayanarak; “Cumhuriyet‟in modern sosyal hayatın 

mekânlarını yeniden kurma ideolojisi sosyal yaşama konu olmak” parametresi ile 
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“yapıtın modern mimarlığın çeşitli evre ve yaklaşımlarından birini yansıtma 

potansiyeli de bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşımak” parametresi ile 

ilişkilendirilmektedir. 

 

- Zaman / Eskilik-Yenilik: Eski, tarihi olanın ya da geçmiş yüzyıllara ait olanın 

korunması gerektiği düşüncesine temellenen mevcut koruma yaklaşımları ve 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nda 19. yüzyılın bir sınır olarak  

belirlenmesi ve bu tarihten sonra inşa edilen ürünlerin ayrı değerlendirilmesi 

yaklaşımı eleştirilerek, “zaman boyutunun eskilik-yenilik üzerine kurulu bir değer 

biçme yöntemi yerine, zamanın-mekânın bilgisini aktarma değeri üzerinden 

değerlendirilmesi” gerektiği belirtilmektedir. 

 

- Nitelik / Geleneksel-Modern: Modern olanın tarihselliğini açıklamak yerine 

“geleneksel” ve “modern” arasındaki temel yaklaşım farkının ortaya konması 

gerektiği vurgulanmaktadır. “Geleneğin tekrarı ve giderek yetkinleşmesine  

temellenen  „geleneksel‟den farklı olarak „modern‟, var olan yaklaşımın sorgulanarak 

dönüştürülmesi ya da bir kopuş ile farklı bir yöne evrilmesi üzerine kuruludur. Bu 

nedenle modern mimarlık mirasının  tasarlanmış olmak, ayrı disiplinler haline gelmiş 

mimarlık ve planlama yaklaşımlarının farklılığı ile çeşitlenmiş olmak gibi nitelikleri 

ile önceki dönem miraslarından ayrıldığı belirtilmekte”, geleneksel ve modern 

ikiliğinin farklı ara kesitlerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. 

 

Cumhuriyet Dönemi yapılı çevresinin oluşum sürecindeki modern yaklaşımların 

belirlenmesini tartışan dördüncü aşama; modern kavramının doğasından gelen var 

olanı sorgulama ya da ondan koparak farklı bir yöne evrilme eğilimi nedeniyle, 

modern mimarlık ürünlerinin oluşum sürecinin dünyada ve ülkemizde kendi içinde 

kırılma, dönüşüm ve yenilik öğelerini barındırmakta olduğu ve bu durumun ürünlere 

zenginlik ve çeşitlilik olarak yansıdığı belirtilmektedir. Dönemin temel ideali olan 

modern olma hali, ülkemiz mimarlık alanında iki tür arayışla ifade bulmuştur. Birinci 

arayış, dönemin ulus-devlet ideolojisi paralelinde ülke tarihinden ve yerel-geleneksel 

olandan esinlenen, daha çok biçimci referanslar ile ifade bulan ama özünde var olanı 

sorgulaması ve yeni bir ulusal mimarlık dili yaratma çabası nedeniyle moderndir. 
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Birinci (1923-1932) ve İkinci (1940-50) Ulusal Mimarlık akımları bu arayışın 

sonuçlarıdır. İkinci arayış ise yerelden koparak evrensele eklemlenme yönünde 

gelişen ve 1930‟larda erken dönem modernist çizgide, 1950‟lerde Uluslararası Stil 

olarak adlandırılan evrensel çizgide, daha sonraları da modern mimarlığın diğer 

yaklaşımları doğrultusunda yerel-evrensel etkilerin farklı derinliklerde etkilediği bir 

yapıda çeşitlenen dönem yapıları ile ifade bulmuştur. İlk bakışta üslup özellikleri 

üzerinden yapılmış bir evreleme gibi görünse de mimari çevre, bir ülkenin sosyo-

ekonomik, siyasi ve kültürel hayatının bir yansıması olduğundan; belirlenen evreler 

ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki gelişmeleri ile de paralellikler 

sergilemektedir (politik literatürde ülkenin siyasi tarihindeki kırılmalar üzerinden; 

ekonomi alanında ise ülkede yaşanan devrim, dünya savaşları, devlet politikaları ve 

dünyadaki ekonomik gelişmeler üzerinden yapılan evreleme çalışmaları,  

modernleşme sürecine kent bağlamında bakan çalışmalardaki modernite evreleri ile 

aşağı yukarı benzer tarihleri kırılma noktaları olarak belirlemektedir). Kayın, sürece 

ilişkin belirtilen alt evrelerin karakteristiklerinin vurgulanması ve bu evrelere özgü 

koruma değerlerinin saptanmasını önermektedir. 

 

Beşinci aşamada “eski-yerel ile ilişkilendirilen” Ulusal Mimarlık Akımı 

yapılarının korunması gerektiği, “eski-evrensel ile ilişkilendirilen” Modernist 

yapıların korunmasına gerek olmadığı algılarına değinen yazar, bu algılayış 

biçiminin uygulama alanındaki sonuçlarını değerlendirmektedir. Son olarak altıncı 

aşama kuram-uygulama arasındaki bağı kurmak üzere korunacak yapının 

“modernleşme” ve “modern mimarlık alanındaki” yerinin belirlenmesi, modern 

mimarlığın bir kuram mimarlığı olduğu dikkate alınarak korunacak yapıya 

müdahelelerin de bu temelde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kayın‟a 

göre “mirasa konu olan yapı  restorasyon sonrasında temellendiği kuramsal zeminle 

şekillenen mimarlık dilini, çağının ruhunu yansıtan etik-teknolojik-estetik 

özelliklerini okutabilir” olmalıdır (Kayın, 2011a, s.147-155).  

 

Kayın 2011 tarihli başka bir çalışmasında, Türkiye‟nin modern mimarlık mirasına 

yönelik kendi coğrafyasında üretilen bilgi-eylem çerçevesini ortaya koymayı 

amaçlamakta ve bu yeni miras kavramını toplum-yönetim kesimlerine anlatabilmek 
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için “devirleşmemiş tarihsellik” kavramını tartışmaya açmaktadır. Batı dünyası 

koruma anlayışına temellenen ülkemiz koruma politikasına dikkat çeken yazar, 

modern mimarlık mirası açısından bunun yeterli olmayacağını vurgulamaktadır. Son 

on yılda yeni miras kavramı için kendi coğrafyasında geliştirilen bilgi ve eylem 

çerçevesini toplu olarak ele alan yazar, modern mimarlık mirasına yönelik bir söylem 

oluşturmak üzere olası izlek önerileri ve “devirleşmemiş tarihsellik” kavramı üzerine 

bir düşünce zemini oluşturmaktadır. Söz konusu izlekler üç sorgu üzerinden 

kurulmaktadır (Kayın, 20011b, s.22-23). 

  

1. Modern mimarlık mirasının kimliğini tespit edebilmek için, miras nesnesinin 

ulusal-uluslarası, merkezi-periferik gelişmelere eklemlenme süreci ve biçimini 

açıklayan bir sistematik geliştirilebilir mi? 

2. Modern mimarlık mirasının tarihselliğini tespit edebilmek için modern 

mimarlığın gelişme  sürecindeki kırılma noktaları üzerinden bir irdeleme 

yapılabilir mi? 

3. Modern mimarlık mirasının modern mimarlığın gelişme serüvenindeki yeri, 

çeşitliliği, bu kapsamda içerdiği özgünlük, toplum ve karar alma 

mekanizmalarındaki kesimlerle paylaşılabilir netlikte açıklanabilir mi? 

 

Bu sorulardan hareketle Kayın, modern mimarlık mirasının ulusal-uluslararası 

yönelimlere eklemlenme sürecini ve mirasın tarihselliğini açıklayabilecek kırılma 

noktalarını irdelemektedir. Eklemlenme sürecini, ülkede gelişen modern mimarlığın 

“ulusal bir dil oluşturma” ve “uluslararası yaklaşımlara eklemlenme” şeklinde 

gelişen iki eksenli yapısı ile açıklamaktadır. Birinci ve İkinci Ulusal Mimarlık 

akımları sürecin bir eksenini; 1930‟lar Modernizmi ve 1950 sonrası Uluslararası Stil  

yaklaşımları ise diğer  eksenini temsil etmektedir. Bu sürecin her iki eksende de 

coğrafyaya ve kültüre özgü girdilere bağlı olarak biçimlenen bir çeşitliliğe sahip 

olduğu şüphesizdir. 

Kayın, modern mimarlık mirasın tarihselliğini açıklamak üzere modern 

mimarlığın Türkiye‟deki gelişim sürecinin kırılma noktalarını  belirlemeye 

çalışırken, modernleşme süreci mimari oluşumlarının mimarlık tarihi yazımında 

yeterince ele alınmadığına dikkat çekmekte ve bu nedenle farklı disiplinlerin bu 
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döneme ilişkin evreleme çalışmalarına  başvurmaktadır. Yakın döneme ait ve hala 

kullanılır olması sebebiyle tarihsel değer algısı taşımayan modern mimarlık mirasının 

toplum ve yönetim kesimlerine anlatılabilmesi için “devirleşmemiş 

tarihsellik”liklerin yazılıp yazılamayacağını sorgulayan Kayın kavramı, “korumayı 

gerekçelendirirken nihayetlenmiş bir zaman-uygarlık fikrinden vazgeçerek, sosyo-

kültürel, ekonomik, politik, mekânsal v.b. alanlarda bir üst bağlamı paylaşan ve 

zamanın akışında birbirini var etmekte olan bir gelişmeler zincirinin halkalarını 

netleştirebilecek tarihsel bir çerçeve kurabilmek” olarak tanımlamaktadır (s.59). 

Modern mimarlık mirasının koruma sorunsalını dünyadaki ve ülkemizdeki 

gelişmeler ışığında çok boyutlu olarak değerlendiren Omay Polat (2008), modern 

mimarlık mirası kavramının ortaya çıkış ile birlikte koruma alanının gereken dinamik 

yapıya kavuştuğunu belirtmektedir. Modern mimarlık mirası özelinde gelişen 

tartışmalar sonrası mevcut ölçütlerin ve özgünlük kavramının statü değiştirdiğine 

vurgu yapan yazar, kültürel mirasın korunmasında temel değerler olarak görülen 

“estetik ve tarihi değerler ile eskilik değerleri”nin bu miras kapsamında önemini 

yitirdiğini belirtmektedir. Riegl‟ın değerler sistemini modern miras bağlamında 

derinlemesine tartışan Omay, Riegl‟ın tanımladığı “yenilik değeri”nin,  modern 

mimarlık mirasının niteliğinin tanımlanmasında ve koruma biçiminin 

belirlenmesinde öne çıkan bir değer olarak tariflemektedir. Aynı zamanda 

modernizm etkisinde gelişen mimari ürünlerin, miras kapsamında 

değerlendirilebilmesi için merkez dünyada geliştirilen uluslararası koruma 

ölçütlerinin Türkiye gibi perifer ülkeler için yeterli olmadığını ve bu ülkeler özelinde 

farklı değerlerin ön plana çıktığını vurgulamaktadır. Ancak ülkeye özgü modern 

mirasın nitelik ve değer tanımlarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini de 

eklemektedir.   

Riegl‟ın (1903) geliştirdiği değer sistemini modern mimarlık mirası açısından 

değerlendiren Baturayoğlu Yöney (2011) de modern ve geç modern mirasın öne 

çıkan özelliklerini, “...genel geçer „yaşlılık/tarihsellik‟ değerinden çok aslında 

özgünlük, döneminin mimarlık ve teknolojisini yansıtmak gibi tanımlanması ve 

anlaşılması daha güç değerler...” olarak tanımlamaktadır. Ayrıca “yenilik/kullanım” 

değerlerinin “yaşlılık/tarihsellik” ve “sanat” değerleri ile birlikte var olduğuna ve 

birlikte korunması gerektiğine vurgu yapmaktadır. 
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2.2.2 Örgütsel Çalışmalar 

 

Tarih boyunca kültürel mirasın korunmasında en önemli kazanımların örgütlü 

çalışmalar sonrasında elde edildiği ortadadır. Resmi ya da sivil insiyatifler 

öncülüğünde gelişen koruma çalışmalarında, hem çok yönlü tartışmalar sonrası 

kuramsal zeminin geliştiği, hem de uygulamaya dönük olarak büyük ölçekli alanları 

kapsayan koruma kararlarının alınabildiği görülmektedir. Modern mimarlık 

mirasının korunma sorunsalı bağlamında ülkemizdeki örgütsel yapılanmalara 

baktığımızda daha çok sivil insiyatiflerin öncülüğünde gelişen oluşumların 

sözkonusu olduğu görülmektedir.  

 

Ülkemizde “...korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat 

varlıklarının...  açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını 

sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almakla görevli”  tek resmi 

kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‟dür (Resmi Gazete, 29.04.2003). Müdürlüğe bağlı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, belli bölgelerden sorumlu kıldığı, alt birimleri 

olan Koruma Kurullar‟ı aracılığı ile ülkemiz kültürel mirasına sahip çıkmakla 

görevlidir. Koruma amaçlı tescil kararları ile kültür mirasını ve koruma alanlarını 

belirleyen ve koruma müdahelelerini denetleyen kurullar, aldıkları kararlar ile 

ülkenin koruma politikasına yön vermektedirler. Bakanlık ve genel müdürlük 

düzeyinde yapılan çalışmalara bakıldığında modern mimarlık mirasına yönelik hiçbir 

yasal ya da kurumsal düzenlemenin olmadığı görülmektedir.  

 

Kentlerin planlanması ve yönetimindeki yetkileri dolayısıyla kültürel  mirasın 

korunmasında en etkin örgüt olmasına rağmen, modern mimarlık mirası sorunsalına 

en uzak duran resmi yapılanmanın  yerel yönetimler olduğu görülmektedir. Hatta 

daha da ileri giderek belediyelerin ülkemiz modern mimarlık mirasının yok 

edilmesinde en önemli aktörlerden biri olduğu ileri sürülebilir.  Özellikle büyük 

araziler içinde yer alan fabrika yerleşkelerinin rant baskıları ile tahribatında büyük 

payı olan yerel yönetimler, yeni imar düzenlemeleri, gabari arttırımları ile modern 

mimarlık ürünlerinin hızla yok olmasına neden olmaktadır.  Koruma çalışmalarının 
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belediyeler arasında prestijli bir faaliyet olarak görülmesini sağlayan ve koruma 

uygulamalarını hızla tüm yerel yönetimlerin gündemine taşıyan Tarihi Kentler Birliği 

oluşumu, ondokuzuncu yüzyıl ve öncesine ait kültürel mirasın korunmasında 

(korumayı popülist ve replikacı bir anlayışa dönüştürmüş olmakla birlikte) önemli bir 

adım olmuştur. Tarihi Kentler Birliği toplantıları ve ödülleri sonrası, süreç içinde 

belediyelerin koruma alanına bakışı değişmiş, kendi içlerinde koruma ve restorasyon 

birimleri kurulmuştur. Ancak bu yapılanmaların tamamında modern mimarlık 

ürünlerine ilişkin bir farkındalığın oluşmadığı, Cumhuriyet dönemi mimari mirasına 

ilişkin hiçbir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Son yıllarda endüstri mirası 

üzerine yapılan tartışmalar sonrası Eskişehir, Kayseri gibi kent kimliğini büyük 

oranda sanayileşme üzerinden kuran kentlerde bazı fabrika yapı ve yerleşkelerinin 

belediyeler tarafından korunduğu görülmektedir. Ancak bunun ötesinde bir koruma 

anlayışının modern dönem yapıları için söz konusu olmadığı açıktır.  

 

2000‟li yılların başından bu yana ülkemizde modern mimarlık mirasının 

korunmasına yönelik en etkin çalışmalar DOCOMOMO-Türkiye Ulusal Çalışma 

Grubu, TMMOB Mimarlar Odası ve Mimarlar Derneği 1927 gibi sivil ve yarı-sivil 

örgütler tarafından yürütülmektedir. Türkiye‟de modern mimarlık mirasını koruma 

alanının gündemine taşıyan en önemli gelişme 2002 yılında DOCOMOMO-Türkiye 

Çalışma Grubu‟nun kurulmasıdır. DOCOMOMO International tarafından resmen 

tanınan grup; Türkiye‟nin modern mimarlığına yönelik bir dokümantasyon 

merkezinin kurulması, korunması gerekli modern mimarlık mirasına yönelik ulusal 

envanter çalışmasının  yapılması, ülkedeki modern mimarlık örneklerinin korunması 

için gerekli yasa ve yönetmeliklerin geliştirilmesi, bilimsel toplantıların 

düzenlenmesi, bilim alanı ve kamuoyunu bilgilendirici yayınların hazırlanması, 

toplumsal farkındalığın yaratılması konuları üzerinde çalışmaktadır. Grubun ulusal 

envanterin oluşturulması amacıyla 2004 yılından beri her yıl düzenlediği poster 

sunuşları etkinliği hem Türkiye‟de üretilen modern mimarlığın çeşitliliğini ortaya 

koyması hem de mimarlık alanında çalışan uzmanların konuya ilgilerini arttırması  

açısından önemli bir çalışmadır. Her yıl ülkenin mimarlık okullarından birinin ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, kısa sürede akademisyenlerin konuya ilgisini 

arttırmış ve etkinliğin düzenlendiği kentlerdeki modern mimarlık örneklerinin miras 
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kapsamında değerlendirilmesi yönünde bir algı oluşmasını sağlamıştır. Bunun yanı 

sıra çalışma grubu, hızla artan üyelerinin desteği ile pek çok kentte yıkım tehdidi 

altında kalan modern mimarlık ürünlerinin korunması amacıyla tescil başvuruları 

yapmakta ve süreci takip etmektedir. 2006 yılında DOCOMOMO-Türkiye'nin 

evsahipliğinde Ankara‟da düzenlenen "Öteki" Modernizmler başlıklı IX. Uluslararası 

DOCOMOMO Konferansı ve hemen öncesinde İstanbul‟da gerçekleştirilen "Bir 

Konut Ütopyasının Korunması: Modern Mimarlık Mirasının Belgelenmesi ve 

Sürekliliğinin Sağlanması, Örnek Çalışma: Ataköy-İstanbul" başlıklı I. Uluslararası 

DOCOMOMO Çalıştayı ülke çapında ses getiren etkinlikler olmuştur.  

 

DOCOMOMO-Türkiye Çalışma Grubu‟nun çalışmaları, ülkedeki modern 

mimarlığın özelliklerini belirleme, bu ürünlerin uluslararası gelişmelere eklemlenme 

yollarını tartışmaya açma, çoğunluğu akademisyen olan uzmanları bu yeni çalışma 

alanına yakınlaştırma yönünde ilerlerken; modern mimarlık mirası sorunsalına  diğer 

önemli bir katkı da Mimarlar Odası‟ndan gelmektedir.  

 

Çalışmalarını “Yirminci Yüzyıl Mimarlık Mirası” ve “Cumhuriyet Dönemi 

Mimarlık Mirası” kavramları üzerinden geliştiren Mimarlar Odası‟nın hedefinde 

meslek örgütü ve örgüt üyeleri aracılığıyla ulaşmayı umut ettiği toplumsal katmanlar 

bulunmaktadır. Temel amaç yeni mimarlık mirası konusunda üyelerini 

bilgilendirmek ve tehdit altındaki modern mimarlık örneklerinin önemine dikkat 

çekmektir. Bu konuda yapılan ilk çalışma Mimarlar Odası Bursa Şubesi‟nin 

düzenlediği Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi‟nin 2001 yılında gerçekleştirdiği 

“20. Yüzyılın Mimari Mirası” temalı bilimsel toplantıdır. 2002 yılında ICOMOS 

Türkiye tarafından İstanbul‟da düzenlenen “20. Yüzyıl Mimari ve Endüstri Mirasının 

Korunması” sempozyumu ile akademik çevrelerin konuya ilgisi artmış; ardından 

2003 yılında Mimarlar Odası tarafından tüm mimarların ilgisini bu dönem yapılarına 

çekmek üzere “Mimarlık Geçmişini Değerlendiriyor” soruşturması yapılmış ve 

üyelerin görüşleri doğrultusunda “Türkiye'de Çağdaş Mimarlığın (1923-2003) Önde 

Gelen 20 Eseri” belirlenmeye çalışılmıştır (Cengizkan, 2003).  

 



38 

 

Korumanın yeni gündemine kapsamlı bir çalışmayla katkı koymayı planlayan 

Mimarlar Odası, 2007 yılında “Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirasının 

Belgelenmesi, Korunması ve Değerlendirilmesi Projesi” ni başlatmıştır. Projede 

Cumhuriyet dönemi içinde gelişen mimarlığın kültürel miras olma niteliğini 

belirlemek üzere gereken kuram, ilke, mevzuat vb. konulardaki boşlukları doldurma, 

toplumsal mutabakat sağlama ve  bu mirasa ilişkin duyarlılığı arttırma konularında 

çalışmak üzere meslek üyelerine çağrı yapılmaktadır. Bu kapsamda Kültürel Mirasın 

Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi kurulmuş, komite kültürel mirasın 

korunmasına yönelik bir dizi çalıştay (endüstri mirası, Cumhuriyet dönemi mimari 

mirasının korunması, alan yönetimi v.b.) düzenlemiştir. 2007 yılında Kastamonu‟da 

düzenlenen “Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasının Korunması” konulu atölye 

örgütün yeni miras meselesi konusundaki önemli eylemlerinden biridir. Atölye 

odağını, ilke oluşturmak ve mevcut gerçekliği tespit etmek konusuna yönlendirmiştir. 

Bu kapsamda Cumhuriyet modernleşmesi üzerinde durulmuş, modern miras olma 

potansiyeli taşıyan bazı örneklerden söz edilmiş; korumaya yönelik olarak “belge, 

kimlik, anı, simge değerlerine sahip olma”, “süreklilik ve özgünlük içerme”, 

“mimari, çevresel, teknolojik değerler taşıma” gibi parametreler saptanmış ve bu 

çalışma daha sonra tüm örgüte dağıtılan bir yayına dönüştürülmüştür.  Ayrıca tüm 

çalıştay sonuçları “Korumada Yeni Tanımlar Yeni Kavramlar”  kitap dizisi olarak 

yayınlanmıştır. Yine proje kapsamında meslek örgütünün yayın organı olan 

Mimarlık Dergisi‟nde konuyu gündemde tutmak üzere “Cumhuriyet Dönemi 

Mimarlığı” başlıklı bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde, dönem mimarlığının miras 

statüsünü belirlemeye ışık tutabilecek kuramsal tartışmalara, dönem ürünlerini 

tanıtan ve karakteristiklerini irdeleyen çalışmalara, strateji oluşturmaya yönelik 

görüşlere yer verileceği duyurulmuştur (Kayın, 2007, s.16-17). 

 

Mimarlar Odası‟nın genel çağrısı sonrası pek çok şube ve temsilcilik modern 

mimarlık örneklerine odaklanan toplantılar, çalıştaylar düzenlemiş ve sonuçları şube 

yayınları ile üyelerine duyurmuştur. Ankara, İzmir, İstanbul, Kayseri  şubeleri yayın, 

çalıştay ve tescil çalışmalarının yanı sıra toplumsal farkındalığı arttırmak üzere 

kentlerinde var olan modern mimarlık örneklerini konu alan sergiler hazırlamıştır. 

2011 yılında Ankara‟da düzenlenen “Cumhuriyet‟in Mimarlık Mirası” sempozyumu 
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Türkiye‟de modern mimarlık mirası kapsamında yaşanan gelişmelerin kuram ve 

uygulama ekseninde tartışıldığı önemli bir toplantı olmuş ve sunulan çalışmaların 

kitap haline getirilmesi ile koruma alanına önemli bir kaynak sağlanmıştır.  

 

Modern mimarlık mirası literatürüne katkılarının dışnda, Mimarlar Odası 

şubelerinin Docomomo Türkiye Çalışma Grubu‟nun desteği ile pek çok kentte 

Koruma Kurulları‟na yaptığı başvurular sonrası, eğitim, kültür, sanayi, ofis, otel ve 

konut  yapılarını içeren bir grup (henüz sayıları az da olsa) modern mimarlık ürünü 

tescil altına alınabilmiştir.  Öte yandan Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar 

Derneği 1927 gibi bazı sivil insiyatifler, merkezlerini bu dönem yapılarına taşıyarak, 

koruma ve uygulama alanında örnek olmaya çalışmışlardır. Mimarlar Odası İzmir 

Şubesi, kentin endüstri mirası kapsamına giren Alsancak Tekel Depo Binaları‟nın bir 

kısmını restore ederek “Mimarlar Odası İzmir Şubesi Mimarlık Merkezi” olarak 

hizmete açmıştır. Mimarlar Derneği 1927 ise Ankara modern mimarlık mirasının 

ikonik bir  örneği olan Cinnah 19 Apartmanı‟na taşınmış, modern mimarlık mirasını 

hedef alan etkinliklerini önemli bir modernist yapıda sürdürerek üyelerinin bu dönem 

yapılarına olan farkındalığını arttırmayı hedeflemiştir.  

 

2.2.3 Yasal Düzenlemeler  

 

Türkiye‟de kültür ve tabiat varlıklarını koruma çalışmaları Osmanlı 

İmparatorluğu‟nun son döneminde çıkarılan Asar-ı Atika Nizamnameleri (1869, 

1874, 1884) ile başlamış, 1973  yılında çıkarılan 1710 sayılı Eski Eserler Yasası ile 

devam etmiştir. Günümüz koruma çalışmalarının yasal zemini 1983‟de çıkarılan 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟na dayanmaktadır. Söz 

konusu yasa 1987 tarihli 3386 tarihli yasa ile değişikliğe uğramış ve 2004 tarihli 

5226 sayılı kanun ile son şeklini almıştır. Ayrıca kanun, süreç içerisinde kuramsal ve 

pratik alanda ortaya çıkan sorunların çözümü için çeşitli yönetmelikler ve ilke 

kararları ile desteklenmektedir. Kanunun amacı, “ülkedeki korunması gerekli taşınır 

ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem 

ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak 
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teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir” (2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu (1983), Madde 1).  

 

Türkiye koruma politikalarına temel olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu modern mimarlık mirası bağlamında değerlendirildiğinde, kültür 

varlığı tanımı, kapsamı ve seçim kriterleri konusunda yapılan açılımların modern 

mimarlık ürünleri açısından yetersiz kaldığı ya da olumsuz kararlara neden olduğu 

görülmektedir. Kanunun  5226  sayılı yasa ile değişik 3. Maddesinde, “kültür varlığı” 

tanımına “tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla 

ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş 

bilimsel veya kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yeraltında veya su 

altındaki taşınır veya taşınmaz varlıklardır”  şeklinde zaman, nitelik ve mekân 

üzerinden bir açıklama getirilmektedir. 

  

Zaman boyutu 6. maddenin “a” bendinde, “19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış 

taşınmazlar” ile sınırlandırılsa da “b” bendinde yer alan “belirlenen tarihten sonra 

yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nca 

korunmalarında gerek görülenler” şeklindeki ucu açık ifade ile modern mimarlık 

ürünleri de bu tanım içine alınabilmektedir. Ancak son kararın yalnız bakanlık 

insiyatifine bırakılmış olması nedeniyle kesin bir korumadan söz etmek mümkün 

olmamaktadır. Öte yandan “d” bendinde, Cumhuriyet tarihimizde önemli olaylara 

tanıklık eden yapılar ve Atatürk tarafından kullanılan yapılarda zaman koşulu 

gözetilmemektedir. Tanımlamaların zaman koşulu açısından modern mimarlık 

mirasını içine alabiliyor olmasına karşın, zorunlu bir koruma sağlamadığı 

görülmektedir.  

 

Aynı tanım, korunacak mirası nitelik açısından değerlendirirken “özgünlük 

değerini” ön plana çıkarmaktadır. Bu özgünlük değeri,  ilk tasarım özellikleri ve 

uygulama tekniklerini kaybetmemiş olması yanında; bilim, kültür, din ve güzel 

sanatlarla ilgili,  sosyal yaşama konu olan, bilimsel ve kültürel açıdan özgün değerler 

taşıyan „tasarım ürününün özgünlüğü‟ anlamında da kullanılmaktadır. “Yer üstü, yer 
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altı ve su altı” ifadeleri ile de korunacak mirasın bulunduğu yere ilişkin bir mekân 

kısıtlaması olmadığı ifade edilmektedir.  

 

6. maddede yer alan diğer önemli bir açıklama, kültür varlığı kapsamına giren 

taşınmazların örneklenmesidir.  Bu örnekler içinde; 

 

“kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, 

höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropoller; kale, hisar, burç, sur, 

tarihi kışla, tabya ve isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, 

kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, 

su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski 

sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi 

saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, 

namazgahlar; çeşme ve sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, 

simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, 

kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar; 

külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler, peri 

bacaları ve benzeri taşınmazlar” (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu (1983), Madde 6) 

 

gibi yalnız yirminci yüzyıl öncesi dönemlere ait yapı ve taşınmaz örneklerinin 

belirtilmesi, tanımın içeriğinin ve kültür varlığı algısının ondokuzuncu yüzyılla 

sınırlandığının bir göstergesi olmaktadır. Yirminci yüzyılın karakteristik yapıları olan 

ve  modernleşme sonrası Türkiye‟de oluşan kurumları temsil eden eğitim, sağlık, 

yönetim, finans, ulaşım, haberleşme ve iletişim gibi yeni yapı tiplerinden söz 

edilmemektedir. Oysa yasal bir koruma sağlanabilmesi için yirminci yüzyılda ortaya 

çıkan okul, hastane, çarşı, banka, postahane, havaalanı v.b. yapı örneklerinin de 

açıkça tanım içinde yer alması gerekmektedir.  

Yine 6. maddenin sonunda yer alan “Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, 

arkeolojik ve diğer önem ve özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı 

karar altına alınan taşınmazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

sayılmazlar” ifadesi uygulama alanında daha büyük sorunlara neden olmaktadır. 
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Taşınmazın kültür varlığı sayılamayacağı koşulların açıklanmaması nedeniyle, karar 

mekanizmasında yer alan uzmanların mesleki donanım ve insiyatifine bağlı, 

değişken kararların alınması söz konusu olmaktadır. Bu durum, hangi döneme ait 

olursa olsun “korunmasına gerek görülmediği karar altına alınan” taşınmazların, 

ulusal envanterden çıkarılmanın ötesinde koruma yasasının denetiminden de muaf 

olmasına ve mal sahiplerinin serbest tasarruf hakkı kazanmasına yol açmaktadır  

(Baturayoğlu Yöney, 2011, s.132).  

Öte yandan   tescil  kaydı  olmayan yapılar  için çıkarılmış   olan  1999  tarihli  

662 no‟lu ilke kararı, herhangi bir müdahele öncesi kurul görüşü istemesi ve 

Cumhuriyet dönemi yapılarıyla ilgili bir açıklama içermesi nedeniyle önemlidir: 

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı envanterlerinin tamamlanmamış olması 

nedeniyle; 

a) 2863 sayılı yasaya göre taşınmaz kültür varlığı özellikleri taşımakla birlikte 

henüz tespit ve tescili yapılamamış olan yapıların, 

b) Kamu kurum ve kuruluşlarınca kullanılan ve yapıldığı dönemin mimari 

özelliklerini taşıyan yapıların, 

c) Erken Cumhuriyet Dönemi yapılarının, Koruma Kurulu görüşü alınmadan 

yıktırılmaması yönünde gerekli önlemlerin, ilgili belediyesi (veya valilik) ile varsa 

koruma kurulu müdürlüğü, yoksa müze müdürlüğünce alınmasına … karar 

verilmiştir (662 no‟lu İlke Kararı, 1999) .  

İlke kararı herhangi bir modern mimarlık mirasının yıkımını geciktirmek ve 

korunması için önlem almak üzere zaman kazandırıcı bir karar olmakla birlikte, “c” 

bendinde yer alan “Erken Cumhuriyet Dönemi” ifadesinin hangi tarih aralığını ya da 

mimari yaklaşımı referans aldığı tanımlanmadığından, karar verme sürecine ilişkin 

belirsizlik devam etmektedir. 

Yasanın 7. maddesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı‟nın koordinatörlüğünde ilgili 

kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak yapılacak kültür ve tabiat varlıklarının ve 

doğal sit alanlarının tespitinde “tarih, sanat, bölge ve diğer özelliklerin dikkate  

alınması” vurgulanmaktadır. Genel bir bakışla bölgesel farklılıkların 

değerlendirilmesinin önünü açan bu ifadenin alt başlıklarla desteklenmesi ve ulusal 
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düzeyde yapılacak envanter çalışmaları doğrultusunda detaylandırılması 

gerekmektedir. Ayrıca aynı maddenin (7. Madde) ikinci paragrafında belirtilen 

“devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı 

olarak belirlenir” ifadesi özellikle modern mimarlık mirası gibi çok sayıda ve 

heterojen örnekler içeren bir miras türünün korunmasında önemli bir engel haline 

gelmektedir. Hangi sayı ya da ölçekte bir korumanın yeterli kabul edileceğindeki 

belirsizlik yine koruma kurullarının insiyatifiyle gelişecek bir koruma politikasına 

neden olmaktadır. Modern mimarlık ürünlerinin henüz pek çok koruma uzmanı 

mimar arasında bile miras olarak genel kabul görmediği düşünüldüğünde, koruma 

kurullarının insiyatifine bırakılacak kararlarda modern miras lehine görüşlerin 

çıkmasını beklemenin gerçekçi olmayacağı ortadadır.  

 Yasada tescil altına alınan taşınmazların nasıl korunacağı, mal sahiplerinin 

yükümlüklükleri, müdahele yöntemlerine ilişkin konularda da düzenlemeler yer 

almaktadır. Koruma müdahelelerini belirlemek üzere tescilli kültür varlıklarının 

değerlerine veya önem derecelerine göre gruplandırılması yapılmaktadır. 

Taşınmazlara yapılacak koruma müdahelelerinin hassasiyetini, sınırlarını grup 

derecelerine göre belirleyen bu sistem, koruma uzmanlarınca kuram ve uygulama 

alanındaki sakıncaları nedeniyle yıllardır eleştirilmektedir. Önceden taşınmazları 

derecelerine göre dört gruba ayıran sistem, son değişikliklerle ancak iki gruba 

indirilebilmiştir. Yasanın 18. maddesinde belirtilen “gruplandırma yapılmadıkça, 

onarım ve yapı esasları belirlenemez” ifadesi modern mimarlık ürünlerinin 

restorasyonunda diğer önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

ondokuzuncu yapıları üzerinden anıtsal ve sivil mimarlık örnekleri olarak ikiye 

ayrılan tescilli yapı gruplandırması, modern mimarlık mirası açısından 

değerlendirildiğinde, yapı tipleri ve mimari yaklaşımları açısından çeşitlilik gösteren 

bir mimari yapı stoğu özelinde anlamsız hale gelmektedir. Grubu belli olmadığı için 

müdahele sınırlarının (basit onarım, kapsamlı onarım v.b.) belirsizleştiği modern 

dönem yapıları, kullanıcıları tarafından da kültür varlığı olarak algılanmadığından, 

sınırsız değişiklik ve dönüşüm talepleriyle karşı karşıya kalmaktadır.  

Tescil altına alınan taşınmazların korunmasından sorumlu kişi, kurum ve 

kuruluşların yükümlüklüklerini ve kendilerine verilecek teknik desteğin sınırlarını 
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belirleyen maddeler (10.-15. maddeler) arasında 12. maddede “özel hukuka tabi 

gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat 

varlıklarının; korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayni, 

nakdi ve teknik yardım yapılır” ifadesi yer almaktadır. 2001 yılından itibaren alınan 

ara kararlar ve yönetmeliklerle gerekli maddi kaynakların yetersiz de olsa temini 

sağlanmıştır. Ancak  bugüne kadar, bu yardımların aktarıldığı bir modern mimarlık 

mirası koruma çalışmasının olmadığı görülmektedir.   

Mevcut yasal düzenlemelerin modern mimarlık mirasının korunmasında engel 

teşkil etmediği ancak tam bir koruma da sağlamadığı ve modern mimarlık mirasına 

özgü tanım ve kriterlerin yasa metnine eklenmesi gerekliliği açıktır. Ancak bu 

mevzuat kapsamında koruma altına alınan modern mimarlık ürünleri de 

bulunmaktadır. Günümüze kadar tescillenen yapılar ve tescil kararlarının 

incelenmesi, karar mekanizmasında yer alan uzmanların modern mirasa bakışını 

anlamak ve yasadaki eksikliklerin belirlenmesini sağlamak açısından önem 

arzetmektedir. 

 Ülkemizde yirminci yüzyıl mimarlık ürünlerinin tescil çalışmaları 1970‟lerin ilk 

yarısında,  Ankara‟daki kamu yapıları ile başlamıştır (Elmas, 2005, s.90).  Bu tarihler 

diğer ülkelerdeki koruma çalışmaları ile karşılaştırıldığında çok geç olmamakla 

birlikte; tescil kararlarında yer alan gerekçelere bakıldığında yapıların, kendilerini 

var eden modern mimari yaklaşımlardan  çok, Cumhuriyet tarihi ile olan ilişkileri 

nedeniyle miras kapsamına alındıkları anlaşılmaktadır. 1970‟lerin başından 1997 

yılına kadar tescillenen yirminci yüzyıl yapılarının tescil kararlarını inceleyen Elmas, 

öne çıkan koruma değerlerini şu şekilde sıralamaktadır:   

1. Tarihsel değer, 

2. Belge değeri, 

3. Mimari değer, 

4. Çevresel değer, 

5. Anı değeri, 

6. Simge değeri, 

7. Estetik değer, 
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8. Kullanım değeri, 

9. Kentsel değer, 

10. Nadirlik değeri, 

11. Önemli bir mimarın tasarımı olmak, 

12. Dünyaca ünlü bir mimarın tasarımı olmak, 

13. Mimari yarışma sonucunda elde edilmiş olmak, 

14. Bir konuda öncü olmak, 

15. Örnek gösterilir olmak (Elmas, 2005, s. 113). 

Elmas, ilk on değerin geleneksel koruma sisteminde kullanılagelen değerler 

olduğunu, son beş değerin ise modern mimarlık mirasına özgü değerler olarak ortaya 

çıktığını vurgulamaktadır.  

Omay,  kamu, üretim, spor ve toplu konut yapıları gibi  yirminci yüzyıla özgü 

yapı örneklerinin tescil kararlarını incelediği çalışmasında (2008); 

- 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıması,  

- dönemin mimari anlayışını yansıtması,  

- mimari ve tarihi belge değeri,  

- bütünlük, süreklilik ve özgün niteliğini koruma  

 

gibi daha önceden kabul görmüş koruma değerlerinin yanısıra; 

 

- teknik özellikleriyle öncü olma,  

- tek olma,  

- tasarım ilkelerinin değeri,  

- yapı tipi ile ilklerden olma (kentteki yüksek yapılar tarihi açısından önemi 

ya da Cumhuriyet döneminin ilk stadyumlarından biri olma, ilk toplu konut 

örneklerinden biri olma v.b.),  

- teknolojik yenilik getirme,  

- benzerleri için örnek oluşturma,  

- artık kullanılmayan bir yapım sisteminin örneği olma 
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gibi modern mimarlık mirasına özgü değerler ile tescil gerekçelerinin 

oluşturulduğuna dikkat çekmektedir (Omay Polat, 2008). 

 

Çalışmanın odaklandığı İzmir az katlı konut örnekleri içinde koruma altına alınan 

az sayıdaki örneğin (Süller, Aysu, Ersu ve Özsaruhan Konutları ile Karşıyaka 

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü) tescil kararlarına bakıldığında ise; 

 

- Cumhuriyet Dönemi “İkinci ulusal Mimarlık Üslubu”nun geleneksel mimari 

çizgileri ile döneminin modernist yaklaşımlarını bir arada yansıtması, 

- Plan şeması, cephe karakteri, mimari elemanları ile 1950-1960 yılları 

arasındaki dönemin konut mimarisini günümüze taiıyan az sayıdaki 

örneklerden biri olması, 

 

gerekçeleriyle korunması gerekli kültür varlığı olarak  tescillendikleri ve koruma 

grubunun “2. Grup Yapı” olarak belirlendiği görülmektedir (Ek.1 ve 2).  Bu 

kararlarda yalnız “mimari stil”, “belge değeri” ve “sayıca azlık değeri” nin 

kullanıldığı görülmektedir. Mal sahiplerinin itirazları sonrası Özsaruhan Konutu‟nun 

tescil kaydı, aynı kurul üyeleri tarafından, 7. maddenin 2. fıkrasında belirtilen 

“devletin imkanları göz önünde tutularak, örnek durumda olan ve ait olduğu devrin 

özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, korunması gerekli kültür varlığı olarak 

belirlenir” ifadesine referansla kaldırılmıştır (Ek.3).  

Sözü edilen tescil kararları, mevcut koruma söyleminin modern mimari anlayışı 

vareden  toplumsal, mimari, teknolojik ve ekonomik arayışların çok boyutluluğu 

karşısında yetersiz kaldığını ve  modern mimarlık mirasını değerlendirirken sınırlı bir 

çerçeve çizdiğini açıkça göstermektedir. Ayrıca 2863 sayılı yasada yer alan  „7. 

madde 2. Fıkrası‟ gibi bazı maddelerin, modern mirasın korunmasında olumsuz 

sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Mevcut yasa „aynı kurul üyelerinin‟ önce “az 

sayıda olması” gerekçesi ile koruma altına aldığı bir yapıyı “yeterli sayıda korunmuş 

örneğin olması” gerekçesiyle tescilden düşürmesi gibi çelişkili ve keyfi kararlar 

almasına olanak sağlamaktadır. 
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Ülkemiz koruma anlayışının temellendiği  2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarının Koruma Kanunu ve bu kanunu desteklemek üzere çıkarılan 

yönetmelikler ve ilke kararları modern mimarlık mirasınının korunmasında engel 

oluşturmamakta ancak yeterli yasal zemini de kuramamaktadır. Yine de 

DOCOMOMO-Türkiye Çalışma Grubu‟nun desteğiyle, bir grup akademisyenin 

çabaları sonucunda, mevcut yapı stoğunun çok küçük bir kısmını oluşturan az sayıda 

modern mimarlık  ürünü, bağlı bulundukları koruma kurullarının olumlu insiyatifi 

neticesinde tescil altına alınmıştır. Süreçte kaybedilen modern miras örnekleri 

yanında bu kazanımlar yok denecek kadar az olsa da, tescil kararlarında yer alan 

modern mimarlık mirasına özgü koruma değerleri, sonraki koruma çalışmalarına 

örnek olması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada yapılması gereken en önemli 

çalışma,  modern mimarlık ürünlerinin kurul insiyatifine bağlı koruma sürecini 

ortadan kaldırmak üzere, modern miras özelinde ortaya çıkan yeni koruma 

değerlerinin bir an önce yasa metnine eklenmesidir. Öte yandan bahsi geçen yeni 

koruma değerlerinin daha çok dönemin öncü, radikal örnekleri üzerinden 

geliştirildiğini unutmamak gerekir. Dönemin atipik örneklerine odaklanan bu 

yaklaşımın, kendine özgü bir modernleşme süreci içinde gelişen Türkiye modern 

mimarlık ürünlerinin tamamını kapsayacak, daha belirleyici, özgün ölçütler ile 

zenginleşmesi gerekmektedir. 

 

2.2.4 Toplumsal Farkındalık 

 

Önceki bölümlerde farklı açılardan dile getirildiği üzere modern mimarlık 

mirasının korunması alanında Türkiye henüz farkındalık geliştirme sürecini 

yaşamaktadır. Bu farkındalık sürecinin, toplum ve koruma alanında etkin uzmanlar 

olarak, birbiriyle etkileşim halinde, iki farklı eksende ilerlediği görülmektedir. 

Kuramsal  çalışmalar  ve yasal düzenlemeler üzerine yapılan tartışmalarla 

uzmanların farkındalığının arttırılması çok daha kolay ve mümkün görülürken; 

korumanın sürekliliği ve kalıcılığını sağlamada en büyük etken olan toplumsal 

farkındalık ve bilinç geliştirme, çok daha zorlu, kapsamlı, uzun yıllara yayılan bir 

süreci ve çabayı gerektirmektedir.  

 



48 

 

Toplumun bir parçası olan ve farkındalığın gelişmesine yön verme yetkisine sahip 

uzmanların, son on yıl içinde gelişen modern miras algıları, farkındalık sürecinin ne 

kadar ağır işlediğini göstermektedir. Modern mimarlık ürünlerinin miras kapsamında 

değerlendirilmesi ve tescillenmesine yönelik kurul kararlarını ve kurulda görev alan 

uzmanların konu hakkındaki görüşlerini inceleyen Elmas (2005), kurul üyeleri 

arasında mimarlık mirası bağlamında bir farkındalığın oluştuğunu ve mevcut koruma 

anlayışının modern miras üzerindeki olumsuz etkilerini kabul ettiklerini 

belirtmektedir. Ancak uzmanların Elmas‟ın çalışmasında yer alan anket sorularına 

verdikleri cevaplarda, farkındalığın ve görüş birliğinin 1950‟lere kadar olan dönem 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir (Elmas, 2005). Koruma alanında çalışan, 

koruma söylemine hakim meslek insanlarının farkındalığının bile yetersiz olduğu bir 

mirasın, toplum tarafından kabulü elbette büyük dirençlerle karşı karşıyadır. 

 

Ülkemizde ondokuzuncu yüzyıldan bu yana korumaya ilişkin yasa ve kurumların 

varlığına rağmen, koruma söyleminin yaygınlaşması ve olumlu sonuçların alınması 

ancak 1975 Avrupa Mimari Miras yılı ve sonrasında mümkün olmuştur (Kayın, 

2002). Bu ilerlemede resmi kurumların ve akademisyenlerin çalışmaları kadar, TAÇ 

Vakfı, ÇEKÜL, Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği, Turing ve Otomobil Kurumu 

v.b. sivil toplum örgütlerinin  ve Mimar Odası‟nın yoğun çabaları da etkili olmuştur. 

Günümüzde koruma alanında gelişen toplumsal bilinç, bu örgütlerin toplumla birebir 

temas içinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla kazanılmıştır. Ancak mevcut toplumsal 

koruma bilincinin yalnız ondokuzuncu yüzyıl ve öncesi dönemleri kapsadığı, modern 

dönem yapı ve oluşumları için  benzer bir duyarlılığın gelişmediği görülmektedir. Bu 

durum, toplumsal koruma bilincinin 1973 tarihli, 1710 sayılı yasada yer alan “eski 

eser” tanımına temellenmesinden kaynaklanmaktadır. Günümüz koruma 

mevzuatında “eski eser” tanımı “kültür varlığı” şeklinde değiştirilerek tarihsel 

referanslardan kurtarılmış olsa da, toplumda yerleşik miras algısının değişmediği 

görülmektedir. “Tarihsellik” ve “eskilik” üzerine kurulu bir miras algısında, 

yaşayanlarla aynı yüzyıla tarihlenen ve kullanımın devam ettiği yapıların toplum 

tarafından miras olarak kabulü güçleşmektedir.  
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Oysa, dünyadaki deneyimler göstermektedir ki; modern mimarlık ürünlerinin 

korunmasında en güçlü yaptırım toplumsal direnişler, yıkımlara karşı çıkan 

kampanyalarla sağlanmaktadır.  Bu durum, toplum için daha iyi bir yaşam modeli, 

daha sağlıklı  mekânlar  yaratmak iddiası ile ortaya çıkan “Modern Hareket”in 

ürünlerinin korunmasının doğal bir sonucu olarak görülmelidir. Bu noktada modern 

mimarlığın Türkiye‟deki oluşum süreci, mirasa konu olan yapı ve alanların toplumsal 

algısı, kabulü ve benimsenme şekli detaylı incelenmesi ve hızla yazıma 

dönüştürülmesi gereken konulardan biridir. Modern mimarlık ürünlerinin toplumla 

kurduğu sosyo-kültürel ilişkilerin tariflenmesi,  bu dönem yapılarının korunmasına 

yönelik değer tanımlarının oluşmasında önemli olmaktadır.  

 

Cumhuriyet‟in ilanı ile yeni yönetimin önderliğinde başlayan modernleşme süreci, 

kamu yapıları ve kentsel alanların modernist ilkeler doğrultusunda yeniden 

planlanmasıyla başlamış, devlet eliyle yürütülen pek çok imar ve inşa faaliyeti 

sonrası arzulanan modern, laik yaşam tarzı  kentlere hakim olmuştur. Önceleri 

toplum tarafından temkinli ve sorgulayıcı bir anlayışla kabullenilen modernleşme 

çabaları, 1950 sonrasında kabulün ötesinde toplumun iç dinamikleri ile 

biçimlendirilen ve talep edilen bir süreç haline gelmiştir. Cumhuriyet‟ten bu yana 

yaklaşık yüz yıldır kesintisiz olarak kullanılan bu dönem yapılarının, kolektif  bellek 

ve kültürel kodlarda edindiği yerin tanımlanması  ve topluma aktarılması önem 

taşımaktadır. Korumada hafıza sürekliliğinin önemine değinen Yücel, bu sürekliliğin 

sağlanabilmesi için, korunacak yapılar üzerinde ortak onay yaratmak üzere kimlik 

tanımı yapılmasını önermektedir (2001).   

 

Türkiye modern mimarlık ürünlerinin toplumsal açıdan mimari ve kültürel 

değerlerini daha çok Cumhuriyet Modernitesi‟nden aldığı görülmektedir. Tek 

boyutlu bir değerlendirmenin ifadesi olan bu algının ise son dönem siyasi 

yaklaşımları  ile değer kaybına uğradığı ve modern mimarlık ürünlerinin ekonomik 

ömürlerini bile tamamlamadıkları halde gözden çıkarıldıkları gözlenmektedir. Bu 

dönem yapılarını korumaya yönelik farkındalığın arttırılabilmesi için, ülke 

tarihindeki yerlerinden öte; toplum hayatında etkili olan kültürel yaşamı örgütleme 

biçimleri, ortak yaşamı güçlendiren kamusal kullanımları, ekonomik kalkınmayı 
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örgütleyen oluşumları, barınma kültürünü dönüştüren mekânsal yenilikleri gibi çok 

daha geniş bir perspektifle tanımlanmaları ve tanıtılmaları gerekmektedir. Ancak o 

zaman modern mimarlık mirasının korunması yönünde mücadele verecek bir toplum  

ya da kentli bilincinden söz etmek mümkün olacaktır. 

 

2.3 Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Geliştirilecek Koruma Yaklaşımının 

Değerlendirilmesi 

 

Dünyada 1970‟lerde başlayan modern mimarlık mirasını korunma çalışmalarının 

günümüzde geldiği nokta; Avrupa çıkışlı modern mimari anlayışın, merkez dışı 

coğrafyalara yayıldıkça her ülkenin kendi modernleşme serüveni içinde kültürel, 

yerel dinamiklerle melezlendiği ve pek çok varyasyona evrildiği yönündedir. Roy 

van Oers (2003)‟ın da vurguladığı gibi, özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında 

yaşanan, ülkeler arası kültürel içe kapanma nedeniyle, her bölgede farklı 

modernleşme süreçleri yaşanmıştır. Bu durum her ülke ya da bölgeye ait 

dışavurumlar ve çözümler yaratmıştır. Türkiye‟de de devlet eli ile başlatılan ve 

yönetilen modenleşme süreci,  1950 sonrası kendi ekonomik, siyasi ve toplumsal 

dinamikleri içinde evrilmiş;  pek çok alanda ülkeye özgü özellikler, farklılıklar 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle modern mimarlık mirasının korunmasında geliştirilecek 

yaklaşımda, her ürünün kendi kültürel ve coğrafi farklılıkları içinde 

değerlendirilmesi ve kendi modernlik olguları içinde koruma değerlerinin saptanması 

hedeflenmelidir.  

Bu bakış açısından hareketle Türkiye‟de gelişen modern mimari anlayışın 

ürünlerinin yeniden tanımlanması ve tariflenmesi; başka bir deyişle, koruma 

söyleminin büyük oranda beslendiği mimarlık tarihyazımının bu bakış açısıyla 

yeniden ele alınması gerekmektedir. Altan Ergut (2003), mimari yayınlarda, eğitim 

kurumlarında verilen derslerde, akademik çalışmalarda ya da ödül benzeri 

etkinliklerde öne çıkan ve mimari söylemi ile kanon içine alınmış 

(meşrulaşmış/kabul görmüş) yapılar grubunun sınırlarının ve seçimlerinin 

sorgulanması gerektiğine vurgu yapmaktadır.  Yazar, böyle bir yaklaşımın “geçmişi 

değişmez ve homojen kalıplara sokmaya çalışmadan, zaman, coğrafya, kişi ya da 

yapı tipine dayalı hiyerarşik ve önyargılı kurgu ve kalıpları sorgulayan” yapısına 
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dikkat çekmektedir (s.13). Farklı disiplinlerle etkileşim içinde, yapılı çevreyi ve 

ürünlerini bir bütün halinde analiz eden böylesi bir yaklaşıma temellenen mimarlık 

tarihyazımı, özellikle modern mimarlık mirasına özgü değerlerin belirlenmesine de 

katkı sağlayacaktır. Mimarlık tarihyazımının seçmeci-karşılaştırmacı tavrından 

kurtulup kapsayıcı-açıklayıcı bir tavırla yazılması, mevcut koruma yasalarında 

görülen, korunması gerekli yapı tanımlarının da kapsayıcı bir içeriğe kavuşmasına 

katkı sağlayacaktır.  

Cumhuriyet sonrası mimarlık tarihyazımına bakıldığında Batı merkezli bir bakış 

açısının hakim olduğu, dönemin mimari üretiminin  Batı referanslı karşılaştırmalar, 

denklikler, seçimler doğrultusunda yazıldığı görülmektedir. Mimarlık tarihyazımı ile 

doğrudan ilişkili koruma söyleminin, modern mimarlık mirası özelinde bu bakışa 

paralel geliştiği, alınan koruma kararlarından açıkça okunmaktadır.  Batı merkezli 

bakış nedeniyle, döneminde ve hatta sonrasında çoğunlukla taklit, kopya, öykünme 

gibi kavramlarla açıklanan modern mimarlık ürünlerinin miras kapsamında 

değerlendirilmesi güçleşmektedir. Tanyeli “ulusal anlamda kendine yeterlilik” olarak 

tanımladığı “otarşi” kavramı üzerinden Türkiye‟nin tarihyazımı paradigmasını ve 

kültürel otarşi beklentisini tartıştığı yazısında; kültürel açıdan kendine yeten 

Osmanlı‟nın 18. yüzyıldan sonra yeterliliğini yitirdiği görüşünü ele almaktadır. İster 

modernleşme, ister Batılılaşma, isterse gelişme olarak adlandırılsın, bu tarihten sonra 

kabul gören ideolojik argümanın “kendi „öz‟ kültür kaynaklarımızla yetinemez 

olduk, başka kültür kaynaklarından sürekli transferler, ödünçlenmeler, alıntılar 

yapmak zorunda kaldık” düşüncesine dayandığını dile getirmekte ve bunun “taklit 

eden bir toplum” inanışını yaygınlaştırdığını vurgulamaktadır. Tanyeli bu inanışın 

sonuçlarından birini “geçmişi tarihselleştirirken kültürürel „özümüz‟ü tanımlamak 

saplantısı”, diğerini ise “toplum olarak yeniden kendine yeterli hale gelmek” olarak 

açıklamakta ve  gelişen kültürel otarşi beklentisi nedeniyle Türkiye‟nin modernleşme 

sürecini, olgularını ve ürünlerini tartışmanın zorluğuna değinmektedir (Tanyeli, 

2011, s.91).  

Kültürün sürekli çeşitlenen, değişen yapısının, “onu unutan ve hatırlayan, ...yeni 

katkılar yapan ve yapılmasına direnen, başkalarına gıpta eden ve kendisi olmakta 

ısrar eden, taklit eden ve özgün yaratıcılık gösteren özneler...” ile varolduğunu dile 
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getiren Tanyeli, bu nedenle kültürün idealize edilmesi, yüceltilmesi hatta 

kutsallaştırılmasına karşı çıkmaktadır (2011, s.99). Tanyeli‟nin kültürü “sürekli 

melezleşen, çaprazlanan bir pratikler bütünü ve o pratiklerin varettiği ürünlerin 

bütünü”  olarak gören yaklaşımı, modern mimarlık ürünlerinin miras kapsamında  

değerlendirilmesi konusunda kapsayıcı bir bakış açışı oluşturmak üzere 

kullanılabilir. Türkiye modern mimarlık mirası, ülkenin modernleşme sürecinin yerel 

dinamiklerle sentezlendiği pratikler bütününü temsil eden ürünler olarak ele alınmalı 

ve bu bakışın yaratacağı çeşitlilik ve çoğulluk  ön kabulü ile koruma yöntemlerinin 

belirlenmesi gereklidir. 

Yirminci yüzyıl öncesi dönemlerin gelenek mimarlığının tersine, söylem 

mimarlığı olan modern mimari anlayış, ortaya çıktığı her ülkede yere, kültüre, 

topluma  özgü söylemlerle  varlık bulmaktadır. Bu nedenle Türkiye‟de gelişen 

modern mimari anlayış  ve ürünlerinin miras kapsamında korunabilmeleri için;  

oluşum süreçleri, mimari değerleri, tasarımcıların mimari tavırları, dünya mimarlığı 

ile temas düzeyleri, tasarımcı-kullanıcı arası ilişkiler,  ülkenin ekonomik ve 

teknolojik koşulları, toplumsal kabuller-reddedişler ve inşa alanındaki yasal 

düzenlemeler gibi pek çok yerel ve evrensel ilişki üzerinden çok yönlü ve bütüncül 

bir analizle değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bakış açısını örneklemek üzere 

geliştirilen koruma yaklaşımı ve çalışmanın odaklandığı az katlı konut mimarlığının 

modern miras kapsamında korunmasını hedef alan değer sistemi  dördüncü bölümde 

detaylı olarak ele alınmaktadır. 
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BÖLÜM ÜÇ 

1950-1980 YILLARI ARASINDA İZMİR’DE İNŞA EDİLEN AZ KATLI 

KONUT MİMARİSİNİN KARAKTERİSTİKLERİ 

 

3.1 Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Gelişen Konut Mimarisi 

 

Cumhuriyet‟in ilanı sonrası yaşanan sosyo-ekonomik ve siyasi gelişmeler 

doğrultusunda belirlenen yeni yapı politikaları  ülke mimarlığında önemli 

değişimlere neden olmuştur. 1980‟lere kadar yaşanan mimari gelişmelerin konut 

mimarlığına etkileri ve İzmir kenti özelindeki yansımaları üzerine yapılacak bir 

değerlendirme ile çalışmaya konu olan konut yapılarının karakteristikleri üzerine 

yeni açılımlar sağlanması hedeflenmektedir. 

  

3.1.1 Cumhuriyet Döneminde Türkiye Mimarlığı  

 

Kurtuluş Savaşı‟nın sonlanması ile birlikte kozmopolit bir toplum yapısına sahip 

imparatorluk düzeninden, savaş yıllarının ekonomik ve sosyolojik olarak yıprattığı 

bir halk ile ulus devlet ve Cumhuriyet rejimine geçiş, Türkiye için önemli bir 

değişim dönüşüm  sürecidir. Bu süreçte ortaya çıkan mimarlık da ilk yıllarda kendi 

dinamiklerinden çok yeni rejimin kuruluş çalışmaları ve modernleşme ülküsü 

doğrultusunda şekillenmiştir. Yen rejimin benimsediği çağdaş, demokratik yaşamın 

kurulabilmesi için hızla gerçekleştirilen reformlar, bu reformlar sonrası gelişen 

toplumsal refleksler “modern-geleneksel” ikilemleri arasında salınım göstermiş, 

mimari ortam da bu ikilemler ve kimlik tartışmalarından nasibini almıştır. 

 

Batur , Cumhuriyet dönemi mimarlığını incelemenin problematik yapısını “dönem 

mimarlığının bir yandan toplumsal tarihe ve yapı değişikliklerine kaçınılmaz 

bağımlılığı, bir yandan da modernist düşünce ve kavramlaştırma modelleriyle 

şaşırtıcı denk düşümleri”ne bağlamaktadır (Batur, 1998, s.209). Yeni rejimin ülke 

çapında kendini kanıtlama ve temsil etme yönünde en kuvvetli araç olarak gördüğü 

Cumhuriyet dönemi mimarlığı ele alınırken, ortaya çıkan mimari söylem, dil ve 

biçim sözlüğünün özellikleri kadar  oluşum hikayesi, varlık bulduğu toplumsal zemin 
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ve kavramlaştırma yolları da dikkate değer konulardır. Bu nedenle Cumhuriyet 

dönemi Türkiye mimarlığı, bir yanda toplumsal gereksinmelere bağlı olarak gelişen 

imar politikaları, yapı programları, örgütlenmeler, inşa faaliyetleri, yasa ve kentleşme 

hareketleri üzerinden, diğer yanda ise tasarım alanının düşünme ve kavramlaştırma 

biçimleri üzerinden değerlendirilecektir. Türkiye mimarlığında “söylem yok” diyen 

pek çok kuramcıya rağmen; yaşanan toplumsal süreçler, meslek içi tartışmalar, 

mimarlık yayınlarında dile getirilen düşünce ve kavramlaştırma çabalarının ülkenin 

kendi koşulları içinde bir söylem ortaya koyduğu savıyla hareket etmenin, yirminci 

yüzyıl mimarlığının kültürel miras olarak değerlendirilmesi için iyi başlangıç olacağı 

kuşkusuzdur.  

  

3.1.1.1 Kentleşme ve Yapı Faaliyetleri  

 

Çökmüş bir ekonomi, yoğun iş gücü kaybı, fiziksel olarak harap olmuş bir ülke 

devralan yeni yönetimin yapı alanında belirlediği öncelikli işler, altyapı hizmetlerinin  

sağlanması, ulaşım ağının ülke çapında bütünleştirilmesi, bu işler için gereken teknik 

yatırımların yapılması, yeni rejimin modernleşme projesinin temsili başkent 

Ankara‟nın imarı, savaşta büyük darbe alan Anadolu kentlerinin onarımı, yönetimin 

varlığını hissettirecek küçük ölçekli kamu hizmet yapılarının inşası ve göçmenlerin 

iskânı olmuştur. Ancak ekonomik sıkıntıların yanı sıra mimarlık ve mühendislik 

alanında teknik kadroların yetersizliği, inşaat sektörüne hizmet veren sanayinin 

yetersizliği gibi sorunlar nedeniyle ilk yılların yapı alanında durağan geçtiğini 

söylemek mümkündür. Piyasaların hareketlenmesi ve zorunlu ihtiyaçların 

sağlanabilmesi için devlet tarafından inşaat şirketlerine sağlanan vergi muafiyetleri 

de yeterli olamamış ve Cumhuriyet‟in ilk beş yıllık yapı faaliyeti, yoğunluk 

Ankara‟da olmak üzere İstanbul, İzmir gibi kentlerde az sayıda gerçekleştirilen 

kamu, eğitim, ticaret, finans ve yönetim binaları ile sınırlı kalmıştır (Batur, 1998).  

 

Yıkımların telafisi, yeni rejimin etkinlik alanını genişleten kararlar ve  kurumsal 

yapılanmalar sonrası ülkedeki çalkantılı dönem atlatılmış, yönelimlerin ve 

beklentilerin netlik  kazandığı bir döneme girilmiştir. Siyasi, ekonomik ve ideolojik 

bir dizi kararla ulus devletin inşası, yeni rejimin kimliğinin tanımlaması ve toplum 
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hayatını yönlendiren sosyo-kültürel değişimlere yönelik önemli atılımlar yapılmıştır. 

Bu dönemde mimarlık ortamı da Cumhuriyet‟in çağdaşlaşma yolunda kurumlaşma 

hareketinin bir parçası olmuştur. Cengizkan bu durumu, “genç Türk Cumhuriyeti‟nin 

kurulmasında, devletin bütün ögeleriyle yeniden yapılandırılıyor olması ve „ulus-

devlet‟ kavramının bu yapılandırmanın önemli bir rengini oluşturması dolayısıyla, 

farklı alanlardaki yenileşme ve modernleşme arayışları, kalıcı bir ortam kuran 

mimarlık aracılığıyla da gelişmenin altının çizilmesini gerekli kıldı” ifadeleriyle 

anlatmaktadır (Cengizkan, 2002, s.61). Dönemin mimarlık ve bayındırlık faaliyetleri 

yeni rejimin ideolojik çerçevesi ve devletçi  yatırım politikalarıyla şekillenmiştir. 

1930‟lara gelindiğinde 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı‟nın etkilerine rağmen genç 

Cumhuriyet‟in ilerlemeci politikaları, hızlı sanayileşme ülküsü doğrultusunda 

yatırımlarına devam etmiştir. 1927 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu sonrası 1931-34 

tarihleri arasında düzenlenen ve yürürlüğe giren 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı bunun 

en güçlü göstergesidir. Planın uygulanması ile yalnız ekonominin iyileştirilmesi, 

üretimin arttırılması sağlanmamış aynı zamanda yönetimin hedeflediği uygar, çağdaş 

düşünce ortamının tesisi mümkün olmuştur. Mimarlık alanının bu yenilikçi düşünce 

yapısından etkilenmemesi mümkün değildir. Bu dönem mimarlığını uygar yaşam 

çevreleri oluşturmak üzere, çağdaş düşünce normları ve kavramlarını kullanarak  

kendine yeni bir söylem kurmaya çalışan, antitezleri ile çatışmalı birlikteliğinden 

beslenen  bir hareket olarak değerlendirmek gerekmektedir.  

 

Devletçi ekonominin fiziksel mekâna yansıması büyük ölçüde kamu sektörünün 

ihtihaç duyduğu yapılar aracılığı ile olmaktadır. Konut üretiminin bu dönemin yapı 

politikalarında  öncelikli işler içinde yer almadığı görülmektedir. Devletin öncelikleri 

kentsel gelişmeyi hedef alan bayındırlık hizmetleri, Ankara‟nın başkent olarak 

yapılanması için gereken kurum binalarının inşası, hizmet ve sanayi yapıları, eğitim 

ve sağlık yapıları üzerinde toplanmaktadır. Konut alanında ise memurların ihtiyacını 

karşılamak üzere az sayıda sosyal konut yapımı sözkonusudur.   

 

Anadolu kentlerini hızla modernleştirmeyi hedef alan bayındırlık çalışmalarının 

uygulanabilmesi için 1930-35 yılları arasında 1580 sayılı Belediye Kanunu (1930), 

Belediyeler Bankası Kuruluş Kanunu (1933), Belediyeler Yapı ve Yollar Kanunu 
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(1933), Belediyeler İmar Heyeti Kanunu (1935) gibi pek çok yasa çıkartılmıştır. Bu 

düzenlemeler aracılığı ile geniş yükümlülükler ve yetkiler kazanan belediyeler, diğer 

taraftan yönetim tarafından belirlenen faaliyet programları ile merkezi denetim 

altında tutulmuştur. Belediye faaliyet programları, rejimin kamusal alanda temsilini 

ve modern kent imajını kurmaya yönelik simge yapıların inşası, sağlık koşullarının 

iyileştirilmesi ve çevre düzenlemelerini içermektedir. Bu programlar, kentin 

merkezinden geçen  bir ana cadde (Gazi Bulvarı, Atatürk Bulvarı gibi adlarla açılan), 

bu caddenin üzerinde yer alan Cumhuriyet Meydanı, meydana yerleştirilen Atatürk 

heykeli, meydan etrafında örgütlenen  yeni yönetim yapıları ve çoğunlukla ana 

caddenin diğer ucunda konumlanan gar ve etrafında kurulan yeni konut alanları ile 

fiziksel mekânda karşılığını bulmuştur. Dönem kentlerinin simge yapıları belediye, 

hükümet konağı, halkevi, gar binası ve ilkokul (çoğu zaman Gazi İlkokulu adını 

alan) olmakta; parklar, fidanlıklar, yeşil alan düzenlemeleri  ise modern kentin yeni 

kamusal kullanımlarını temsil etmektedir. Tanyeli (1998a) Cumhuriyet aydınlarının 

kentleşme odaklı bu modern hareket ile yalnız “kamusallığı ve kenti” değil, aynı 

zamanda “uluslaşmayı ve ulusun üyesi” bireyle birlikte modernleşmeyi “garda, 

parkta, halkevinde” düşlediklerini savunmaktadır. 

 

Kentlerin çehresini değiştirmeyi amaçlayan bayındırlık faaliyetlerinin önemli bir 

kısmı da yol ağlarının kurulması, sokaklarn düzenlenmesi ve altyapı problemlerinin 

çözülmesidir. Kentlerin merkezinden geçen ana arterlerin açılması, iki yanı ağaç 

dizileri ile tanımlı yolların kurulumu bir yandan kentlere çağdaş bir görünüm 

kazandırırken diğer yandan kentler arası yerleşim farklılıklarını yansıtan tarihi 

dokunun yitirilmesine neden olmuştur.  

 

Bu dönem kentleşme çalışmaları arasında Ankara‟nın imarı kadar önem taşıyan 

diğer bir uygulama İzmir‟in yangın bölgesinde başlayan ve tüm kente yayılan 

planlama çalışmalarıdır. Aktif bir liman ve tarım potansiyeli yüksek artalanları ile 

ülkenin  önemli bir ticaret kenti olan İzmir‟in hızla imarı yönetimin öncelikli işleri 

arasında yer almış ve 1940‟lı yıllar gibi erken bir zamanda yangın bölgesinin imarı 

ve kullanımı başlamıştır.  
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1940‟larla birlikte, Cumhuriyet‟in modernleşme programı dahilinde inşa edilen 

gar binaları, modern ve laik eğitim ilkeleri doğrultusunda tasarlanan çok sayıda 

eğitim yapısı, sanayileşme politikaları paralalelinde gerçekleştirilen fabrikalar 

Anadolu kentlerini karakterize eden unsurlar haline gelmiştir. Ankara‟nın imarı 

büyük ölçekte gerçekleştirilmiş, başkentin ihtiyaç duyduğu yeni programlı yönetim 

ve kamu yapılarının inşası mümkün olabilmiştir. Ülkenin kamu yapılarından fabrika, 

hastane, iş hanı gibi farklı işlevli yapılarla çeşitlenen yeni yapı ihtiyacı ve konut 

açığının karşılanmasında teknik kadroların yetersizliği nedeniyle yabancı uzman 

desteğine başvurulmuştur. 1927 -1940 yılları arasında ülkeye çağrılan sınırlı sayıda 

yabancı mimar ve şehirci tasarım, uygulama ve eğitim alanlarında oldukça aktif rol 

almışlar ve çalışmaları ile ülke mimarlığının yönelimlerini domine etmişlerdir. Bu 

dönemde Cumhuriyet mimarlığının temelllendiği iki olgu sözkonusudur:  

 

1. Yerli ve yabancı mimarlar arasında, mimari söylem ve  uygulamalar üzerinden 

gelişen tartışma ve etkileşim ortamı,  

2. Yapı sanayii ve teknolojisine bağlı gelişmeler. 

 

Bu süreç içerisinde konut ihtiyacını karşılamak üzere  kamu kurumlarına ait 

lojman ve kira konutları (Hamamönü Vakıf Evleri, Ankara, 1920‟ler – Vakıf  Evleri, 

Ankara, 1924 – II. Vakıf Apartmanı, Ankara, 1928-30 – Ziraat Bankası Lojmanları, 

Ankara, 1925-26  gibi), sanayi yerleşkeleri ile bağlantılı toplu konut uygulamaları 

(Zonguldak M.K.İ. İşçi Evleri  Sitesi, 1934 – Kozlu Kömür-İş İşçi Evleri Sitesi, 

Zonguldak, 1935-36 gibi), bürokrat ve memurlar için kooperatif evleri ile üst-orta 

sınıfın özel talepleriyle inşa edilen konutların üretildiği  görülmektedir. 

 

1930‟ların sonunda ülke genelinde giderek güçlenen modernist eğilim İkinci 

Dünya Savaşı‟nın başlaması ile önemli bir yara almıştır. Savaşa katılmasa bile tüm 

dünyada yaşanan sıkıntıların etkileri Türkiye‟yi de sarsmış, özellikle yapı sektörü 

durma noktasına gelmiştir. Bu dönemde yapı malzemeleri nedeniyle dışa bağımlı 

inşaat faaliyetleri büyük ölçüde durdurulmuştur. Yalnız önceden başlanmış olan 

büyük devlet işlerinin devamlılığı sağlanabilmiştir. Savaşın getirdiği ekonomik 

sıkıntılar ve ulusal bütünlük kaygıları, toplumsal bir kendine dönüş, ulusal 
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kaynaklarla yetinme eğilimi doğurmuş, bu eğilim mimariye de yansımıştır. 

Cumhuriyet‟in ilanından bu yana değişen dozlarda devam eden geleneksel-modern 

tartışmaları  bu dönemde tekrar alevlenmiş ve ulusal bir mimari söylemin yaratılması 

arzusu tekrar harekete geçmiştir. O sırada Avrupa‟da yükselen faşist milliyetçi 

söylemler ve  yabancıların ülke mimarlığındaki  faaliyetlerine gösterilen tepkiler de 

ulusal bir mimari yaratma ülküsünü tetiklemiştir. Bu yeni anlayış kendine daha önce 

üzerinde durulmamış sivil mimariyi referans alan bir söylem geliştirmeyi 

hedeflemiştir.  Ülkenin yapı faaliyetlerinin durağan bir döneminde ortaya çıkan bu 

mimari yaklaşım 1940-1950 yılları arasında etkin olmuştur.  

  

1950‟lere gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada yaşanan gelişmeler 

ve çok partili sisteme geçiş ile dışa kapalı, devletçi ekonomi anlayışı çözülmeye 

başlamış, liberal modelin benimsenmesi toplumsal yapı ve ona bağlı mimarlık 

ortamında  değişime neden olmuştur. Mimari faaliyetleri yönlendiren arz-talep 

ilişkilerinin devlet öncelikli yapısı değişmiş, özel sektörün yapı talepleri ve içeriği 

mimari ortamın belirleyicisi olmaya başlamıştır.  Devletin kamu sektöründeki 

ağırlığı ve yatırımları devam etmekle birlikte, yeni ekonomik düzen ile canlanan iş 

hacminin ihtiyaç duyduğu ofis, market, çarşı gibi yeni yapı tipleri özel sektörün 

öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. 1950 sonrası mimarlık ortamını etkileyen en önemli 

gelişme, büyük kentlere yaşanan nüfus göçü ve hızla artan konut ihtiyacı olmuştur. 

Bilgin, modernleşmenin kurucu öğesi olarak gördüğü “toplumsal hareketlilik” ekseni 

üzerinden analiz ettiği Türkiye modernleşme sürecinin, 1940‟ların sonunda öncesi ve 

sonrasını derinden farklılaştıracak bir kırılma yaşadığını belirtmektedir. 

Modernleşme sürecinin yerleşimler üzerinde bıraktığı üç temel izi “modern dünyanın 

... gereksinimlerini karşılayan yeni kamu yapılarının/yapı komplekslerinin inşası”, 

“insanların ulaşım, alt yapı, haberleşme ... gibi alanlarda  kesintisiz dolaşımını 

sağlayacak ... sirkülasyon şebekesinin inşaşı” ve “ modern toplumda artık genellikle 

anonim tüketici için üretilmeye başlamış ... konut inşaatları” olarak tanımlamaktadır 

(Bilgin, 1998, s.257). İlk iki izin, birincisi yoğun, ikincisi kısmi olmak üzere 1940‟lar 

sonuna kadar devlet eliyle, “iradi bir modernleşme” süreci içinde gerçekleştirildiğini, 

üçüncü izin ise (kitlesel ihtiyacı karşılama bağlamında) 1950 öncesinde neredeyse 

hiç yapılmadığını savunmaktadır. Bu anlamda konut üretimi 1950 sonrasında yoğun 
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olarak özel sektör öncülüğünde gerçekleşmiştir. Devletin desteği ise daha çok ucuz 

arazi temini ve kredi olanakları sağlamak yönünde olmuştur. Batı modernleşmesi ile 

ülkemizde yaşanan modernleşme sürecini karşılaştıran Bilgin, Batı‟da kamusal 

örgütlenmeyi ve yaşamı denetleyen yönetici elit ile piyasa reflekslerinin karşılıklı 

etkileşimden beslenen bir süreç yaşandığını, Türkiye‟de ise “yukarıdan aşağı 

kademeli bir dönüşüm sonucu önce devlet ve kamusal yaşamın modernleştirildiği, 

piyasa dinamiklerinin arkadan geldiğini” vurgulamaktadır. 

 

Bilgin‟in bu dönem için üzerinde durduğu diğer bir nokta, 1950 sonrası imar ve 

yapılaşma faaliyetlerinde modernleşmenin anlaşılabilmesi için konut yapılarına  

odaklanmak gerektiğidir. Bütün modern toplumlarda olduğu gibi bu dönemde konut, 

baskın bir imar faaliyeti olarak, modernleşme sürecini yönlendiren temel unsur 

haline gelmektedir (Bilgin, 1998). 1950-1980 yılları arasında ülkede hızlı bir 

kentleşme süreci yaşanmış, yoğun nüfus göçleri sonrası artık iktidarın yönlendirici 

olamadığı, toplum ve serbest piyasa refleksleri ile ilerleyen bir mimarlık ortamı 

doğmuştur.  Artık konut üretimi farklı sosyal sınıfların ihtiyacını karşılayacak farklı 

sunum ve oluşum biçimlerini doğurmuştur. 1950‟lere kadar kamusal alanda temsil 

şansı bulan yönetici elitin biriktirdiği modernleşme deneyimi, bu tarihten sonra 

işlerliğini kaybetmiştir. Bu dönem için  ülkede yaşanan modernleşme çalışmalarının 

halka yayıldığı ve toplumsal reflekslerin etkinleştiği bir dönem olduğunu söylemek 

yanlış olmaz. Tanyeli (1998) bu dönemi, kamu eliyle yürütülen modernleşme 

sürecinin, sivil inisiyatif eline geçişi nedeniyle hem bir kopuş, hem de 

modernleşmenin toplumun her katmanına yayılması nedeniyle süreç içindeki olağan 

bir dönemeç olarak nitelemektedir. 1950 sonrasında Türkiye‟de hem Cumhuriyet 

tarihinin “reel” mimarlık bağlamında o güne kadar oluşturduğu çizginin 

sürdürüldüğünü hem de kendi ufuklarının arandığını belirtmektedir. 1950-1980 

dönemi mimarlık ortamı, bir yanda özel sektörün tasarım arz talebini karşılamak 

üzere oluşan özel mimarlık ofislerinin hizmetleri, diğer yanda  kitlesel konut 

ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen farklı konut sunum ve oluşum modelleri 

(kooperatif evleri, Kat Mülkiyeti Yasası sonrası gelişen yap-satçı apartman 

oluşumları ve yasadışı konut üretimi olan gecekondular) ile karakterize olmuştur. 
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3.1.1.2 Mimari Söylem ve Biçim Arayışları 

 

Cumhuriyet sonrası ülkede başlayan modernleşme süreci 1930‟lara kadar devletin 

modernizasyonu ve bunun için gerekli siyasi, ekonomik ve kültürel yapılanmaların 

kurumsallaşması ile geçirilmiş, 1930‟lar sonrası yeni rejimin idari ve toplumsal 

yönelimlerinin, hedeflerinin netlik kazandığı yıllar olmuştur. Yeni rejimin kamusal 

alanda kendini en iyi temsil etme aracı olarak gördüğü mimarinin bu gelişmelerden 

etkilenmemesi mümkün değildir. Yeni bir ulus anlayışı ve modern bir ülke kurma 

ülküsü pek çok alanda modern-geleneksel, ulusal-evrensel ikilemleri  üzerinden 

gelişen bir kimlik arayışını doğurmuştur.  Cumhuriyet dönemi mimari söylem ve 

biçimlenme arayışları bu iki eksen üzerinde gelişen salınımların çeşitlemeleriyle 

varlık bulmuştur.  

 

Cumhuriyetin ilk beş yılında savaşın ağır sonuçlarına bağlı ihtiyaçlar ve yeni 

yönetim biçiminin gerektirdiği kurumsal yapıların inşası yapı programlarını büyük 

ölçüde değiştirmiş, ancak bu değişiklik dönemin mimarlık ortamı içinde henüz 

mimari söyleme yansımamıştır. Bir kaç genç mimar dışında önceki dönemlerden 

tanınmış mimarlar tarafından tasarlanan yapılara örnek olarak İkinci TBMM  Binası 

(1924, Ankara), Maliye Bakanlığı Binası (1925, Ankara), Gazi Eğitim Enstitüsü 

Binaları (1926, Ankara), Ziraat Bankası (1927, Ankara), İş Bankası Genel Müdürlük 

Binası (1929, Ankara), Türk Ocağı Binası (1925, İzmir), Osmanlı Bankası (1926, 

İzmir), Borsa Sarayı (1928, İzmir), Büyük Kardıçalı Han (1928, İzmir) gösterilebilir.  

 

Bu yapılara ek olarak sayıları çok olmamakla birlikte Hamamönü Vakıf Evleri 

(1920‟ler, Ankara),  Saik Bektimur Evi (1920‟ler, Ankara), II. Vakıf Apartmanı 

(1927-30, Ankara), T.C. Ziraat Bankası  Lojmanı (1925-26, Ankara) gibi konut 

örnekleri de görülmektedir (Şekil 3.1-3.6). 
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Şekil 3.1 İkinci TBMM  Binası, Ankara, 1924, Vedat Tek (Sipkag, b.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.2 İş Bankası Genel Müdürlük Binası, Ankara, 1929, G.Mongeri (Aev, b.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.3 Büyük Kardıçalı Han, İzmir, 1928, M.Fesçi 
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Şekil 3.4 Hamamönü  Vakıf Evleri, Ankara, 1920‟ler (Aslanoğlu, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

(a)                                                                              (b) 

Şekil 3.5 (a) ve (b) Sait Bektimur Evi, Ankara, 1920‟ler  (Aslanoğlu, 2001) 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

   

 

 

 

 

(a)                                                                         (b) 

Şekil 3.6 (a) ve (b) II. Vakıf Apartmanı, Ankara, 1925-26,  Kemalettin Bey (Aslanoğlu, 2001) 
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Daha çok Ankara‟da yoğunlaşan bu yapıların kuram ve pratik açısından mevcut 

yapı geleneğinin devamı olduğu görülmektedir. Kentsel ölçek, yapım sistemi, 

malzeme ve yapı programı açısından ise modern olarak nitelenebilecek bu yapıların 

mimari dil ve biçim arayışlarında, Avrupa Neoklasizmine temellenen geç Osmanlı 

eklektik yaklaşımının hakim olduğu görülmektedir. Plan ve kitle tasarımında  

simetrik,  aksiyel anlayışın görüldüğü yapılar, iç mekân detayları ve cephe 

tasarımında Selçuklu, Osmanlı ve İslam mimarlığının  repertuarı olan sivri kemerler, 

kubbeler, yoğun bezemeler ve kornişler ile ifade bulmaktadır. Aslanoğlu (2001), bu 

ögeleri “ideoloji-mimarlık birliğinin” dış cephedeki yansımaları olarak 

nitelemektedir.  Batur (1998), Birinci Ulusal Mimari olarak adlandırılan bu anlayışın 

Osmanlı‟nın son dönemlerinde İttihat Terakki milliyetçiliğinin ideolojik zemininden 

beslenen milli mimari yaratma çabasının devamı niteliğinde olduğunu 

vurgulamaktadır. Bozdoğan (2002) ise bu dönemin “modern mimariye devrimci 

değil de evrimci bir yoldan” ulaşmanın bir seçeneği olarak görülmesi gerektiğinin 

altını çizmektedir. Bu canlandırmacı yaklaşım, modernleşme sürecine “daha 

yumuşak bir geçiş” sağlaması ve “yeni” ile karşılıklı  “alışveriş” kurabilme olasılığı 

taşıması nedeniyle önemlidir. Tekeli (2005) ise Birinci Ulusal Mimari üslup ile inşa 

edilen yapıların Cumhuriyet kentlerine Batılı bir görünüm kazandırmadığını 

savunmaktadır. Öte yandan Eyüce (1996), bu üslubun mekâna özgü olmasa da 

biçime ilişkin belirli bir senteze ve biçeme ulaşarak, bağlı olduğu ideolojinin söylemi 

olabildiğine dikkat çekmektedir. 

 

1927 tarihine gelindiğinde yeni mimari söylem ve  kimlik tartışmaları yönetici 

kadronun gündemine oturmuş ve geçmişe referanslı bir mimari kimliğin 

Cumhuriyet‟in devrimci, çağdaş yapısını temsil etmediği görüşü hakimiyet 

kazanmıştır. Benzer bir yaklaşımla Sey (1998), “bir Doğu-Batı sentezini arayan ve 

İslami simgeler taşıyan” bu mimarlık arayışının, “kesin bir Batılılaşma isteğindeki 

Cumhuriyetçileri” rahatsız ettiğini belirtmektedir. Balamir (2003), 1920‟lerin 

sonunda yeni rejimin kimlik arayışlarının mimari karşılıklarını Ankara‟dan iki yapı 

ile örneklemektedir.  “Yaşanan kültürel tereddütü” en iyi ifade eden  yapı çifti olarak 

nitelediği yapılar Türk Ocağı (Arif Hikmet Koyunoğlu) ve Milli Savunma Bakanlığı 

(Clemens Holzmeister)‟dır. Biri Osmanlı mimarisinin çizgilerini taşıyan, diğeri  
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ülkeye çağrılan yabancı mimarların getirdiği  “kübik mimari” olarak adlandırılan 

yeni bir mimarlık anlayışının ürünü olan bu iki yapı 1927 sonrası ülkede yaşanacak 

değişimlerin habercisi olmaktadır (Şekil 3.7-3.8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7 Türk Ocağı, Ankara, 1927-30, A.H. Koyunoğlu (Arkitera, b.t-ı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.8 Milli Savunma Bakanlığı, Ankara, 1927-32, C. Holzmeister (Arkitera, b.t-g) 

 

Yalın bir ifade ile yönetimin mimarlıkta da çağdaşlaşma isteği sonucu, teknik 

destek ve yeni bir mimari kimlik oluşturma amacıyla ülkeye çağırılan yabancı 

mimarlar, sayıları az olmakla birlikte kendilerine verilen işlerin büyüklüğü, önemi ve 

tanınan olanaklar nedeniyle kısa sürede ülkenin mimarlık ortamına hakim bir 

pozisyon kazanmışlardır.  Son dönemde Almanya ile gelişen ılımlı politik ilişkiler 

paralelinde öncelikle Almanya ve Avusturya‟dan gelen mimarlar, bir yandan 

Ankara‟nın yönetim binalarını tasarlarken, bir yandan da İstanbul‟daki eğitim 

kurumlarında görev alarak, modern mimarlık anlayışını ülkenin tasarım gündemine 

taşımışlardır. Bu mimarlar arasında Theodor Jost, Ernst Egli, Clemens Holzmeister, 

Herman Jansen yapıtları ile öne çıkan isimler olmuştur. Bu dönemin erken 

örneklerinden biri Jost „un 1926-27 tarihlerinde Ankara‟da gerçekleştirdiği Sağlık ve 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZEl75se2Y6i6sM&tbnid=vaI3kYwxhymAKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://v3.arkitera.com/h56343-gecmisin-modern-mimarligi-9-ankara-2.html&ei=PcpBU466KcSo0AWZ5YGwDQ&psig=AFQjCNFvVAPt21e-Qai1fxIu6_Xpmi9O2Q&ust=1396906916588586
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ZEl75se2Y6i6sM&tbnid=vaI3kYwxhymAKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://v3.arkitera.com/h56343-gecmisin-modern-mimarligi-9-ankara-2.html&ei=PcpBU466KcSo0AWZ5YGwDQ&psig=AFQjCNFvVAPt21e-Qai1fxIu6_Xpmi9O2Q&ust=1396906916588586
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Sosyal Yardım Bakanlığı‟dır (Şekil 3.6). 1930‟ların ilk yarısına tarihlenen dönem 

yapılarına örnek olarak ise Sayıştay Binası (Ankara, 1928-1930), İsmet Paşa Kız 

enstitüsü (Ankara, 1930), Genel Kurmay Başkanlığı (Ankara,1930), Milli Savunma 

Bakanlığı (Ankara, 1931), İçişleri Bakanlığı (Ankara, 1933-34), Siyasal Bilgiler 

Okulu (Ankara, 1935-36) verilebilir (Şekil 3.9-3.11). Verilen ilk örnekler Tekeli 

(2005) gibi pek çok araştırmacı tarafından “Viyana Kübik Mimarisi” olarak 

nitelendirilmektedir.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Şekil 3.9 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Ankara, 1926-27, T.Jost (Mimarlık Müzesi, b.t-a) 

 

 

 
Şekil 3.10 Sayıştay Binası, Ankara, 1928-1930, E.Egli (Ergir, b.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.11 Genel Kurmay Başkanlığı, Ankara,1930, C. Holzmeister (Arkitera, b.t-d) 
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Basit geometrik formları, bezemesiz yalın cepheleri, genelllikle düz çatı 

çözümleri ile Birinci Ulusal Mimari yaklaşımdan derin çizgilerle ayrılan bu yeni 

mimari anlayış,  ülkede “kübik / asrî / yeni” mimarlık olarak adlandırılmış ve kısa 

sürede kabul görmüştür. Osmanlı mimari geleneğinden böylesi radikal bir kopuş 

yönetici kadronun devrimci bakış açısına bire bir uymuştur. Balamir,  

Cumhuriyetçiler için modern mimari yaklaşımla tasarlanan kent ve mekânların, 

“çağdaşlığın göstergesi ve motoru olma yönünde, modern giysilerden daha etkili bir 

araç” olarak görüldüğünü ve tercih edildiğini vurgulamaktadır (Balamir, 2003, s.25). 

Bozdoğan (2002) da modern hareketin Cumhuriyet‟i kuranlar tarafından şevkle kabul 

edilişini daha çok ideolojik sebeplere bağlamaktadır. Kendisini Osmanlı hanedanının 

mirasından radikal biçimde koparmaya kararlı bir devlet için “Modernizm, tam  bu 

ideolojik gündeme uyan, tarihsel çağrışımlardan yoksun türden bir soyutlama ve 

biçimsel yenilik”  vadeden bir mimari söylemdir (Bozdoğan, 2002).  Batur (1998) ise 

tüm bu yaklaşımların yanı sıra modern mimarinin bu kadar kolay kabul görmesinde 

başka nedenlerin de varlığından söz etmektedir. Modern mimarinin teknolojik 

gereksinim ve ekonomik gerekçelere verdiği “hızlı ve ucuz” yanıtların, anıtsal devlet 

yapılarından hastanelere kadar uzanan çeşitlilikte ve sayıda yapı talebini karşılamak 

için de doğru bir yol olmasından kaynaklandığını  vurgulamaktadır. 

 

Simetrik, anıtsal, yoğun bezemelerle donatılmış, iç hayattan çok dış görünümüne 

odaklı geleneksel mimarlık anlayışını reddeden modern mimari, iç-dış bütünlüğünün 

işlev-biçim birlikteliği ile sağlandığı, bezemelerden arınmış yalın rasyonalist  

ifadenin benimsendiği, yeni yapım sistemi ve malzeme olanaklarının denendiği bir 

mimari söylem olarak 1930-1945 yılları arasında ülkenin fiziksel çehresini 

belirlemiştir. Yabancılar tarafından oluşturulan ilk örneklerin bazılarında, devlet 

yapısı olma ve ölçek  nedeniyle aranan anıtsallık, Neoklasik üslubun (yüksek kolonlu 

giriş düzenleri gibi) mimari repertuarından soyut izlerle vurgulanmıştır. Plan 

düzleminde klasik şemaların tercih edildiği bu yapılara, mimari ögelerde klasik 

repertuarın soyutlamaları ile ifade kazandırılmıştır. 1930‟larla birlikte yerli 

mimarların yeni söylemi destekleyen tutumu ve mimarlık yayınları aracılığıyla 

dünyadaki gelişmelerin takibi sonucunda modern mimarlık yaklaşımı “rasyonalist- 

fonksiyonalist”  bir çizgide gelişim göstermiştir.  
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Modern mimarlığın Türkiye‟de tanınıp yaygınlaşmasında başka faktörlerin de 

etkili olduğu görülmektedir. Bunların başında, devlet desteği ile  yurtdışında eğitim 

almış genç mimarlar ve  1931 yılında ilk Türk mimarlık dergisi olarak kurulan 

Mimar dergisi gelmektedir. Mimar dergisi, dünyada yapılan işlerin tanıtıldığı, 

Modern mimari üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde görüşlerin paylaşıldığı bir 

paltform olarak dönemin mimari söylemine yön veren bir etkiye sahip olmuştur.  

 

1930‟ların ilk yarısında büyük devlet işlerini alamayan Türk mimarların   özellikle 

konut ve işhanı gibi özel siparişleri projelendirdikleri görülmektedir. Mimarlık 

ortamına bu tip yapılarla katkı veren yerli mimarların, yeni mimarlık anlayışını 

hevesle ve özgüvenle uyguladıkları, dahası dönemin mimari tartışmalarına katkı 

sağlayacak yetkinlikte modern mimari örnekler tasarladıkları görülmektedir. Batur 

(2005) pek çoğu günümüze ulaşmayan bu nitelikli yapıların genelde “Viyana 

püristleri ile Le Corbusier’nin erken kübizminin çizgilerine” yakın durduklarını ifade 

etmektedir (s.223).   

 

Kısa sürede kendilerini ispatlayan yerli mimarlar bütün devlet işlerinin yabancı 

mimarlara verilmesini eleştirir hale gelmiş, mimari yarışmalara katılımları ve 

başarıları sonrası devlet işlerinde de söz sahibi olmaya başlamışlardır. Yetkin 

modernist tasarımları ile öne çıkan isimler Sedat Hakkı Eldem, Zeki Selah Sayar, 

Arif Hikmet Koyunoğlu, Abidin Mortaş, Mimar Ferit, Mimar Sadi olarak 

sıralanabilir. Batur (1998), Türk mimarlar tarafından inşa edildiği bilinen en erken 

örneklerin 1929 yılına tarihlendiğini belirtmektedir.  Yabancıların kamu yapılarında 

söz sahibi olmaya başladığı 1926 yılından 3 yıl sonra, oldukça erken bir tarihte yerli 

mimarların da özellikle konut mimarlığında aktif rol aldıkları görülmektedir. Mimar 

Sırrı Arif Bey‟in İstanbul‟da 1929 yılında tasarladığı ve uyguladığı Bekir Bey Evi 

programı, kütle anlayışı, cephe biçimlenmeleri ile Batı örneklerine paralel çizgiler 

taşıyan erken örneklerden biridir (Şekil 3.12). İ.Hakkı Bey Evi (Ankara, 1931), Dr. 

Celal Bey Evi (Ankara, 1932), Dr. Sani Yaver Evi (İstanbul, 1931) konut 

mimarisinde; Tarım Bakanlığı Ziraat Haşerat Laboratuvarı (adana, 1932) ve Ziraat 

Okulu (İzmir, 1932) ise kamu yapıları tasarımında Türk mimarların ülke 

mimarlığındaki etkinliğini gösteren yapılardan bazılarıdır (Şekil 3.13-3.15).  
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Şekil 3.12 Bekir Bey Evi, İstanbul, 1929, Sırrı Arif (Aslanoğlu, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.13 Dr. Celal Bey Evi, Ankara, 1932, Mimar Arif Hikmet (Mimarlar Odası Arkitekt Veritabanı, 

b.t-a) 

 

 
 

Şekil 3.14 Tarım Bakanlığı Ziraat Haşerat Laboratuvarı, Adana, 1932, Mimar Ferit (Adana Mimarlık 

Rehberi, 2006) 
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Şekil 3.15 Ziraat Okulu, İzmir, 1932, Mimarlar Hüseyin ve Reşit (Ziraat Vekâleti Fen Heyeti) (Arkiv, 

b.t-c) 

 

 

Batur (1998) erken dönemde uygulanan bu yapıları “uluslararası çizginin 

gerisinde kalmayan bir düzeyde ve eşzamanlılık gösteren ve mütevazi boyutlarına 

karşın iddialı tasarımlar” olarak nitelendirmektedir (s.223). Batur‟un Türk mimarlar 

için ilk evre olarak nitelendirdiği 1932 yılına kadar süren dönemin mekân ve biçim 

arayışlarına bakıldığında; 

- Plan şemaları net bir geometrik form içinde kalmayan, her mekanın geometrik 

alt birimler olarak serbestçe bir araya getirildiği bir organizasyona sahiptir.  

- Genel kütle biçimlenişinde, plan şemasına bağlı olarak, temel geometrik 

formların kullanıldığı parçalı kütle organizasyonu hakimdir. Plan 

organizasyonunda sıkça kullanılan dairesel planlı mekânlar, eğrisel formları ile 

ana kütleye karakter veren unsurlar olmaktadır.  

- Dönemin teknolojisinin el verdiği ölçüde betonarme karkasın uygulandığı ve 

inşa sistemine hakimiyet oranında boşluk tasarımlarının geliştiği görülmektedir. 

- Cephe tasarımlarına hakim yatay-düşey vurgular, yatay bant pencereler, köşe 

pencereleri, teras çatı, Edelputz (Alman kökenli) sıva kullanımı öne çıkan 

özelliklerdir. 

 

Bu dönemin konut tasarımlarına bakıldığında ise; 

- Plan şemaları geleneksel konutun kurucu öğesi sofa benzeri geniş bir orta hol 

etrafında örgütlenen, yaşama-yatma gibi fonksiyonel ayrımların netleştiği, temel 

geometrik formlardan oluşan parçalı kütle organizasyonlarının hakimiyetinde 

yapılar oldukları görülmektedir.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fF7Lt_eJkyrSSM&tbnid=MU6Wa8lCEJ1_-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://v2.arkiv.com.tr/p10637-izmir-ziraat-mektebi.html&ei=G89BU46vF-em0AXktoC4Cg&psig=AFQjCNHy2B6RGwT9za-bQhcKkwxL0_wbJA&ust=1396908180209816
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- Cephe kurgusunda yatay düşey vurgular, yatay bant pencereler, köşe pencereleri, 

düz çatılar ve Edelputz sıva kullanımı gibi özellikler konut yapılarında da tekrar 

etmektedir. 

 

Cumhuriyet‟in ilk yıllarında, mübadele sonrası boşalan konutlar barınma 

ihtiyacını kısmen karşılamış olsa da özellikle Ankara‟da artan nüfusun ve Balkan 

göçmenlerinin konut  ihtiyacını karşılamak üzere hükümet tarafından konut 

üretimine yönelik politikaların oluşturulması gündeme gelmiştir.  1925 yılında 586 

sayılı Memur Kooperatifi Yasası; inşaat ve özellikle konut yapımına kredi vermek 

üzere 1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası‟nın kurulması; 1928 yılında memurlar 

için ev yapmak üzere Maliye Vekaleti‟ne yetki veren 1352 nolu yasanın çıkarılması 

ve 1931 yılında Türk Kooperatifçilik Kurumu‟nun kurulması bu politikaların ilk 

girişimleridir (Aslanoğlu,2001). Bu sayede Ankara Memurlar Kooperatifi apartmanı, 

Bahçeli Evler Yapı Kooperatifi  gibi konut alanında öncü uygulamalar devlet desteği 

ile gerçekleştirilmiştir. 

 

1933 yılı Türk mimarların uluslarası proje yarışmalarında ödül kazandıkları ve 

daha cesur tasarımlar gerçekleştirdikleri bir dönemin başlangıcı olmuştur. Şevki 

Balmumcu‟nun Ankara Sergi Evi ve Seyfi Arkan‟ın Cumhurbaşkanlığı Hariciye 

Köşkü yarışmalarını kazanmaları, Türk mimarların mimarlık uygulamalarının her 

alanında yer almalarının yolunu açmıştır (Şekil 3.16-3.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.16 Sergi Evi, Ankara, 1933-34, Ş. Balmumcu (Arkitera, b.t-h) 
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Şekil 3.17 Cumhurbaşkanlığı Hariciye Köşkü, Ankara, 1933-34, S. Arkan (Tamsanat, b.t) 

 

 

Batur‟un (1998) ikinci evre olarak nitelendirdiği bu dönemde Bekir İhsan, 

Rükneddin Güney, Asım Kömürcüoğlu, Tahir Tuğ, Rebii Gorbon mimarlık 

arenasında sesini duyuran tasarımcılar olmuşlardır. Bu isimler içinde Seyfi Arkan 

modern mimariye tavizsiz bağlılığı ve “dışavurumcu” mimari dili ile diğerlerinden 

ayrılmaktadır. Arkan yarışma sonucu tasarımlarını yapma hakkı kazandığı 

Cumhurbaşkanlığı köşkleri ile yönetici kadroların takdirini kazanmış ve sonrasında 

içlerinde Belediyeler (İller) Bankası (Ankara, 1935-37), T.C. Tahran Büyükelçiliği 

Binaları (1937) gibi yurtdışı işlerinin de olduğu  pek çok projeye imza atmıştır. 

Devlet erkanı için yaptığı konutlar dışında, yine devlet tarafından uygulanan sanayi 

yerleşkeleri için işçi konutları da tasarlayan Arkan, konut çalışmalarında kullandığı 

cesur modernist dil ile dönemi içinde ayrıksı ve öncü bir konuma sahip olmuştur. 

(Şekil 3.18-3.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             (a) 

Şekil 3.18 (a) Makbule Atadan Evi, 1936, Seyfi Arkan (b) Makbule Atadan Evi plan (Arkitekt, 1936) 
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(b) 

Şekil 3.18 (a) Makbule Atadan Evi, 1936, Seyfi Arkan (b) Makbule Atadan Evi plan (Arkitekt, 1936) 

– (devamı) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.19 Zonguldak Kozlu Kömür İşletmeleri İşçi Evleri, 1936, Seyfi Arkan (Arkiv, b.t-d) 

 

İstanbul Üniversitesi Observatoryumu (1934-36), Ankara Gar Gazinosu (1935-

37), Gazi İlkokulu (İzmir, 1934) dönemin modernist tavrının ulaştığı noktayı 

gösteren önemli yapılarddan bazılarıdır (Şekil 3.20-3.22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.20 İ.Ü. Observatoryumu, İstanbul,1934-36, A.H. Holtay (Mimarlar Odası Arkitekt Veritabanı, 

b.t-b) 
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Şekil 3.21 Gar Gazinosu, Ankara, 1935-37, Ş. Akalın (Arkitera, b.t-i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.22 Gazi İlkokulu, İzmir, 191934, N. Emre (Arkiv, b.t-b) 

 

Sonraları “1930‟lar Modernizmi” olarak anılan  bu dönemin mimari anlayışı 

kendini özellikle konut yapıları üzerinden göstermiş; özellikle yerli mimarın 

tasarımları ile ülke geneline yayılmıştır. “Modern, sağlıklı, çağdaş yaşamın” temsili 

olarak gösterilen ve “modern ev”, “kübik ev” tanımları ile anılan bu konutlar, 

Arkitekt, Mimarlık gibi disiplin içi dergilerin yanı sıra Yedigün, Hayat, Resimli 

Herşey gibi magazin dergilerinde de sıkça yer almış ve toplumun kabulüne 

sunulmuştur (Şekil 3.23-3.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.23 Yedigün dergisi Ev Serileri bölümünde tanıtılan konut örnekleri (Akcan, 2009)   

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IhqUe2dsByXXKM&tbnid=YFOnMIeP6e2oAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://v2.arkiv.com.tr/p5340-gazi-ilkokulu.html&ei=tNVBU8OvHtPK0AWK_ICIDQ&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFghmQQw-jVSU08DmZ641Wtj4w8hw&ust=1396909865815756
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IhqUe2dsByXXKM&tbnid=YFOnMIeP6e2oAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://v2.arkiv.com.tr/p5340-gazi-ilkokulu.html&ei=tNVBU8OvHtPK0AWK_ICIDQ&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFghmQQw-jVSU08DmZ641Wtj4w8hw&ust=1396909865815756
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IhqUe2dsByXXKM&tbnid=YFOnMIeP6e2oAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://v2.arkiv.com.tr/p5340-gazi-ilkokulu.html&ei=tNVBU8OvHtPK0AWK_ICIDQ&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFghmQQw-jVSU08DmZ641Wtj4w8hw&ust=1396909865815756
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IhqUe2dsByXXKM&tbnid=YFOnMIeP6e2oAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://v2.arkiv.com.tr/p5340-gazi-ilkokulu.html&ei=tNVBU8OvHtPK0AWK_ICIDQ&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFghmQQw-jVSU08DmZ641Wtj4w8hw&ust=1396909865815756
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Şekil 3.24 Devlet Demiryolları Lojmanları Ufak Memur Evi, 1933, Bekir İhsan (Mimar no:2,1933) 

 

 

Batur (1998), 1933-38 dönemi mimarlığının  “belirli ve tutarlı tasarım ve biçim 

özellikleri” göstermesini, büyük ölçüde 1933 tarihinde çıkarılan Yapı ve Yollar 

Kanunu‟na bağlamaktadır (s.226). Ancak yaklaşık on yıllık süreçte Ankara, İstanbul, 

İzmir gibi merkez kentler dışında Anadolu‟da yapılan uygulamalar da göz önüne 

alındığında, Türkiye‟ye özgü bir modern mimari anlayışın ve biçimler repertuarının 

oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Bu dönemin mekân ve biçim arayışlarına 

bakıldığında: 

 

- Tüm yapı tiplerinde fonksiyonalist tasarım anlayışının etkin olduğu görülür.  

- Kitlesel olarak vurgulanan daire planlı mekânlar yerine ana kütlede köşeleri 

yuvarlatılmış dikdörtgen planlar  tercih edilmektedir. Bu etki daha çok balkon ve 

teraslar formları ile sağlanmaktadır. 

- Yaşanan tüm sorunlara rağmen teras çatı ve gizli çatı uygulamaları devam 

etmektedir. 

 

1938 yılında Atatürk‟ün ölümü, 1939‟da İkinci Dünya Savaşı‟nın çıkması ile 

ülkenin mimarlık ortamı yeni bir döneme girmiştir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar, 

inşatat sektörünün dışa bağımlı yapısının doğurduğu sorunlar mimarları yerel 

değerleri ve olanakları kullanan ulusal bir mimari yaratma arayışına yöneltmiştir. 

İkinci Ulusal Mimari olarak adlandırılan bu yeni mimari anlayış, yurtiçi ve yurtdışı 
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pek çok gelişmenin karmaşık zemininde  varlık bulmuştur. Bir yanda savaş etkisinde 

Avrupa‟da gelişen ulusçu akımlar, diğer yanda artık örgütlü hareket eden, mesleki 

yayınları ile birbirleriyle iletişim halinde bulunan yerli mimarların, ülkede çalışan 

yabancı mimarlara karşı oluşan tepkileri yeni bir ulusal mimarlık isteğini arttırmıştır. 

Aynı tarihlerde gelenekçi kanadın modern mimariye eleştrileri mesleki yayınlarla 

mimarlık gündemine gelmiş; modern mimarinin biçim dilinin tarihi kent dokularında 

yarattığı uyumsuzluk, ithal malzeme ve teknolojiye bağlı yapısı nedeniyle üretim ve 

bakımında yaşanan sorunlar, düz çatı uygulamalarının yetersizliği nedeniyle gelişen 

su problemleri başlıca eleştiri konuları olmuştur. Gelişmeler toplumun günlük 

hayatını aktaran, yönlendiren dergilerde de yankı bulmuş, daha önce “hayalinizdeki 

ev” sloganı ile yayınlanan modern konutlar bu kez eleştiri ve alay konusu haline 

getirilmiştir (Şekil 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.25 Yedigün dergisinde yayınlanan bir karikatür (Bozdoğan, 2002) 

 

Yeni Ulusal Mimari‟nin ateşleyicisi Güzel Sanatlar Akademisi‟nde Sedat Hakkı 

Eldem öncülüğünde başlatılan “Milli Mimari Semineri” dir. Düzenli tekrar edilen 

seminerlerle, yerli bir mimarlık üretebilmek için yeni araştırma kanalları arayan 

hareket, Anadolu sivil mimarlığını kendine kaynak olarak seçmiştir. Eldem‟in yeni 

söylemin manifestosu haline gelen bu dönem yazıları, yerel iklim ve malzeme 

koşullarına uyan, yerel iş gücüne yaslanan ve geleneksel mekân kurgusunu 
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yorumlayan  bir mimarlık yaklaşımına vurgu yapmaktadır. İstanbul konakları gibi 

sınırlı bir ilgi alanı ile başlayan kaynak araştırması, giderek Anadolu konut 

kültürünün tamamına yayılmış ve bölgesel farklılıkların, çeşitliliklerin yorumlandığı 

bir harekete dönüşmüştür. Bu dönem çalışmalarının yeni bir ulusal mimari yaratıp 

yaratmadığı tartışma konusu olsa da Türkiye koruma tarihi açısından önemli bir veri 

tabanı yarattığı kuşkusuzdur. Çağdaşlaşmanın ideoloji haline geldiği bir ortamda 

yeni mimari söylemin mekân ve biçim dilinin nasıl kurulacağı önemli bir sorundur 

ve geçmişi referans almak ile geçmişin taklidi olmak arasında çok ince sınırlar 

vardır. Dönemin mimari ürünlerine bakıldığında, tasarımcının referansları 

yorumlama yeteneği paralelinde söylemin olgunlaştığı ve bir mimari dile dönüştüğü 

görülmektedir.   

 

Karışık bir siyasi ve ekonomik ortamda yeşeren İkinci Ulusal Mimari anlayışın on 

yıllık ürünlerine bakıldığında farklı eğilimlerin etkili olduğu görülmektedir. Batur 

(1998), İkinci Ulusal Mimari arayışının üç farklı eğilimde ürünler verdiğini 

belirtmektedir (s.231-232). 

 

1. Nostaljik ve Yenilemeci: İstanbul konutlarının analizine dayanan, nostaljik ve 

akademik yaklaşımların sentezi olan eğilimdir. Tarihi biçimlerin, şemaların, 

ölçü oran analizleri ile yeni tasarım ilkelerine ulaşmayı hedefleyen eğilimin 

başlıca temsilcisi S.H. Eldem‟dir. Bu eğilimin olgun bir örneği olarak 

Eldem‟in Taşlık Şark Kahvesi ve Ağaoğlu Evi gösterilebilir (Şekil 3.26-3.27). 

2. Anıtsal ve Akademik: Avrupa‟da beliren devletin totaliter yapısının temsili 

olarak  yükselen anıtsal neoklasik üslubun da etkisinde kalarak, klasik ve 

anıtsal biçimlendirmeleri modern mimarinin rasyonel ve işlevci ilkeleri 

doğrultusunda kullanan bir eğilimdir. C. Holzmeister ve P.Bonatz  bu eğilimin 

başlıca temsilcileridir. Batur, bu dönemde yapılan az sayıda resmi yapının 

tamamının bu akademik-ulusalcı eğilimle tasarlandığını belirtmektedir. Devlet 

Demiryolları (Ankara, 1941), İstanbul Radyo Evi (1945), Adalet Sarayı 

(Adana, 1945) bu dönemde inşa edilen yapı örnekleridir (şekil 3.28).  

3. Popülist ve Yerli: Anadolu yapı geleneğine odaklanan eğilim, ulusallığı 

bölgesel ve folklorik değerler ile rasyonalist ilkelerin birleşiminde 
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aramaktadır. Batur bu eğilimin “özellikle tek aile evi tasarımlarında özgün ve 

düzeyli bir çizgi” ortaya koyduğunu dile getirmekte ve Mehmet Emin Onat‟ın 

Cenap And Evi (Ankara, 1940‟lar) ve Bursa Konağı‟nı örneklemektedir . Paul 

Bonatz tasarımı Saraçoğlu Mahallesi de bu grup içine giren bir toplu konut 

uygulamasıdır (Şekil 3.29-3.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.26 Taşlık Şark Kahvesi, İstanbul, 1950, S.H.Eldem (Mimarlık Müzesi, b.t-b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.27 Prof. A. Ağaoğlu Evi , İstanbul, 1938, S.H.Eldem (Arkiv, b.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.28 Devlet Demiryolları, Ankara, 1941, B. Uçar (Rayhaber, b.t) 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B5YbQ26HKb9M&tbnid=-rnLm6688GFu_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mimarlikmuzesi.org/Gallery/DisplayPhoto.aspx?ID=24&DetailID=4&ExhibitionID=6&ei=RNdBU7C9CPPY0QXo2YDQDA&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFL5CkzHdmk51c1Rt3KBQDXunjJQA&ust=1396910257860075
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B5YbQ26HKb9M&tbnid=-rnLm6688GFu_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mimarlikmuzesi.org/Gallery/DisplayPhoto.aspx?ID=24&DetailID=4&ExhibitionID=6&ei=RNdBU7C9CPPY0QXo2YDQDA&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFL5CkzHdmk51c1Rt3KBQDXunjJQA&ust=1396910257860075
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B5YbQ26HKb9M&tbnid=-rnLm6688GFu_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mimarlikmuzesi.org/Gallery/DisplayPhoto.aspx?ID=24&DetailID=4&ExhibitionID=6&ei=RNdBU7C9CPPY0QXo2YDQDA&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFL5CkzHdmk51c1Rt3KBQDXunjJQA&ust=1396910257860075
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=v9B5YbQ26HKb9M&tbnid=-rnLm6688GFu_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mimarlikmuzesi.org/Gallery/DisplayPhoto.aspx?ID=24&DetailID=4&ExhibitionID=6&ei=RNdBU7C9CPPY0QXo2YDQDA&bvm=bv.64125504,d.ZGU&psig=AFQjCNFL5CkzHdmk51c1Rt3KBQDXunjJQA&ust=1396910257860075
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Şekil 3.29 Cenap And Evi, Ankara, 1940‟lar, M.E. Onat (Arkiv, b.t-a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 3.30 Saraçoğlu Mahallesi konutlar ve vaziyet planı, Ankara, 1944-46, Paul Bonatz (Akcan, 

2009) 

 

Tekeli (2005) ise bu dönem mimarlığını dört ayrı yaklaşımla açıklamaktadır. 

Temelde Batur‟un görüşleri ile paralellik sergileyen yaklaşımlar şunlardır: 

 

1. Yerel malzeme ve iklim koşullarını dikkate alan, çevresiyle uyumu ve 

kültürel farklılıkları önemseyen “yerellik” arayışı.  

2. İstanbul konutlarına odaklanan, geçmişe öykünen ve onu yücelten 

“nostaljik” yaklaşım.  

3. Anadolu merkezli gelişen, Anadolu yaşam kültürünün sürekliliğini ve 

anonimliğini  savunan “popülist” yaklaşım.  

4. Anıtsal yapılar kurmayı amaçlayan “şövenist” yaklaşım. 

 

1940‟lı yıllarda dünyayı saran akımlardan Türkiye‟nin de etkilendiğini söyleyen 

Balamir (2003), Türkiye‟nin bu yaşadığı kimlik tartışmalarını, Opera Evi‟ne 

dönüştürülen  Sergi Evi binasından okumanın mümkün olduğunu belirtmektedir. 

Sovyet Yapısalcılığı‟nın yerel bir örneği olan yapı, kaldırılan kulesi, beyaz renkli ana 
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kitlenin değişen rengi, ön cepheye eklenen revaklar ve giriş takı düzenlemesi ile 

millileştirilmeye çalışılmıştır. Balamir İkinci Ulusal Mimari ürünleri arasında 

bölgeselci eğilimin ürünlerine dikkat çekmekte ve bu eğilimin çeşitliliğini iki ayrı 

yapı ile örneklemektedir. Biri “bölgesel motiflerin daha çok ayrıntı ve süslemelerde 

yaşatıldığı” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Ankara, 1937-39); diğeri ise Fen 

Edebiyat Fakültesi (İstanbul, 1944)‟dir (Şekil 3.31-3.32).  

 

Ayrıca Balamir, Birinci Ulusal‟ın aksine İkinci Ulusal Mimari anlayışın  kabul 

görme sebebini sivil mimarinin “arketip rasyonelliğine ve modernizm kanonları ile 

açıklanabilir” oluşuna bağlamaktadır. “Hafif strüktürü, sökülebilir yapı sistemi ve 

odalara çömert bir biçimde gün ışığı sağlayan çok sayıda pencereye sahip 

cepheleriyle geleneksel ahşap ev, tam da Modern Akım’ın idealllerine 

uyuyordu”(s.26). Balamir “gerici” ya da “taklit” algı üzerinden gelişen kimlik 

tartışmaları nedeniyle, “zengin Anadolu mirasından yola çıkan çağdaş bir konut 

geleneği” geliştirme şansının yitirildiğini düşünmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.31 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1937-39, B. Taut (Salom, b.t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.32 Fen Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1944, S.H. Eldem (Arkitera, b.t-c) 

http://www.salom.com.tr/uploads/news/b_15052013vbjVSEEdm8q1syko.jpg
http://www.salom.com.tr/uploads/news/b_15052013vbjVSEEdm8q1syko.jpg
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1950‟li yıllar çok partili yönetim sistemine geçişle birlikte mimarlık da dahil 

olmak üzere pek çok alanda derin ve yapısal değişimlerin yaşandığı bir dönem 

olmuştur. Türkiye savaş sonrası dünya para ve ticaret politikalarında yapılan 

değişiklikleri takip etmiş  ve kurulan yeni düzenin içinde yerini  almak üzere 

girişimlerde bulunmuştur.  Kurulan yeni ilişkiler ağı, Marshall yardımları, bu kez 

Avrupa ülkeleri (özellikle Almanya)  yerine Amerika ile teması arttırmıştır.  Balamir 

(2003), 1950‟li yılları “Batı kavramında yer değiştirmenin yaşandığı”, yapı ve 

yaşam kültüründe “Amerikanlaşma döneminin” başladığı yıllar olarak nitelemektedir 

(s.26). Kültürel ortamdaki bu değişime devlet tarafından benimsenen liberal model 

de eklenince mimari yaklaşımların ve üretim modellerinin değişmesi de kaçınılmaz 

olmuştur. Serbest piyasa ekonomisi, dışalımın kolaylaşması ile inşaat sektörü tekrar 

yurtdışı bağlantılarını kurmuş, mimarlık yayınlarına ise Amerikan mimarlığını takip 

eder hale gelmiştir. Bir yanda mimari faaliyetler için gereken sermayenin 

bulunmasına yönelik kredi oluşumları, dış yardımlar; diğer tarafta malzeme temini ve 

teknoloji transferindeki kolaylıklar ile bu dönemde yapı faaliyetlerinin hız kazandığı 

görülmektedir. 

 

Ülkeler arası iletişim hızlanmasıyla tüm dünyaya hızla  yayılan, bu nedenle 

“Uluslararası Stil” olarak adlandırılan yeni dönem mimarlık anlayışı, savaş öncesinin 

modernist eğilimlerinin yükselen değer Amerika‟da yeniden yorumlanmasıyla 

gelişen bir çizgide seyretmiştir. Batur (1983), yeni anlayışı “Avrupa Modernizmi‟nin 

toplumsal-politik içeriğinden soyutlanmış ve ABD gökdelen mimarlığının teknik ve 

ticari deneyimi ile birleşip yenilenmiş bir  versiyonu” olarak yorumlamıştır (s.1402).  

 

Gelişmelerin mimari söylem ve biçim arayışlarına etkisi öncelikle 1940‟ların 

ulusalcı tavrının ağırlığını yitirmesi olmuştur. İkinci Ulusal Mimari dönemi, pek çok  

araştırmacı tarafından, en güçlü savunucusu Eldem‟in S.O.M firması ile ortak 

tasarladığı Hilton Oteli‟nin (İstanbul, 1953) yapımı ile sonlandırılmıştır. Aslında 

1953 yılında ulusal düzeyde bir mimari yarışma sonucu elde edilen İstanbul Belediye 

Sarayı (mimar Nevzat Erol)  Uluslararası Stil‟in ülkemizdeki ilk yerli örneği olarak 

öne çıkmaktadır. Yarışmaya katılan projelerin benzer mimari tavırlar için de oluşu, 
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yerli mimarların dünya mimarlığında yaşanan gelişmeleri eşzamanlı uyguladıklarının 

bir göstergesi olmaktadır (Şekil 3.33-3.34).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.33 Hilton Oteli, İstanbul, 1953, S.O.M ve S.H. Eldem (Arkitera, b.t-e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.34 İstanbul Belediye Sarayı, İstanbul, 1953, N. Erol (Arkitera, b.t-f) 

 

Yeni dönem ülkede, Amerikan Modernizm‟inin çizgilerini taşıyan, ancak temelde 

uluslararası özellikler gösteren bir anlayışla gelişmiştir. 1930‟larda Cumhuriyet 

devrimlerinin çoşkusu ve duygusallığı ile gelişen radikal modernist tavır, bu kez 

rasyonel düşünce sisteminin tam anlamıyla yerleştiği bir zeminde  varlık bulmuştur. 

Vanlı (2006) bu dönemi, yeni bir dönemin başlangıcı değil, 1930‟ların devamı olarak 

görmektedir (cilt.1-s.200). Hatta İkinci Ulusal Mimari döneminde bile ülkede 

modernizmin durmadığını savunmakta;  S.Arkan, R. Güney, Z. Sayar, R. Gorbon, A. 

Mortaş, B. İhsan, R. Akçay, H. Hotan, K.A. Aru, F. Aysu, E. N. Uzman, U. İzgi, M. 

Önal, M. Türkmen, A. Kırımlı ve M. Kırımlı gibi daha pek çok mimarın, işlerin 

ellerinden alınmasına, geri plana itilmeye çalışılmalarına rağmen inandıkları modern 

mimariyi taviz vermeden sürdürdüklerini vurgulamaktadır.  
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Bu dönemde Uluslararası Stil, Amerika‟nın öncülüğünde yapı malzemesi ve 

strüktür sistemleri teknolojisindeki deneysel arayışlarla şekillenmiş; betonarmenin 

olanaklarının zorlandığı kabuk sistemler, brüt beton yüzeyler ve yoğun cam ve çelik 

kullanımıyla gelişen bir mimari  repertuar ortaya çıkmıştır. Türkiye‟de ise ilk yıllarda 

teknolojik düzey, ekonomik olanaklar çok da sorgulanmadan; mimari eğilimin tüm 

dünyadaki yayılma gücü ve yerli mimarların rasyonel- modernist tasarım anlayışına 

bağlılıkları ile uygulanmış, daha çok da Uluslararası Stil‟in biçimsel kanonlarının 

kullanıldığı bir mimari üretim söz konusu olmuştur.  1950‟lerin sonuna kadar süren 

bu ilk dönem mimarlığında:  

 

- Plan şemaları rasyonalist-fonksiyonalist yaklaşımın hakimiyetinde 

tasarlanmaktadır. Dikdörgen ya da kare gibi asal geometrik formların 

kullanıldığı plan şemalarında işlevsel yetkinlik ön plandadır. 

- Dünyadaki örneklerle karşılaştırdıklarında, ülke koşulları da göz önünde 

bulundurularak,  ileri yapı teknolojisinin hakim olduğu Rohe  mimarlığından 

çok, kullanımı daha çok bilinen, betonarmenin estetik olanaklarını kullanan Le 

Corbusier, Marcel Breuer gibi mimarların mimari dilinin tercih edildiği 

görülmektedir.  

- Yüksek maliyet ve yapım teknolojilerindeki sınırlar nedeniyle betonarme bu 

dönemin temel taşıyıcı sistemidir. 

- Kütle biçimlenişinde, yatay konumda bir veya daha çok sayıda dikdörtgenler 

prizmasının beraberliği   ya da  az katlı yatay bir baza üzerinde yükselen düşey 

prizmatik kütle(ler) sık uygulanan kompozisyonlardır. 

- Uluslararası Stil‟in kanonları haline gelen, betonarme sistemin dışa yansıtılması 

ile elde edilen ızgara cepheli prizmatik kütleler; ızgara cephe düzeninde 

kullanılan petek doku ve  ince metal çerçevelerden oluşan perde-duvar (curtain 

wall); cam mozaik cephe kaplamaları (BeTeBe); yapıya şeffaflık ve hafiflik 

getiren geniş cam yüzeyler; aksları şaşırtılan pencere kayıtları öne çıkan mimari 

repertuarlardır.  

- Yalın prizmatik kütlelerin teras katlarında, plastik etkisi yüksek betonarme 

plaklar ile sonlandırılması oldukça yaygın bir eğilimdir. Yarı açık ya da kapalı 
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mekânları örten bu plaklar, kütleyi sonlandıran, yapıya karakter kazandıran hatta 

mimarın kimliğini yansıtan bir öge olarak algılanmaktadır.  

 

Dönemin yapı sektöründeki canlılık ve  yerli mimarların rasyonalist yaklaşımları 

ile hastane, otel, lojmanlı banka şubeleri, çarşı gibi  pek çok yeni yapı tipi ortaya 

çıkmıştır.  Bu dönemin öne çıkan yapıları  arasında Büyükada Anadolu Kulübü Oteli 

(İstanbul, 1953-57), Ulus İşhanı ve Çarşısı (Ankara, 1955), Porsuk Oteli (Orduevi) 

(Eskişehir, 1956), Sakarya Hükümet Konağı (Adapazarı, 1956), Tarabya Oteli 

(İstanbul, 1957), Büyük Efes Oteli (İzmir, 1957), Brüksel Uluslararası Fuarı Türkiye 

Pavyonu (1958), Numune Hastanesi Pavyonu (Yüksek İhtisas Hastanesi) (Ankara, 

1959) sayılabilir (Şekil 3.35-3.36). Konut yapıları ise rasyonalist-fonksiyonalist 

tasarım anlayışının, betonarmenin plastik gücünü kullanan cesur yorumları ile 

şekillenmiştir.   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.35 Büyükada Anadolu Kulübü Oteli, İstanbul, 1953-1957, T.Cansever-A.Hancı (Arkitera, b.t-

a)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.36 Büyük Efes Oteli, İzmir, 1957-1964, P.Bonatz-T.Belling-G.Özkök-F.Uran (Arkitera, b.t-b) 

 

 

1960 sonrasında Türkiye mimarlık pratiğine yerleşmiş olan rasyonalist tavır  

1980‟lere kadar hüküm sürmüş; kendi içinde yerel sentezlerle çeşitlenmiş, özgün 
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yorumlar ve arayışlarla  (brütalist, bölgeselcilik, organik mimari v.b.) zengin bir 

mimari dil çeşitliliğine ulaşmıştır (Şekil 3.37).    

 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                             (b) 

 

 

 

 

 

   

 

                       (c)                                                                            (d)                                    

Şekil 3.37  (a) Şevket Saatçioğlu Villası, İstanbul, 1960, H.Baysal-M.Birsel; (b)  Şerif Mardin Evi, 

Ankara, 1967, Şenki Vanlı; (c) Kantogan Evi, Datça, 1977, Cengiz Bektaş; (d)  Manzara Apartmanı, 

Kuşadası, 1978, Nafi Çil (Arkiv, b.t.) 

 

    Ulusal-evrensel, yerel-modern ikilemleri içinde salınan Türk mimarlık 

ortamının 1980‟lere kadar yaşadığı gelişmelerden elde edilen kanı, Türk mimari 

söylem ve biçim arayışlarının, tüm gelgitlerine rağmen, en çok modern mimari 

anlayışın yerel değerlerle etkileşiminden beslenen bir zeminde, tasarımcıların dünya 

ile temas düzeyi, teknolojik olanakların açılımları, toplumsal refleksler gibi 

bağımlı/bağımsız değişkenler ağı içinde derinleştiği ve çeşitlendiğini yönündedir.   

 

Devlet teşvikli ya da bireysel girişimler doğrultusunda üretilen konut mimarlığı ise; 

mimari dil çeşitliliği, finansman modelleri, sosyo-kültürel oluşumlarıyla, yaklaşık 30 

yıldır süregelen modernleşme projesinin toplumsal  refleksler, kabuller, transferler, 

yorumlar, uyarlamalar, sentezler yoluyla geliştirdiği mimari üretim pratiklerini 
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sergilemesi ve  Türkiye‟nin modern dönem barınma öyküsünün değerli bir kesitini 

sunması nedeniyle önem taşımaktadır.  

 

 

3.2 Cumhuriyet Döneminde İzmir’de Gelişen Konut Mimarisi 

 

1922 yangını sonrası kent merkezinin büyük ölçüde yandığı İzmir kenti, yeni 

rejimin modern kentler yaratma söylemi için potansiyel bir yer haline gelmiştir. 

Dönemin belediye başkanı Şükrü Kaya‟nın öncülüğünde, Ankara ile paralel  

zamanda imar faaliyetlerine başlanan kentin ilk planı, Rene Danger ve Raymond 

Danger kardeşlerin Henri Prost danışmanlığında hazırladıkları 1924-1925 tarihli 

şehircilik planıdır. Planda yangın alanlarının imarı yanında; limanın kuzeye 

kaydırılması, endüstri bölgesinin düzenlenmesi, demiryolu hatlarını birleştiren 

istasyon önerisi ve yoğunluğu azaltmak üzere yeni konut alanları gibi kent bütününü 

ilgilendiren öneriler yapılmıştır. Belirlenen konut alanlarında bir ile dört kat arasında 

değişen gabarilerde yapıların bulunduğu, “bahçe-kent” modeline uygun plan önerileri 

geliştirilmiştir. Yangın alanları için iş merkezi, yönetim ve konut alanlarını içeren bir 

düzenleme yapılmıştır.  

 

Fransız ekolü ile yetişmiş Danger kardeşlerin planı, Beaux-Arts Okulu‟nun etkisi 

ile formalist bir kompozisyon yaklaşımı sergilemektedir. Üçgen ya da yıldız biçimli 

meydanlar oluşturmak üzere birbiri ile kesişen bulvarların her biri kentin belli 

noktalarına perspektif vermektedir. Plan doğrultusunda düzenlenen ve satışa sunulan 

yangın alanları 1929 yılına kadar banka, finans ve ticari kullanımlar için satın alınmış 

ve bu doğrultuda Birinci Ulusal Mimari akımın özelliklerini taşıyan yapılar ile 

donatılmıştır. 1929 dünya ekonomik krizi ile uygulaması duraklayan Danger-Prost 

planı, 1932 yılında Cumhuriyet Meydanı ve Gazi Heykeli‟nin açılışı ile yeniden 

ivme kazanmıştır.  Ankara‟nın planlamasını yapan Hermann Jansen‟in görüşleri 

doğrultusunda İzmir Belediyesi Fen Heyeti planı revize ederek, cadde ve bulvar 

genişliklerini azaltmıştır. Revize planda daha çok yangın bölgesinde Danger-Prost 

planına sadık kalındığı, kent bütününe yönelik önerilerin uygulamaya yansımadığı 

görülmektedir (Bilsel,2009).   
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Bu doğrultuda kentin önemli aksları olan Mustafa Enver Bey Caddesi 1932 

yılında, İsmet Paşa (Gazi Osman Paşa) Bulvarı ise 1933 yılında açılmıştır. Diğer 

cadde ve bulvarların açılması ve Kültürpark projesi ile değer kazanan alanda, parkın 

çevresinden Alsancak‟a doğru giden yollar üzerinde üst gelir gruplarına yönelik 

bahçe içinde iki-üç katlı yapılardan oluşan konut alanları gelişmiştir (şekil 3.38). Bu 

alanlarda  evrensel normlara sahip, Cumhuriyet ideolojisi doğrultusunda ulus–devlet 

imgesini vurgulayan modernist konutlar inşa edilmiştir. Alsancak bölgesinde 

yoğunlaşan  ancak zamanla kent bütününe yayılan bu konutlar, Erken Cumhuriyet 

Dönemi olarak nitelendirilen sürecin konut mimarlığını temsil eden,  “batılı ve laik 

hayat tarzı”nın prestij öğesi olarak algılanan “kübik ev”lerdir.  

 

Şekil 3.38 Mustafa Enver Bey Caddesi (Mert Rüstem Koleksiyonu) 

 

Bu konutların büyük çoğunluğu, kütle ve cephe organizasyonlarındaki mimari dil, 

mekân kullanımlarındaki işlevsel ayrışma ile modernist ilkeleri benimsemekte, ancak 

mekânsal örgütlenmede hakim olan merkezi hol ile geleneksel orta sofaya referans  

vermektedir. Geleneksel-modernist dilin bir aradalığı, dönemin konut pratiğinde 

geleneksel konut mimarisinin etkilerinin sürdüğünü göstermektedir. Bu dönem 

konutlarının karakteristik özellikleri: 

 

- Temel geometrik biçimler,  

- Dairesel planlı köşe dönüşleri ya da yarım silindirik kütle parçaları, 

- Asimetrik kitle tasarımı,  

- Geniş saçaklı kırma çatı çözümleri,  

- Açıkta bırakılan balkon kolonları,  
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- Ritmik dikdörtgen pencereler,  

- Cumba referanslı kapalı çıkmalar,  

- Gri Edelputz sıva,  

- Beyaz saçak altları,  

- Yatay  beyaz denizlik çizgileri,  

- Beyaz doğramalar,  

- Metal veya ahşap kepenkler,  

- Yatay-düşey etkilerde aranan denge,  

- Gri-beyaz ağırlıklı renk kullanımı, 

 

olarak sıralanabilir (Şekil 3.39-3.40). Yaklaşık 1960‟lar sonuna kadar az katlı konut 

mimarlığının yukarıda sayılan mimari özelliklerinin genel anlamda değişmediğini  

söylemek mümkündür. Süreçte yaşan en temel değişiklikler, plan şemalarındaki 

modernist arayışların ve düz çatı kullanımının artması yönünde olmuştur. Öte yandan  

özellikle 1950‟ler ikinci yarısından itibaren İzmirli mimarlar tarafından tasarlanan ve  

modern mimarlık anlayışının ülkeye özgü yorumlarını içeren çok sayıda nitelikli 

konut üretimi gerçekleşmiştir.  

 

     

Şekil 3.39 Karantina‟dan bir  konut örneği – 1937, Necmettin Emre (Arkitekt, 1937) 
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Şekil 3.40 Karantina‟da bir konut – 1937, Necmettin Emre (Arkitekt,1937) 

1930‟ların erken modern yaklaşımları doğrultusunda, belediye başkanı Dr. Behçet 

Uz‟un isteğiyle, yetersiz kalan kent planını yenilemek üzere Modern Mimarlık 

hareketinin öncüsü Le Corbusier ile bağlantıya geçilmiştir. Fransız mimar ile 1939 

yılında anlaşma yapılmış ancak mimar ancak 1948‟de kenti ziyaret edebilmiştir. 

Mimarın 1949 yılında tamamladığı nazım plan şeması ve açıklama raporu kabul 

görmeyerek uygulamaya konulmamıştır. Ancak bazı önerilerinden esinlenildiği, daha 

sonraki gelişmelerden anlaşılmaktadır. Yeni konut alanlarını içeren Hatay caddesi, 

bu ana arterin bir varyant ile Konak‟a bağlanması  buna örnek gösterilebilir (Bilsel, 

2009).  

 

Bu yıllarda pek çok dinamik üzerinden gelişen konut dokusunda tek, iki kat ya da 

üç katlı konutların yanı sıra yüksek gelir grupları tarafından oluşturulan dört katlı 

“Aile Apartman”ları inşa edilmiştir. Mülkiyeti tek bir aileya ait, konut birimlerinin 

kira karşılığı verildiği bu yapılar “Kira Apartmanı” olarak da tanımlanmaktadırlar 

(şekil 3.41). Bu konut tipinin günümüze ulaşan az sayıdaki örneği daha çok 

1950‟liler sonu ile 1960‟lar başına tarihlenmektedir.  
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Şekil 3.41 Erken modern bir kira evi örneği, Kemal Tetik (Arkitekt,1937) 

Öte yandan artan konut ihtiyacı ve üretimine yönelik geliştirilen çözümlerden biri 

1926 yılında Emlak ve Eytam Bankası‟nın kurulması ve kooperatif yoluyla konut 

edindirme politikaları çerçevesinde isteyenlere gerekli kredi yardımının 

sağlanmasıdır. Buna paralel olarak belediye‟nin 1948-1949 yıllarında kooperatiflere 

ucuz arsa tahsisi çalışmaları da bu çözümü desteklemiş ve 1940‟ların sonlarında pek 

çok kooperatif konutu hızla üretilmiştir.  Bunlar; 1944 yılında çıkarılan Memur 

Mesken Yasası sonrasında, kente sayıları artan memur ailelerin konut ihtiyacını 

karşılamak üzere yangın bölgesinde inşa edilen Merkez Bankası Mensupları 

Kooperatifi (1947), Belediye Memurları Yapı Kooperatifi (1948), Demiryolları 

Kooperatifi (1948), Gündoğdu Bahçelievler Yapı Kooperatifi (1949), Güzel İzmir 

Bahçelievler Yapı Kooperatifi (1951), İzmir Belediyesi Eshot İşçileri Bahçelievler 

Kooperatifi (1953), İzmir Adliyeciler Kooperatifi-Hâkimevleri (1954) olarak 

sıralanabilir (Koç, 2001). Tüm bu alanlar ayrık düzende, tek veya ikiz birimlerden 

oluşan yeni bir konut dokusu tariflerken, öte yandan İzmir‟de yaygın eğilim olan 

geniş saçaklı, kırma çatılı çözümleriyle modern ve gelenekselin sentezi bir tasarım 

anlayışını yansıtmaktadırlar. Plan şemalarında yaşama mekânında yaratılan oturma 

ve misafir odası ayrımı, büyük yatak odası tasarımları, köşe balkon ve açıkta 

bırakılan kolonlar en karakteristik özelliklerdir  (Şekil 3.42).  
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(a)                                                                    (b) 

Şekil 3.42 (a) Memurlar Kooperatifi Evleri-Alsancak, 1950‟ler, Harbi Hotan (Arkitekt, 1952) – (b) 

Demiryolları Kooperatif Evleri-Alsancak, 1948 (Ballice, 2004) 

 

Kentin mimari oluşumunu etkileyen bir sonraki evre; 1951 tarihli uluslararası 

imar planı yarışmasıdır. Birincilik alan Kemal Ahmet Aru, Gündüz Özdeş ve Emin 

Canpolat‟ın hazırladıkları plan 1953‟te onaylanarak uygulamaya geçmiştir. 

Fonksiyonalist planlama anlayışının  bölgeleme (zoning) ilkeleri doğrultusunda  

oluşturulan planda, kentin başlıca gelişim alanı olarak belirlenen Karataş-Üçkuyular 

arasındaki bölge yamaçlarla birlikte lineer olarak planlanmıştır. Tasarım, yeni 

gelişim alanının ana arteri olan Hatay Caddesi‟ne ve eğim çizgilerine paralel ince 

uzun yapı adalarından ve denize dik uzanan yeşil koridorlardan oluşmaktadır. Kentin 

ikinci bir gelişme aksı olarak Karşıyaka‟nın batısı öngörülmüştür. Bu bölgede daha 

düşük yoğunluklu, ana arterler üzerinde 3-4 katlı yapılar önerilmiştir. Tepecik‟in 

güneyinde ve Bayraklı‟da  endüstri alanlarından yeşil bantlarla ayrılan işçi 

mahalleleri planlanmıştır. Aru-Özdeş-Canpolat planının temel kararı Kemeraltı tarihi 

ticaret merkezinin korunmasıdır (Bilsel, 2009).  

 

Planın 3-4 kat gabari önerisi doğrultusunda Göztepe, Güzelyalı, Karşıyaka ve 

özellikle Alsancak bölgelerinde nitelikli bir mimari ve inşai kalite ile gerçekleştirilen 

aile/kira apartmanları bir önceki dönemin müstakil konutlarının yerini almıştır. Bu 

dönem konutlarının, erken modern etkilerden uzaklaşarak, dünya ve ülke ölçeğinde 
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gelişen mimari eğilimler doğrultusunda, İkinci Ulusal Mimari akım etkisinde 

biçimlenmeye başladığı görülmektedir (şekil 3.43).  

 

 

   Şekil 3.43 Yayla Apartmanı , 1950‟ler, Fahri Nişli (Mimarlar Odası İzmir Şubesi-F.Nişli Arşivi) 

 

1950‟li yılların çoğulcu ortamında,  değişen devlet politikaları sonrası kentsel 

nüfus hızla artmış, artan konut ihtiyacı karşılanamaz hale gelmiş, iş ve yeni bir hayat 

ümidiyle kente göçenler, kent çeperlerinde kendi imkanları ile yaşam alanlarını 

oluşturmaya çalışmıştır. Bu yıllar ülkenin pek çok kentinde olduğu gibi İzmir kenti 

için de “gecekondu” olgusunun ortaya çıktığı yıllardır. Aru-Özdeş-Canpolat planı 

hızlı nüfus artışı ve kentleşmeyle birlikte kısa sürede yetersiz kalmış ve plan 

revizyonuna gidilmiştir. 1960 tarihli Bodmer planında nüfus yığılmalarını 

dengelemek üzere bölge planlamanın gerekliliği vurgulanmıştır. Bu yıllar aynı 

zamanda Gaziemir, Bornova, Buca ve Karşıyaka gibi perifer yerleşimlerin kentle 

bütünleşme evresine girdiği; Hatay ve çevresinin yeni konut alanı olarak geliştiği bir 

dönem olmuştur (Akkurt ve Özkaban, 2010). 

 

1950‟liler sonunda İzmir kenti, Erken Modernist, İkinci Ulusal Mimari ve 

Uluslararası Stil örneklerinden oluşan bir konut mimarisi ile şekillenmiştir. Özellikle 

1950‟lerin ikinci yarısından itibaren, bir yandan az katlı konut mimarlığının bireysel 

ve kooperatif oluşumları sonucu yerel ve evrensel çizgilerde üretimi sürerken; diğer 
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yanda apartman mimarisinde, dünya mimarlık gelişmelerine parallel olarak, 

Uluslararası Stil benimsenmiş; kütle ve cephe organizasyonlarını belirleyen 

modernist yaklaşım mekân organizasyonlarında sürdürülmüştür.  

 

Az katlı konutlarda kullanıcıların taleplerinin daha belirleyici olduğu bir süreç 

içerisinde, ailenin sosyo-kültürel ve ekonomik koşulları parallelinde bir mimari 

anlayışın ortaya çıktığı görülmektedir. Bu konut örneklerinde genel olarak iki 

yaklaşımdan söz etmek mümkün olmaktadır. Çok sayıda örneğin verildiği ilk 

yaklaşımda, külte ve cephe dili ile modern mimarlık anlayışının repertuarını 

kullanan, merkezi hollü plan şeması ile geleneksel mekân anlayışını sürdüren 

konutlar ortaya çıkmıştır. İkinci yaklaşımda ise daha az sayıda ancak Modern 

Mimari‟nin tüm çoğulcu yaklaşımlarının (Uluslararası Stil, Brütalist, Bölgeselci, 

Organik, Amerikan Modernizmi v.b.)  denendiği, mimari dil olarak çeşitlilik 

gösteren konutların üretildiği görülmektedir (Şekil 3.44-3.45).  

 

   

Şekil 3.44 1950-1970 dönemi geleneksel referanslar taşıyan konut örnekleri 

   

Şekil 3.45 1960‟lı yıllardan modern mimarinin farklı yaklaşımlarını temsil eden konut örnekleri 

 

Güner (2006), 30‟ların başından 40‟ların sonuna kadar İzmir‟de kabul görmüş, 

genelde iki veya dört katlı, geniş saçaklı, kırma çatılı ve serpme sıvalı konut 

morfolojisinin 50‟lerden itibaren yerini yavaş yavaş teras çatılara, dolu kütle 

kurgusunun yerini yatay döşeme plakları ve düşeyde bant yüzeylerin oluşturduğu 
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düzlemsel cephe kurgusuna bıraktığını vurgulamaktadır. Bu konutlarda dolu kütleyi 

delen pencere açıklıkları yerine, yatay betonarme plaklar arası yere kadar inen 

pencere düzenleri, dolu cephe çıkmaları yerine ince demir korkuluklarla 

sınırlandırılan geniş şeffaf balkonlar ve serpme sıva yerine mozaik pano, taraklı sıva 

veya BTB kaplama malzemesinin kullanıldığı, daha modern dilde cepheler 

oluşturulduğu görülmektedir. Bu dönemde konut mimarlığına hakim olan apartman 

yapılarının mimari özelliklerine bakıldığında; 

- Plan şemalarında geleneksel mekân anlayışından bağımsız, oturma-yemek-

misafir odası şeklinde özelleşen yaşama mekânları ile koridor üzerine 

yerleştirilmiş yatma birimleri ve ıslak hacimlerden oluşan düzenlemeler,    

- Geri çekilmiş zemin katlar ya da kolonlar (pilotiler) üzerinde yükselen yalın 

prizmatik kütleler, 

- Betonarme pergolalı çatı katları,  

- Gridal cephe kompozisyonları,  

- Katlar arası kesintisiz pencereler,  

- Yatay döşeme plakları ve düşey bant yüzeylerin oluşturduğu cephe kurgusu,  

- İnce korkuluklarla ya da beton plaklarla tanımlanan balkonlar, 

- Mozaik pano, taraklı sıva veya cam mozaik (BTB) kaplama malzemesi gibi 

cephe elemanları, sık rastlanılan özellikler olmaktadır (Şekil 3.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.46 Sırasıyla: Pekel Apartmanı, 1956, Melih Pekel;  Akad Apartmanı, 1955, Emin Canpolat;  

Servet Şatır Apartmanı, 1960, Reha Aysay. 
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Bu dönemde devlet teşvikiyle, konut ihtiyacını karşılamaya yönelik kooperatif 

oluşumları devam etmiş; 1955‟lerde Karşıyaka ve Bostanlı‟da, Hatay caddesi  Hakim 

Evleri bölgesinde, 1960‟larda ise Basın sitesi bölgesinde çok sayıda kooperatif evi 

inşa edilmiştir. 1960 sonrası ise Sosyal Sigortalar Kurumu‟nun desteği ile Buca-

Şirinyer‟de işçi evleri yapılmıştır. 1964 tarihli Kat Mülkiyeti Yasası ve hızlı 

kentleşme baskıları sonucu tüm konut alanlarında yeni bir dönüşüm süreci 

başlamıştır. Yeni imar hakları doğrultusunda 4-5 katlı  tekil aile/kira apartmanları 

yerlerini 6-8 katlı, çoğunluğu bitişik düzende çok katlı konutlara bırakmıştır. Kent, 

merkezde sıkışık bir doku üzerinde yükselirken, çeperlerde saçaklanmalar başlamış, 

1970‟lerle birlikte merkez-banliyö yerleşimleri arası yoğunlaşmıştır. 1970 sonrası 

konut kooperatifleri oluşumu Üçkuyular çevresinde yoğunlaşmış; uzun yıllar 

kooperatiflere kredi desteği veren Emlak Kredi Bankası da bu tarihlerde Karşıyaka 

ve Bostanlı‟da satın aldığı arazilerde toplu konut uygulamalarına başlamıştır. Öte 

yandan İmar İskan Bakanlığı da 1967-1968 tarihlerinden itibaren İzmir‟de toplu  

konut uygulamaları gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra devlet tarafından kurulan 

iktisadi ve sınai işletmelerin üretim yerleşkeleri içinde veya üniversitelerin kampus 

alanlarında, sıra ev, blok ev, tekil ev biçiminde lojman-konut (Sümerbank, Devlet 

Demiryolları, DSİ, Ege Üniversitesi) örnekleri de gelişmiştir. Daha önceleri ucuz 

arsa tahsisi konusunda yardımcı olan Belediye 1960‟larda itibaren konut üretimine 

başlamış;  Mersinli Belediye Evleri (1961), Eşrefpaşa-Beştepe Konutları (1965), 

Kahramanlar Sosyal Konutları (1965-1970) gibi pek çok sosyal konut projesi 

gerçekleştirmiştir. 1972 ylında Bağ-Kur‟un kredi desteği ile kurulan az sayıda 

kooperatif ve 1978-1979 yıllarında  Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)  

Üçkuyular‟da konut uygulaması gerçekleştirmiştir (Koç, 2001).  

 

1950-70 yılları arası bir yandan ülkede modern mimarlık düşüncesinin 

içselleştirildiği, eleştirildiği ve yorumlandığı dönem olurken; bir yandan da  Kat 

Mülküyeti Yasası sonrası  hızlanan yap-sat konut üretim mekanizmalarının da 

etkisiyle özellikle apartman yapılarında konut mimarisinde görülen modernist dilin 

aşındığı yıllar olmuştur. Konut ihtiyacını karşılamaya dönük, hızla üretilen  konutlar; 

birbirlerinden farklılaşma kaygısının olmadığı, şablonlaşmış plan şemalarının 

tekrarlandığı, benzer cephe kurgularının doğrama bölüntüleri, giriş saçağı ve balkon 
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korkulukları gibi küçük detaylarla farklılaştığı yüksek yapılar  olarak tasarlanmıştır. 

Uzun ve karanlık bir koridor üzerine dizili mekânlar ve havalandırma boşluklarına 

bakan servis hacimlerinden oluşan plan şeması bu dönemde ortaya çıkmış ve standart 

apartman tipolojisini belirleyen unsur olmuştur. Bu dönem konutlarının öne çıkan 

özellikleri, geniş pencere düzenleri, geometrik biçimlerin kullanımı ve düşey 

plaklarla estetize edilen balkon korkulukları ve küçük betonarme giriş saçaklarından 

ibaret olmuştur (Şekil 3.47).  

  

Şekil 3.47 Mithatpaşa Caddesi üzerinde 1960‟lar sonu - 1970‟ler başından apartman örnekleri 

Bu dönemde çoğunlukla bireysel girişimler sonucu üretilen az katlı konut 

örneklerine bakıldığında ise; 

- Plan şemalarında  modern mekân anlayışının ağırlıkta olduğu, ancak geleneksel 

referansların da kullanımının yer yer sürdüğü, görülmektedir. 

- Betonarme yapım sistemine hakimiyetin artması ile balkonlarda yer alan 

kolonların ortadan kalktığı ve konsol balkon ya da kütle hareketlerinin kitleye 

karakter veren unsur olarak öne çıktığı görülmektedir. 

- Mimari dil olarak modernist anlayışın yanısıra Modernizm eleştirileri sonrası 

ortaya çıkan Postmodern yaklaşımların az sayıda ürkek denemelerinin 

uygulandığı,  

- Konsollarla kimlik kazanan yalın kütle dilinin, cephelerde özellikle merdiven 

aksları ve balkon  korkuluklarında saç elemanlardan oluşturulan geometrik 

desenli, üç boyutlu yüzeyler ile zenginleştirildiği görülmektedir (Şekil 3.48).   
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Şekil 3.48 1960 sonundan az katlı konut örnekleri 

 

 1980‟li yıllara gelindiğinde, standartlaşan apartman mimarisinin yarattığı sıkışık 

yüksek doku ve karanlık iç mekân çözümleri eleştri konusu olmuş ve bu doğrultuda 

yeni arayışlar gündeme gelmiştir. Kent sıkışıklığından kaçma eğilimi, öncelikle kent 

çeperinde müstakil konut tercihini arttırmıştır. Bu doğrultuda Balçova, Narlıdere, 

Sahilevleri, İnciraltı gibi yakın çevrelerde çok sayıda ve mimari çeşitlilikte tekil 

konut örneği inşa edilmiştir. Geniş bahçeler, yüzme havuzları, verandalar ve şömineli 

salonlarla biçimlenen bu konut büyük bir bölümü eklektik bir mimari yaklaşım 

sergilerken; modern rasyonellerle gelişen nitelikli örnekler de üretilmiştir (Şekil 

3.49). Çeperde ortaya çıkan bu arayış konut piyasasına ivme kazandırmış, kısa 

sürede yakınlardan uzak çeperlere sıçrayan lüks konut sitelerinin patlamasına 

dönüşmüştür.  Bir uçta Narlıdere, Güzelbahçe, Zeytinalanı, Urla‟ya, diğer uçta 

Sasalı‟ya kadar uzanan lüks konut siteleri, çam ve zeytin ağaçları ile doğaya dönüş 

imgesini vurgularken; yüzme havuzları ve güvenlik hizmetleri ile ayrıcalıklı yaşamı 

temsil etmektedirler (Şekil 3.50).  

 

     

       Şekil 3.49 1980 sonrası kent çeperinde gelişen az katlı konut örneklerinin mimari çeşitliliği 
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Şekil 3.50 1980 sonrası kentin uzak çeperine yayılan lüks konut sitelerinden az katlı konut örnekleri 

 

1990‟lara gelindiğinde uzak çeperdeki konut sitelerinin, kenten uzak olma halinin 

yarattığı fiziksel ve sosyal sıkıntılar, yeniden merkez ve yakın çeperde konut 

arayışlarını doğurmuş; oluşan ayrıcalıklı konut anlayışı, bu kez yakın çeperde 

ayrıcalıklı apartman sitelerini gündeme getirmiştir. Liberal ekonominin yarattığı yeni 

sermaye gruplarının talepleri ile de ivme kazanan bu süreç, merkez ve yakın çeperde 

yeni konut alanlarının oluşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda kamu üretiminin 

yavaş yavaş geri çekilerek özel sektör sunumunun öne çıktığı bir süreç başlamıştır. 

Sosyal konut üretiminden, farklı gelir gruplarına hitap eden ticari konut üretiminin 

oluşması sonucu özellikle Karşıyaka-Çiğli bölgesi önemli bir dönüşüme sahne 

olmuştur. Bu dönüşümün ilk örneği olarak Emlak Bankası uygulaması olan Atakent  

(6. Etap, 1986-1989) ve Venedik Sitesi (1988) gösterilebilir. Ardından mekânsal 

çeşitlilik sunan Mavişehir Konutları‟nın üretimi gündeme gelmiş, çok katlı bloklar ve 

tripleks villalardan  ve bir alışveriş merkezinden oluşan bu alan, kentin üst gelir 

grubuna yönelik lüks konut alanı haline gelmiştir.  Bölgede ekonomik konut 

anlayışından statü simgelerine dönüşen Emlak Bankası uygulamalarını, ulaşım 

ağlarına yapılan yatırımlar sonrası çevre yollarının kenarında artan, yüksek bloklar 

içeren lüks konut alanları izlemiştir. Son on yılda Mavişehir‟de özel sektörün yanı 

sıra Soyak ve Toki gibi devlete bağlı kurumarın da büyük ölçekli, çok katlı  ve 

“kapalı site” şeklinde gelişen lüks konut üretimine giriştikleri görülmektedir.  

 

Özellikle 2000 sonrası, lüks apartman dairelerinin yer aldığı, güvenlikli, bahçeli, 

havuzlu, sosyal tesisli, kapalı konut sitelerinin merkeze yakın düzlüklerde ya da 

merkezden uzak  yamaçlarda farklı mimari tavırlarla gelişen örnekleri ortaya 
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çıkmıştır. Bu örneklerdeki site apartman mimarisi  rasyonel ilkelerle gelişirken, 

yaratılan yerleşkelerin kentsel mekândan duvarlarla koparılması ve ayrıcalıklı kent 

parçaları haline gelmesi, toplumsal ve fiziksel ilişkiler açısından soru işaretleri 

oluşturmaktadır.  

 

Kentin diğer bir ucu olan Narlıdere de benzer bir gelişim içinde olmuş;  bölgenin 

düz alanlarında, üst gelir gruplarına yönelik, lüks donanımlı, büyük ölçekli, tenis 

kortu, yüzme havuzu, ortak kullanım alanları, otopark ve güvenlik sistemlerini içeren 

apartman blokları inşa edilmiştir . Öte yandan Narlıdere ve Çiğli sırtlarında bu kapalı 

konut sitelerinin orta gelir seviyesine yakın gruplara hitap eden, içinde yine havuz ve 

ortak alan hizmetlerinin verildiği farklı örnekler de yapılmıştır.  Narlıdere Altınvadi 

Evleri (2001) ve Altınova Konutları (2006) bu tip arayışlara örnek olarak verilebilir. 

 

Bu gelişmeler paralelinde kent merkezi Alsancak‟ta ise oldukça değerli  küçük 

kent arazilerinde, “rezidans” tipi çok işlevli konut yapıları ortaya çıkmıştır. Sıkışık 

kent dokusu içinde alt katların kentsel kullanımlara hizmet verdiği, konut bloğunun 

ise parsel ortasına çekilerek düşeyde yükseldiği ve kendine ışık, hava,manzara gibi 

olanaklar sağladığı bu yeni yapıların plan organizasyonları incelendiğinde, otopark, 

güvenlik, alışveriş ve sosyal mekanlar dışında standart çok katlı konut bloklarından 

pek de farklı olmadığı görülmektedir. Bu yapıları kapalı  konut sitelerinden ayıran 

özellik ise, konut birimlerinin “otel-konut” anlayışı ile işletilmesi ve isteyene otel 

konforunda ek hizmetlerin sunulmasıdır.  Alsancak bölgesinde yoğunlaşan bu konut 

tipine olarak, Punta (1996-2006), Çankaya Gürel Plaza (2002-2007) , Aksoy 

Rezidans (2009), Kordon Kule Rezidans (2009), Port Rezidans (2006-2010) 

verilebilir. 

 

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak, tekil konutlardan 3–4 katlı aile/kira 

apartmanlarına, oradan da çok katlı apartmanlara doğru bir evrilme süreci yaşayan 

kentte, öte yandan devlet, yerel yönetimler ve sivil inisiyatif eliyle kurulan 

kooperatiflerin pek çok farklı örneği üretilmiş, tekil konuttan apartman bloğuna 

kadar her tip konut yapısının farklı sosyal tabakalar için çözümleri aranmıştır. 

Bireysel konut talepleriyle de çeşitlenen bu dönem “yeni konut” arayışlarının 
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İzmir‟in modernleşme sürecinin önemli tanıkları oldukları açıktır. Cumhuriyet 

dönemi konut mimarlığı bağlamında yaşanan toplumsal ve mimari gelişmeleri 

İzmir‟de günümüze ulaşan konut stoğu üzerinden okumak henüz mümkün olsa da 

özellikle son on yıldır uzun vadeli kredilendirme olanaklarıyla konut inşaat 

piyasasının kazandığı hız ve kentsel dönüşüm faaliyetleri nedeniyle 1980 öncesi 

konut stoğu ciddi bir yıkım tehditi altındadır.  

 

3.3 1950-1980 Yılları Arasında İzmir’de İnşa Edilen Az Katlı Konut 

Mimarisinin Karakteristikleri  

 

Çalışmaya konu olan 1950-1980 tarihleri arasında İzmir‟de inşa edilen az katlı  

konut mimarlığının bireysel girişim, kooperatif  ya da kurum lojmanları gibi farklı 

süreçler sonucu oluşmuş pek çok örnekten oluştuğu görülmektedir. Mimari 

özellikleri, yapı programı, yapım sistemi, kullanıcı profili, tasarlayan ya da inşa eden 

aktör, toplumsal ve kentsel nitelikleri gibi pek çok parametre üzerinden 

değerlendirildiğinde  temelde iki farklı yaklaşımla oluştukları görülmektedir.  

 

İlk grup, dönemin modernist eğilimlerinin ülkenin teknolojik olanakları, 

ekonomik koşulları, toplumsal yapısı, geleneksel yapı kültürü ve mekân geleneği ile 

etkileşimi sonucu ortaya çıkan; hızla ülkeye yayılan, sıradanlaşan, mimari özellikleri 

standartlaşan bu nedenle giderek tasarımcısı ve tasarım felsefesinin anonimleştiği 

konutlardır (Tablo 3.1). Döneminde mimar, inşaat mühendisi, müteahhit, usta, kalfa 

gibi pek çok aktör tarafından üretilen bu yapılar:  

 

-  geleneksel konutlardaki sofa etrafında örgütlenmeye dayalı mekân       

 geleneğinin sürdüğü, 

-  ancak dönemin etkisi ile mekân kullanımlarında fonksiyon ayrımın  

    benimsendiği, 

-  Erken Modernizm‟in yalın kübik formlarının ve mimari repertuarının  

    kullanıldığı, 

-  daha çok orta ve üst-orta sınıfa ait, 

-  çoğunlukla kooperatifler ya da lojman-konut uygulamaları yoluyla elde edilen, 
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-  yığma, betonarme taşıyıcı sistem ya da karma sistemle inşa edilen, 

-  kırma çatılı konut örnekleridir. 

 

İkinci grupta ise, modern mimarlık anlayışının sınırları içinde, onun kanonlarını 

kullanan ve yerel yorumlarla çeşitlendiren konut örnekleri yer almaktadır.  

Kullanıcısının sosyo-kültürel ve ekonomik  koşulları ve tasarımcısının mimari 

anlayışı doğrultusunda şekillenen bu konutlar, mekân kurulumu ve arazi 

kullanımındaki denemeler, taşıyıcı sistem ve malzeme kullanımındaki yenilikler, 

bütüncül tasarım anlayışı gibi özellikleri ile özgünleşmekte; ülke ve dünyadaki 

mimari gelişmelerin karşılıklı etkileşimi oranında çeşitlenmektedirler (Tablo 3.2).  

Tamamına yakını mimarlar tarafından tasarlanan bu yapılar: 

 

- plan şemalarında serbest plan, akışkan mekân anlayışının kullanıldığı, 

- yaşama mekânlarının oturma-yemek-misafir odası gibi alt bölümlerle 

özelleştirildiği, 

- yatma birimleri ve ıslak hacim gibi özel mekânlar ile ortak kullanıma ait yaşama 

mekânın fonsiyonel ayrımının iyi organize edildiği,  

- modern mimari yaklaşımın getirdiği; iç mekân donanımları ve mobilyalardan, 

çevre peyzajına kadar uzanan ölçekte bütüncül tasarım anlayışının sergilendiği, 

- arazi yerleşim ve kullanım önerilerindeki yenilikçi arayışlarla öne çıkan, 

- taşıyıcı sistem ve malzeme uygulamalarında yeni, öncü tasarımlar sergileyen, 

- mimari dil açısından; modern mimari anlayışın Kübist, Pürist, Brütalist,  

Uluslararası Stil, Amerikan Modernizmi gibi çoğulcu yaklaşımlarının yerel 

yorumları ile yerel mimarinin İkinci Ulusal ve Bölgeselci yaklaşımlarının 

modern sentezleri doğrultusunda çeşitlilik gösteren, 

- temelde tasarım sözü / anafikri ile özgünlük kazanan, 

- daha çok üst- orta sınıfa ait, 

- çoğunlukla özel talepler (bireysel girişimler) yoluyla elde edilen, 

- kütle ve cephe dilinde modern mimari repertuarın kullanıldığı, zaman zaman 

yerel mimari elemanların yorumlandığı, 

- betonarme sistemle inşa edilen, 

- genelde düz çatılı konut örnekleridir. 
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1950- 1980 döneminin anonim konutları haline gelen ilk grup konut örnekleri, 

günümüze ulaşan az katlı konutlar arasında çoğunluğu oluşturmaktadır. Yalın, 

mütevazi bir mimari dile sahip bu örnekler, neredeyse mimari eleman boyutlarına 

kadar standartlaşmış düzeyde ortak mimari özellikleri ile dönemin en yaygın 

uygulanan konut mimarisini temsil etmektedir. Toplumun önemli bir kesimini 

oluşturan orta sınıfa ait bu konut örnekleri, modern mimarlık mirası kapsamında 

geliştirilecek koruma yaklaşımında önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Mimari dil ve yaklaşım olarak çeşitlilik gösteren ikinci grup konut örnekleri için 

fiziksel mimari özellikler üzerinden ortaklıklar kurmak zorlaşmaktadır. Bu yapılar 

için ortak özellikler daha çok soyut tasarım ilkeleri üzerinden kurulabilmektedir. 

Tasarım sözü/anafikri ile öne çıkan bu yapılar; yaratıcı, sorgulayıcı ve yorumlayıcı 

özellikleri ile genel geçer kanonların ötesine geçme çabasındadır. Bu yapılarda yerle 

kurulan duyarlı ilişki ve kültürel değerlerin eleştirel yorumunun çağdaş mimari dil ile 

ifade buluşu özgünlüğü getirmektedir. Üst orta sınıfa ait bu konut örnekleri, modern 

mimarlık mirasının kapsam ve çeşitliliğini yansıtan yapılar olarak öne çıkmaktadır. 
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Tablo 3.1 Dönemin yaygın uygulanan mütevazi konut örnekleri.   
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Tablo 3.2 Dönem konutları içinde mimari arayışları ile farklılaşan örnekler.     
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BÖLÜM DÖRT 

1950-1980  YILLARI ARASINDA ĠZMĠR’DE ĠNġA EDĠLEN AZ  KATLI  

KONUTLARIN MODERN MĠMARLIK MĠRASI KAPSAMINDA 

KORUNMALARINA YÖNELĠK DEĞER SĠSTEMĠNĠN OLUġTURULMASI 

 

4.1 Türkiye Modern Mimarlık Mirası Kapsamında GeliĢtirilecek Koruma 

YaklaĢımı  

 

Modern mimarlık mirasının dünyadaki çeşitliliği, yayılım gösterdiği coğrafyalar 

ve koruma sorunları dikkate alındığında, Türkiye gibi modern mimarlık üretimi 

açısından perifer sayılabilecek ülkelerde ulusal, bölgesel ve yerel değerlerin birincil  

öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda kendi özgül koşulları ve coğrafyası 

içinde geçirdiği süreç üzerinden belirlenecek referanslar ve bunların merkez coğrafya 

ya da zamansal referanslar ile bağının kurulduğu bir değerlendirme, modern mimari 

birikime ilişkin ulusal koruma değerlerinin belirlenmesinde önem taşımaktadır.  

 

Bu nedenle çalışmada, modern mimarlık ürünlerinin korunmasında coğrafyaya ve 

kültüre özgü, ulusal koruma değerlerinin saptanması ve evrensel değerlerle bağının 

kurulması görüşü benimsenmekte ve geliştirilecek koruma yaklaşımında (ikinci 

bölüm sonunda genel çerçevesi çizildiği üzere) kültürel ve coğrafi farklılıkları,  yere 

özgü modernlik olgularını dikkate alan, bu doğrultuda mirasa konu olan ürünleri 

kapsayıcı-açıklayıcı bir tavırla değerlendiren bir sistem kurulması hedeflenmektedir. 

Kapsayıcı bir değerlendirmenin yapılabilmesi için modernleşme sürecinin ülkeye 

getirdiği yenilikler, bu yeniliklerin yarattığı kurumsal, toplumsal değişimler ve bu 

değişimlerin mimariye yansıma biçimlerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Türkiye‟de yaşanan sürece bakıldığında, devlet eliyle yürütülen modernleşme 

hareketinin mimari çevreye etkisi; yeni yönetim biçiminin ihtiyaç duyduğu kurum ve 

yönetim yapıları (bakanlık, valilik, belediye, postahane, v.b.), laik düzenin 

savunduğu eğitim modeline hizmet edecek okullar (ilkokul, ortaokul, sanat okulları, 

köy enstitüleri v.b.), modern bir toplumun sağlık koşullarını sağlamaya yönelik 

yapılar (sağlık ocağı, hastane v.b.), tüm ülkeyi kapsayan demiryolu projesinin 
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ürünleri olan gar yapıları ve istasyonlar, toplumun kültürel yaşamını düzenleyecek 

halkevleri, sinemalar ve spor yapıları gibi, ülke için yeni pek çok yapı türünün ortaya 

çıkmasıyla sonuçlanmıştır. 1950 sonrası çok partili sistem ve liberal ekonominin 

kabulü ile mimari yapı çeşitliliği finans sektörü ve toplumsal arz-talepler 

doğrultusunda daha da artmış;  banka, işhanı, ofis, çarşı yapıları ile bireysel ve toplu 

konut uygulamaları, dönemin öne çıkan yapı türleri haline gelmiştir. Fonksiyonel 

farklılıkların yarattığı yapı türlerine, modern mimarlık anlayışının ‘tasarımcının 

fikrini öne çıkaran’ sorgulayıcı, yenilikçi yapısı da eklenince büyük bir çeşitlilik 

ortaya çıkmakta ve bu nedenle dönem yapılarının miras kapsamında bütüncül bir 

değerlendirmesini yapmak güçleşmektedir. Bu kadar çok değişkene bağlı gelişen bir 

mimarinin kapsayıcı analizi için, her yapı türü özelinde sürecin mimari tavır, mimari 

dil, aktörler, oluşum ve kullanım süreçleri, teknik ve ekonomik olanaklar üzerinden 

analiz edilmesi gerekmektedir.  Fonksiyonel farklılıkların  koruma kararlarında  

nüanslar yarattığı  modern mimarlık ürünlerinin, yapı türüne özgü çeşitlilikleri 

doğrultusunda koruma değerlerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Böyle bir 

yaklaşım bir yandan ülkedeki yirminci  yüzyıla ait mimarlık ürünlerinin özelliklerini 

ortaya koyarken; diğer taraftan bu yapıtların üretim süreci ve mimari dil 

bağlamındaki benzerlik-farklılıklarını ya da ulusal-uluslararası eksendeki 

ayrışmalarını sergilemeye yardımcı olacaktır.  

 

Örneğin ofis yapıları özelinde yapılacak bir değerlendirmede;  bağımsız ofis 

birimlerinin biraraya geldiği  işhanlarından, tek bir şirkete hizmet veren ofis/yönetim 

yapılarına kadar değişen programlarda, farklı ölçek ve mimari yaklaşımda yapı 

örneği ile karşılaşılmaktadır. Bu yapı türü mimari, teknik ve ekonomik açılardan 

değerlendirildiğinde, inşa teknolojisi ve malzeme kullanımlarındaki öncü arayışlar 

ya da yüksek yapı tasarımı denemeleri gibi farklı özelliklerle ülkenin modern 

mimarlık serüvenine katkı koymaktadırlar. Başka bir örnek olarak finans yapılarına 

göz atıldığında; ilk dönemlerde az sayıdaki şube ve personeli nedeniyle lojmanları ile 

birlikte tasarlanan banka yapılarının, süreç içinde şube sayısı ve personel artışı 

nedeniyle, herhangi bir yapı içindeki bir birim olarak düzenlenen çok sayıda şube ve 

finans merkezi olarak kabul edilen kentlerdeki (önceleri Ankara, sonradan İstanbul) 

genel merkez binalarıyla temsil edildikleri görülmektedir. Bu yapı türünün de 
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ülkenin modern mimarlık serüveninde kurumsal kimlik yaratma, yenilikçi teknoloji 

gibi arayışların öne çıktığı bir mimari çeşitlilikle var olduğu görülmektedir. Mimari 

gelişim, çeşitlilik ve türe özgü özelliklere dair örnekleri başka pek çok yapı grubu 

için çoğaltmak mümkündür.   

 

Bu noktadan hareketle, farklı özellikler ve süreçler sonucu oluşan modern 

mimarlık ürünlerinin korunmalarına yönelik yaklaşımın kapsayıcılığı, ancak önce alt 

gruplara ilişkin özel değerlerin saptanması, sonra bütüne ilişkin kapsayıcı-genel 

ilkelerin belirlenmesi ile mümkün olacaktır.  Kabul edilmesi gereken temel ilke, 

modern mimarlık mirası için ayrıştırıcı, maddeleyici, tekil özellliklere vurgu yapan 

değer saptamalarından çok bütünün parçalarını açıklayan, birbirleri arasında 

hiyerarşik sıralamalar oluşturmayan, değerler bütününe vurgu yapan bir sistemin 

kurulması gerekliliğidir. Modern mimarlık ürünlerinde, benzer özelliklere sahip aynı 

tür yapılar arasında bile yere, konuma, kullanıcıya, tasarımcıya v.b. nedenlere bağlı 

farklı özelliklerin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu dönem yapılarını koruma 

çalışmalarında herhangi bir yapı türünün diğerine, dahası aynı yapı türü içinde bir 

ürünün diğerine göre önceliğini belirleme yaklaşımından vazgeçilmesi gerektiği 

açıktır.  

 

Buradan hareketle, moden mimarlık mirasına yönelik geliştirilecek koruma 

yaklaşımı  şu aşamaları içermelidir: 

 

- Modernleşme ile ülkede ortaya çıkan yeni yapı türlerinin belirlenmesi, 

- Her yapı türünün ulusal ölçekteki çeşitliliğinin dökümü,  

- Mimari çeşitliliğin ‘kapsayıcı-açıklayıcı’ bakışla analizi, 

- Analizlerde öne çıkan özelliklerin ‘bütüncül koruma değerleri’ olarak 

tanımlanması, 

- Tanımlanan değerlerin koruma müdaheleleri sırasında bütüncül olarak 

korunmasını sağlamaya yönelik koruma ölçütlerinin saptanması (Tablo 4.1-

4.2). 
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Tablo 4.1 Modern mimarlık mirası kapsamında kullanılmak üzere geliştirilen koruma yaklaşımı. 

 

 

 

 

Tablo 4.2 Geliştirilen koruma yaklaşımının konut yapıları üzerinde örneklenmesi.  
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4.2 1950-1980 Dönemi Az Katlı Konut Yapılarının Modern Miras     

Kapsamında Korunmalarına Yönelik Değer Sisteminin Belirlenmesi 

 

Çalışmanın bu bölümünde, modern mimarlık mirası özelinde önerilen koruma 

yaklaşımına paralel olarak, ülkenin modernleşme sürecinin toplumsal refleksler ve 

yerel dinamiklerle  yönlenmeye başladığı dönemde inşa edilen ve üzerinde çok az 

çalışma yapıldığı görülen 1950-1980 dönemi az katlı konut yapıları için bir koruma 

değer sistemi önerilmektedir.  

 

Konut yapıları tasarım ve söylem temelli modern mimarlık yaklaşımı içinde, 

fonksiyonları gereği kullanıcısının doğrudan oluşum, tasarım ve üretim sürecide rol 

aldığı yapılar olarak farklı bir konumda yer almaktadır. Tasarımcının mimari tavrı, 

işverenin (ki bu yapılarda aynı zamanda kullanıcı olmaktadır) sosyo-kültürel profili 

ve ekonomik olanakları modern dönem konutlarının oluşumunda birincil öneme 

sahip etkenler olmaktadır. Bu duruma ülkenin modernleşme serüveni ve teknik 

olanakları da eklenince çok yönlü ve bütüncül bir analizle değerlendirilmeyi şart 

koşan bir mimari birikim ortaya çıkmaktadır.  

 

Hem nitelik hem de nicelik olarak çeşitlilik gösteren bu mimari birikimin miras 

kapsamında değerlendirilmesi için az katlı konut yapıları özelinde geliştirilecek 

değer sisteminde, yapıların bütünsel değerini tarifleyen kapsayıcı-açıklayıcı bir anlatı 

kurmak çalışmanın temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle öncelikle 

mevcut koruma değerleri modern miras ve konut yapıları da dikkate alınarak 

tartışılmış, ardından Cumhuriyet sonrası Türkiye konut mimarlığında yaşanan 

gelişmeler, İzmir dönem konutlarının özelikleri,  modern mimarlık mirasının 

korunması sorunsalına getirilen yeni yaklaşımlar gibi önceki bölümlerde ele alınan 

konular ışığında  bir değer sistemi önerilmiştir. 

 

4.2.1 Yerleşik Koruma Değerleri  

 

Ülkemiz koruma yaklaşımlarında temel değerler olarak öne çıkan “eskilik değeri” 

ve “tarihsel/tarihi değer”  kavramsal olarak farklı değerleri tanımlasa da pratikte ve 



109 
 

toplumsal algıda birbirinin yerine kullanılmaktadır. Eskilik değeri, bir mimari ürünün 

yaşı ve zamanın yapının fiziksel görünümünde yarattığı bozulmalar sonucu ortaya 

çıkan yıpranmış görünümü üzerinden tariflenmekte ve bu bakışla, bir mimari ürünün 

„eski oluşu‟ onu korumaya değer kültür varlığı statüsüne ulaştırmaktadır (Riegl, 

1982). Tarihi değer ise mimari ürünün „yapıldığı dönemin tarihi olayları, insanları, 

yaşantısı hakkında aktardığı bilgiler‟ (Mason, 2002; Arslan, 1990) ya da „hafıza 

değeri‟ (Riegl, 1982) üzerinden tanımlanmaktadır. Ancak tarihi değer kavramı çoğu 

zaman „artık sonlanmış bir dönemin ürünü olmak‟ gibi sınırlı bir bakış açısı ile 

değerlendirilmekte ve bu nedenle eskilik değeri ile aynı tanım altında 

algılanmaktadır. Her iki değer tanımı da henüz yapıldıkları dönem koşullarının 

devam ettiği, yapan, yaptıran ve kullananların  yaşadığı  modern mimarlık ürünleri 

kapsamında değerlendirildiğinde büyük çelişkiler ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Eskilik değeri, önceki dönem yapıları için bile tek boyutlu, yetersiz bir değer 

tanımlaması yaparken; modern mimarlık ürünleri için miras kapsamına alınmama 

koşulu haline gelmekte (eski olmadıkları için)  ve ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. 

Tarihi değer kavramı ise ancak, ‘devirler’ yerine ‘tarihin sürekliliği içinde herhangi 

bir zaman dilimine karşılık gelen olayların, kişilerin, hayatların bilgisi’ni taşıma 

(Kayın, 2011b) değeri üzerinden tariflendiğinde, modern mimarlık ürünlerini ve 

gelecek mirasları da kapsayıcı bir niteliğe kavuşmaktadır. Bu tanımdan hareketle ele 

alındığında yirminci yüzyıl konut yapıları, dönemin toplumsal hareketliliği sonucu 

gelişen barınma ihtiyacının karşılanma yolları, aile yapısındaki değişimler, yeni 

gelişen konut alanları ve mahalle yaşantısı gibi pek çok tarihsel bilgiyi içermesi 

nedeniyle tarihi değeri yüksek yapılar olmaktadır.   

 

Tescil ve koruma çalışmalarında temel alınan diğer bir değer ise “mimari 

değer”dir.  “Estetik değer”, “artistik değer”, “artistik ve teknik değer”, “sanat 

değeri”, “görece sanat değeri” gibi farklı adlar ve tanımlarla açıklanan bu kavram, 

genel olarak mirasa konu olan yapının „mimari özellikleri aracılığıyla aktardığı 

tasarım anlayışı, sistem ve malzeme bilgisi, mekân anlayışı gibi dönemsel 

bilgilerden‟, „görsel kalitesinden‟, „sanatsal ögelerinden‟ kaynaklanan değerleri 

içermektedir (Madran, 2006; Özgönül, 2011; Mason, 2002; Kayın, 2001; Riegl, 

1982). Yirminci yüzyıl öncesi dönemlerin ürünleri söz konusu olduğunda öne çıkan 
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tanım “estetik değer” tanımı olmaktadır. Ancak geçmiş dönem yapılarında görülen 

geleneksel malzeme ve renk kullanımı, yoğun bezemelerle tanımlanan cephe 

düzenleri gibi özellikler üzerinden gelişen mimari estetik kavrayış, modern dönemin 

işlevselci yaklaşımla oluşturulan ürünlerinde geçersiz hale gelmektedir. Modern 

hareketin temelinde yatan „geçmişin estetik ve mimari kalıplarını yıkma‟ arzusu; 

yalın yüzeyler, bezemesiz cepheler, temel renklerin kullanımı, rasyonalist mekân 

organizasyonu ile kurulan yeni bir estetik anlayış yaratmıştır. Bu nedenle yalnız 

estetik kurallar çerçevesinde yapılacak bir miras değerlendirmesi, farklı dönemler 

için çelişkili görüşler ortaya çıkarmaktadır. Mirasa konu olan yapıların “mimari ve 

sanatsal değerleri” üzerinden yapılacak bir değerlendirmede, dönemsel farklılıkların 

çeşitliliğine vurgu yapacak bir değer tanımının yapılması gerekmektedir. Bu 

kapsamda modern dönem konutları, sergiledikleri  mimari dil çeşitliliği, bütüncül 

tasarım anlayışı, mekânsal arayışlar, yapım sistemi ve malzeme kullanımlarındaki 

yenilikler ile mimari, sanatsal ve teknik açılardan pek çok yeni yaklaşım ve deneyimi 

içermektedirler.  

 

“Belge değeri” ise mirasa konu olan yapı ya da sit alanının çağının yaşantısına, 

tasarım anlayışı ve mimarisine, malzeme ve teknoloji bilgisine tanıklığı ile bir belge 

niteliği taşıdığı düşüncesine dayanmaktadır (Madran, 2006; Özgönül, 2011; Aslan, 

1990). Yirminci yüzyıl mimarlık mirasının korunmasına odaklanan 2011 tarihli 

Madrid Belgesi‟nde de bu dönem yapılarının “zamanın, yerin ve kullanımın fiziksel 

kayıtları olduğu” gerekçesi ile belge değerine vurgu yapılmaktadır. Ancak modern 

mimarlık ürünleri söz konusu olduğunda belge değeri tanımı fiziksel tanıklığın ve 

kanıtın ötesinde farklı bir boyut kazanmaktadır. Bir tasarım ürünü olarak tüm tasarım 

ve inşa sürecinin eskizler, teknik çizimler ve maketlerle temsil edilmesi nedeniyle 

modern mimarlık ürünlerinin orijinal proje çizimleri de belge değeri kazanmaktadır. 

Hatta böylesi bir değer tarifi, zaman zaman modern mimarlık mirasını koruma 

stratejilerine yön vermekte ve bazı ürünlerin yalnız orijinal çizimler düzeyinde 

korunması kararını doğurmaktadır (Henket, 1998). Belge değeri konut yapıları 

özelinde ele alındığında, (özellikle ülkemiz için) değerin genişleyen tanımı daha da 

çok önem kazanmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen konut yapılarında, tasarıma 

ilişkin çizimler ve sonuç ürün arasında görülen farklılıklar,  tasarım ve inşa sürecinde 
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gelişen „tasarımcı - işveren/kullanıcı diyalogunun etkisini‟ ve „ekonomik olanakların 

belirleyiciliğini‟ açıkca ortaya koymaktadır (konu 4.3 bölümünde örnekler üzerinde 

detaylandırılmaktadır). Özellikle bu yapılar için konutun kendisi kadar, tasarıma 

ilişkin belgelerinde mutlaka saklanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 

 “Eğitim değeri” ya da “eğitim ve akademik değer” olarak adlandırılan değer 

tanımı, mirasa konu olan ürünün mimarlık tarihi, tasarım tarihi, sosyoloji gibi pek 

çok disiplin açısından geçmişle ilişkili temel bilgiler sunma potansiyeli üzerinden 

yapılmaktadır (Özgönül, 2011; English Heritage, 1997). Tanım görsel ve üç boyutlu 

algının eğitim üzerindeki önemi de göz önünde bulundurularak, çoğunlukla belge 

değeriyle ilişkilendirilerek kullanılmaktadır. Hem belge hem de eğitim değerinin her 

tür mimari ürün için (olumlu ve olumsuz örnekler kapsamında) geçerli olduğu 

kuşkusuzdur. Modern mimarlık mirası ve konut yapıları için de durum benzer 

olduğundan; her iki koruma değerinin de (özellikle ürünün fiziksel olarak korunması 

söz konusu olduğu durumlarda) başka değerlerle desteklenerek kullanılması 

gerekliliği doğmaktadır.  

 

Korumanın temel dayanaklarından biri olan “özgünlük”, 18. yüzyıldan bu yana  

en çok tartışılan ve sorgulanan; kesin bir tanımın yapılmadığı; farklı devirler ve 

ürünler bağlamında pek çok açılımla içeriği genişleyen bir  kavram olarak dikkat 

çekmektedir. Kavram, tarihsel süreçte “endüstrileşme sonrası özellikle malzeme 

koruma bağlamında yeniden tartışılmış; yirminci yüzyıl sonuna doğru ise alt 

başlıklar ve bu başlıklar arası ilişkiler üzerinden tanımlanır olmuştur (Omay 

Polat,2008). 1964 tarihli Venedik Tüzüğü‟nde, koruma başlığı altında, müdahele 

yöntemlerini belirleyen  temel kavram olarak “özgünlük” kullanılmış ve çok yönlü 

olarak ele alınmıştır. Yirminci yüzyıl son çeyreğinde “kültür varlığının özelliklerini 

ve özelliklerin durumunu anlatan”, mirasın varlığına ilişkin soyut anlamlar içeren 

özgünlük tanımları (Jokilehto, 1995, s.19) yanı sıra “kültür varlığının, eskimenin ve 

bozulmanın izlerini taşıyan orjinal malzemesinde saklı olan” özgünlük tanımları da 

(Feilden ve Jokilehto, 1998, s.17) ortaya konmuştur.  
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Koruma olgusunun merkez dışı coğrafyalara yayılımı ile özgünlük kavramının 

kültürlerarası farklı anlamları tartışılır hale gelmiş ve 1994 yılında Japonya‟da 

düzenlenen uluslararası ICOMOS konferansı sonunda kaleme alınan Nara 

Belgesi‟nde özgünlük için “tek bir tanımın yapılamayacağı, kültürlerarası ortak 

ölçütlerle değerlendirilemeyeceği” vurgulanmıştır (Nara Document, 1994).  

Belge‟nin 13. maddesinde özgünlük kavramının  “tasarım ve biçim, malzeme ve öz, 

işlev ve kullanım, gelenek ve teknikler, konum ve ortam, ruh ve duygu, diğer iç ve 

dış faktörler” gibi alt başlıklar üzerinden değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.    

 

Coğrafya ve kültürlerarası değişkenliğinin kabulü sonrası özgünlük, “tasarım, 

malzeme, işçilik ve yerleşim özgünlüğü” (Feilden ve Jokilehto, 1998); modern 

mimarlık mirasının korunma sorunsalı bağlamında “fikrin özgünlüğü, biçimin 

özgünlüğü, strüktür ve detayların özgünlüğü, malzemenin özgünlüğü” (van Oers, 

2003); “işlevsel ve sosyal bir deney olarak özgünlük” (Welling, 1996) gibi farklı alt 

açılımlarla tanımlanmaktadır. Belirlenen özgünlük ölçütlerinin hiyerarşine 

bakıldığında biçimi ve hayatı  belirleyen “fikrin  özgünlüğü” öne çıkan değer 

olmaktadır (Omay Polat, 2008). Özgünlük değeri, konut yapıları özelinde 

değerlendirildiğinde; ülkenin modernleşme serüveni içinde gelişen yeni barınma 

kültürünü belirleyen, modern aile hayatı için öneriler geliştiren konut örneklerinin 

özgün değer taşıdığı ortadadır.   

 

Önemli değerlerden biri olan “kimlik değeri” mirasa konu olan ürünün yer aldığı 

fiziksel ve kültürel çevreye bağlı olarak ortaya çıkan bir değerdir. Bu değeri mirasın 

içinde yer aldığı yerleşimin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi içinde edindiği rol ile  

açıklamak mümkündür. Kimlik değeri için yapılan tanımlarda “toplum açısından 

bazı özellikleri nedeniyle önemli olan”, “kente özgü bir ürün olan” (bu nedenle kente 

kimlik kazandıran), “kent içinde kimlik kazanmış olan” gibi ifadeler kullanılmaktadır 

(TMMOB Mimarlar Odası Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi, 

2010; Kayın, 2001). Kentsel ya da bireysel bellek ve hatıralar ile ilişkisi üzerinden 

açıklanan “kimlik değeri” kent bağlamında ele alınarak tanımlanmak durumundadır. 

Modern mimarlık mirası açısından değerlendirildiğinde pek çok endüstri yapısı yer 

aldıkları kentin endüstri tarihininin tanığı olarak kente kimlik veren yapılar 
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olmaktadır (Kayseri ve Eskişehir kentlerinde olduğu gibi). Ayrıce kentsel belleğin 

sürekliliği nedeniyle modern mimarlık akımının temsilcisi bir yapı ya da kentin 

modern dönem yaşantısını yansıtan toplu konut  uygulamalrı kent kimliği var eden 

alanlar olmaktadır. “Anı değeri”, “bellek değeri”  ve “kimlik değeri” çoğunlukla 

birbiri ile içiçe geçen, birbirini besleyen değerler olarak tanımlanmaktadır (Aslan, 

1990; Madran, 2006; Özgönül, 2011). Her bir değeri bireysel ve toplumsal açıdan 

tanımlamak mümkün olmaktadır. Ancak bu değerlerin koruma amaçlı kullanımında 

kent/yerleşim bağlamında geliştirilen tanımlar daha net ve herkesce kabul edilir 

olmaktadır. 

 

 “Süreklilik değeri” özellikle koruma müdahelelerinde önemli bir ölçüt olarak ele 

alınmakta ve ağırlıkla kültür varlığının özgün kullanımının devamlılığı ve çağdaş 

toplumda kabul görmesi ile açıklanmaktadır (Madran 2006). Bu bakışı ile 

değerlendirildiğinde yirminci yüzyıl yapıları kulanımları hala devam ettiğinden 

süreklilik değeri yüksek yapılar olmaktadır. Uygulama alanında orjinal işlevin, 

orjinal malzemenin, sürekliliği gibi farklı boyutlarda ele alınan değer, aslında 

modern mimarlık mirası kapsamında farklı boyutlar kazanmaktadır. Çıkış noktası 

gelenekseli reddetmek ve yani bir mimari anlayış, yaşam biçimi önerisi getirmek 

olan modern mimari anlayışın ürünlerinin korunmasında süreklilik arayışı farklı 

anlamlar içermektedir. Yeni, hijyen, net ve temiz hatlarla oluşturulan  modern 

mimarlık ürünlerinde malzemenin ya da işlevin ötesinde tüm yaşantıyı ya da yapıyı 

kuran” tasarım fikrinin sürekliliği” daha büyük önem taşımaktadır. Öte yandan 

merkez dışı coğrafyalarda görülen modernlik arayışları, geleneksel ve modernin 

birlikte yorumlandığı pek çok örneği var etmiştir. Bu tür yapılarda geleneksel 

değerlerin sürekliliğini, fiziksel özellikler yerine soyut anlamlar ve yorumlar 

üzerinden okumak gerekmektedir.   

 

“Enderlik/ nadirlik değeri”, “teklik-çokluk değeri”, “grup değeri”, “doku değeri” 

gibi değerler ise tamamen bulundukları ülke, bölge, yerleşim içinde 

değerlendirilmesi gereken değerler olmaktadır. Bu değerlerin tümü, bulunduğu çevre 

içinde özellikleri ile nadir bulunma; nicelik ve nitelik açısından tek kalmış olma ya 

da çok sayıda ve grup halinde bulunarak doku özelliği gösterme gibi kentin fiiksel ve 
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tarihsel gelişimi paralelinde değer kazanan ya da kaybeden özellikler üzerinden 

tanımlanmaktadır (Aslan, 1990; Kayın, 2001; Madran, 2006; Özgönül, 20011 v.b.). 

Bu nedenle farklı yerleşimlerde benzer yapılar için farklı değerlendirmeler ortaya 

çıkmakta ve koruma kararlarında farklılıklar doğurmaktadır. Modern mimarlık mirası 

ve özellikle konut yapıları özelinde değerlendirildiğinde; özellikle ülkemiz 

ölçeğinde, yoğun kentleşme baskısı altında pek çok modern konut alanının yok 

olması nedeniyle az sayıda toplu konut/lojman uygulaması dışında grup ve doku 

değeri taşıyan konut örneğine rastlamak mümkün olamamaktadır. Her bölgede az 

sayıda ve dağınık konumda yer alan konut örnekleri için ise sayısal durum üzerinden 

yapılan değer tarifleri ulusal mevzuatın olumsuzlukları ile karşılaşmaktadır.  Ayrıca 

Türkiye gibi merkez dışı ülkeler için enderlik değerinden çok, modernleşme sonrası 

ülkeye giren yeni yapı türleri ve yapı teknolojisi açısından “ulusal ve bölgesel 

ölçekte ilk olma değeri” ön plana çıkmaktadır (Omay Polat, 2008). 

 

Yirminci yüzyılların sonlarından itibaren üzerinde durulan “işlevsel ve ekonomik 

değer”,  “kullanım değeri”, “fonksiyonel değer”, “pazar değeri”, “piyasa değeri” gibi 

tanımlar (Riegl, 1903; English Heritage, 1997; Jokilehto&Feilden, 1998; Mason, 

2002; Madran, 2006; Özgönül, 2011) özellikle kentsel koruma ve yenileme kuramı 

çerçevesinde, geniş metrekarelere yayılan doku koruma çalışmaları kapsamında 

yaygınlaşmış  kavramlardır. Çok sayıda yapının bir arada korunması amacına yönelik 

olarak geliştirilen koruma stratejileri açısından bakıldığında yeniden kullanım talep 

ve değerini arttırdığı düşünülen bu değer tanımlarının; tek yapı ölçeğindeki koruma 

çalışmalarında, hele  de modern mimarlık ürünleri söz konusu olduğunda  aksi bir 

etki yarattığı görülmektedir. Pratikte rant temelli bakışla yapılan işlevsel ve 

ekonomik değer hesaplamaları çoğunlukla korumak yerine yıkıp yenisini yapmanın 

fayda analizleriyle sonlanmaktadır. Oysa ki “kültürel mirasın korunması” söz konusu 

olduğunda zamansal, işlevsel ya da finansal bir değerlendirme geçerliliğini 

yitirmelidir. Günümüz tasarım ve inşa olanakları göz önünde bulundurulduğunda her 

yapı ve kentsel alanın kullanımına dönük, çağın gereklerine uygun, rasyonel çözüm 

önerileri geliştirmek mümkün olmaktadır. Tüm dönemlere ait miraslar gibi modern 

mimarlık mirasının korunması da işlev, kullanım ve ekonomik değerin çok ötesinde 
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değerler ile tartışılmalıdır. Bu nedenle tez çalışmasında geliştirilen değer sisteminde 

bu değerlere yer verilmemektedir (Tablo 4.3).     
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4.2.2 Öneri Koruma Değer Sistemi   

   

Çalışmanın temel aldığı Türkiye modern mimarlık ürünlerinin korunmasında 

ulusal koruma değerlerininin kullanılması düşüncesi doğrultusunda ve yine 

çalışmanın hedeflediği yapı türüne özgü koruma değerlerinin saptanması amacıyla 

az katlı konut yapıları için  bir değer sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan değer 

sisteminin,  mevcut koruma değerlerini dikkate alan, çalışmanın amacı paralelinde 

yere özgü modernlik olgularını sorgulayan ve mirasa konu olan ürünleri bu 

doğrultuda kapsayıcı-açıklayıcı bir bakışla değerlendirme olanağı sunan bir yapıda 

olması hedeflenmiştir. Cumhuriyet sonrası gelişen konut mimarlığı ve İzmir 

konutları genelinde yapılan değerlendirmelerin de yardımıyla geliştirilen sistem, 

birbirleri arasında hiyerarşik bir önem sıralamasının bulunmadığı dört koruma 

değerinden oluşmaktadır: 

 

1.  Oluşum değeri, 

2.  Tasarım sözü ve mimari dil değeri, 

3.  Yapım özellikleri değeri, 

4.   Kentsel bağlam değeri. 

 

4.2.2.1 Oluşum Değeri  

 

Oluşum değeri, yapının inşa edileceği arazinin temini, gereken bütçenin 

sağlanması ve üretim modeli gibi ülkenin inşaat faaliyetlerine ve ekonomik 

yapılanmalarına bağlı düzenlemeler veya bireysel çözüm arayışlarını içeren; işveren 

(kullanıcı) ve tasarımcı  arasında gelişen diyalogu / tasarım sürecini tanımlayan; 

kullanıcının sosyo-kültürel statüsü ve yaşam tercihlerini içeren oluşum sürecine 

ilişkin özelliklerinden kaynaklanan değerler bütününü ifade etmektedir. 

Tanımlanmaya çalışılan oluşuma ilişkin değerler bütünü, DOCOMOMO-

International tarafından belirlenen temel ölçütler içinde yer alan “sosyal konut 

projeleri, yeni yapı tipolojisi yaratma, yeni bir sosyal veya ekonomik strateji 

barındırma, tasarımcının kararları ile yeni yaşam koşulları ya da davranış biçimleri 

yaratma” olarak tanımlanan  “sosyal değer”i ve dönemin koşullarına yaşam 
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tercihlerine ait bilgileri içermesi nedeniyle  “tarihi değer”i de kapsayan bir içeriğe 

sahiptir. 

 

Cumhuriyet sonrası dönemde pek çok kentte uygulanan kentsel planlama 

çalışmaları ile yeni konut alanları belirlenmiş  ve artan konut ihtiyacını karşılamak 

üzere devlet tarafından çeşitli konularda teşvik ve destek programları 

oluşturulmuştur. Arazi teminini  kolaylaştırmak amacıyla devlet ya da yerel 

yönetimlerce ucuz arazi temini çalışmaları yapılmış, kolektif üretimin 

kolaylıklarından faydalanmak üzere kooperatif oluşumları desteklenmiş, ekonomik 

destek amaçlı devlet ya da banka kredileri verilmiştir. Bu teşviklerden faydalanmak 

üzere aynı iş yerinde çalışan ya da benzer sosyal sınıflara sahip aileler konut sahibi 

olabilmek için bir araya gelmiş ve  çok sayıda konutun hızla inşası söz konusu 

olmuştur. Bu dönem, Cumhuriyet modernleşmesinin etkisiyle laik bir yaşam 

kültürünü benimseyen ve „yeni, modern, sağlıklı yaşam koşulları sunan‟ konutlara 

sahip olmak isteyen bu ailelerin tercihi ile dönemin „laik ve modern yaşamın temsili‟ 

olarak görülen bahçe içinde, az katlı konut yapılarından  oluşan çok sayıda 

mahallenin oluşumu ile sonuçlanmıştır. Tüm bu düzenleme ve çalışmaların dönemin 

konut mimarisine tip yapılar, homojenite, sayıca çokluk, aynı sosyal sınıflara ait 

ortak yaşam alanlarının oluşumu gibi pek çok konuda etkisi olmuştur. Yeni yaşam 

tercihleri doğrultusunda üretilen  konutlar ve sosyal olarak bir arada olmayı seçen 

kullanıcıların oluşturduğu bu alanlar; dönemin kentsel, mimari ve sosyal niteliklerini 

anlatmaları bakımından önem taşımaktadırlar. Dönemin konut mimarlığında diğer bir 

oluşum süreci ise yine benzer yaşam tercihlerine sahip fakat bireysel imkânları ile 

konut edinme yoluna giden ailelerin inşa ettirdikleri yapılarda görülmektedir. 

Kullanıcılarının statülerine uygun buldukları konut alanlarında ya da ucuz arsa 

temini amacıyla belediyelerin gösterdiği alanlarda inşa edilen bu konutlar, bireysel 

talepler ve ekonomik olanaklar doğrultusunda şekillenen mimarileri ile dönemin 

konut mimarisine  çeşitlilik, biriciklik/teklik,  benzer sosyal profile sahip ailelerin  

bireysel yaşam alanlarını yansıtma  gibi özellikleri ile karakter kazandırmaktadır.  

 

Sözü edilen oluşum sürecini etkileyen diğer bir faktör, kullanıcı ve tasarımcı 

arasında kurulan diyalog biçimi olmaktadır. Bir yanda tek bir kullanıcı için onun 
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talepleri ve tasarımcının mimari yaklaşımı ile şekillenen bir sonuç ürün; diğer yanda 

tasarımcının çok sayıda kullanıcının ortak kabulü ve değişken taleplerini karşılamak 

üzere bir mimari yaklaşım sergilediği sonuç ürünler (kooperatifevleri)  söz konusu 

olmaktadır. Kooperatif yoluyla elde edilen konutlar, oluşturdukları kentsel doku, 

sosyo-kültürel yapı ve üretimleri sırasında geliştirilen ekonomik stratejiler ile sosyal 

değeri yüksek yapılar olarak önem kazanmaktadırlar. 

 

Mimar, kalfa, inşaat mühendisi, müteahhit gibi farklı tasarımcı aktörlerin varlığı 

ise sonuç ürünlerin mimari yaklaşımlarının ve kullanıcı ile kurulan diyalogların 

çeşitliliğine yol açmıştır. Modern mirasa konu olan ürünler için tasarlayan mimarın 

kişiliği ya da ününden öte oluşum sürecinde üstlendiği rol, önerdiği yaşamsal ve 

mekânsal  çözümler, getirdiği yenilikler önemli olmaktadır. Mimarın mesleki hayatı 

ve kişiliği korumadan çok mimarlık tarihi alanının öncelikli konusu olmaktadır.  

 

Oluşum değeri, korunacak yapıyı mimarlık disiplinini ilgilendiren değerlerin 

yanısıra, yapı sahipleri ve çevrede yaşayan insanların deneyimleri, paylaşımlarımları, 

yaşamlarından kesitlerle tariflediği için yer‟in ve  yerel tarihin yazılmasına da olanak 

sağlamakta, yere ve kültüre özgü değerlerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Burra Tüzüğü‟nde vurgulandığı üzere “kişiler ve mekânlar arası bağlara saygı ve 

yerin taşıdığı özel anlamların sürekliliği” oluşum değerinin temelini oluşturmaktadır. 

 

 

4.2.2.2  Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri  

 

Söyleme dayalı bir mimari anlayışla oluşan modern mimarlık ürünlerinin öne 

çıkan en temel özelliği birer tasarım ürünü oluşlarıdır. Çoğunlukla mimar elinden 

çıkan bu yapılar, modern dönem barınma kültürüne yeni, sağlıklı, modern, laik, 

nitelikli çözüm önerileri sunma iddidası ile tasarlanmışlardır. Bu tasarım süreci başta 

tasarımcının mimari tavrı, kullanıcının istekleri ve modernleşme sürecine yaklaşımı  

ile gelişmiş; ekonomik ve teknolojik olanaklar  doğrultusunda ise  sonuç ürüne 

yansımıştır. Geleneksel konutlar  süregiden mekân geleneğinin kuralları içinde 

ihtiyacı karşılamak üzere üretilirken; modern dönem konutları yeni yaşam önerisi, 

yeni kullanımlar ve mekân arayışları ile tasarlanmış ve inşa edilmişlerdir.  
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Bu nedenle modern mimarlık ürünlerinin korunmasında  ve özgünlük 

tartışmalarının başında tasarım sözünün korunması gelmektedir (bkz. bölüm iki 

DOCOMOMO ve ICOMOS çalışmaları). Bu noktada çalışmaya konu olan yapılara 

bakıldığında, anonimleşen, yalın, mütevazi konut örnekleri süregiden mekân 

geleneğini, modern kalıplar içinde yeni bir sözle ifade eden örnekler olurken;  

modern mimari anlayışın çoğulcu yaklaşımlarıyla çeşitlenen, özelleşen  konut 

örnekleri ise evrensel kalıpların yerel  yorumlarını arayan öncü, yenilikçi, özgün 

söylemlerle ifade bulmaktadırlar.   

 

Tüm konut örneklerini kapsayıcı bir bakışla değerlendirmek üzere tasarım sözü ve 

mimari dil değeri önerilmektedir. Mevcut koruma değerleri içinde yer alan “mimari 

değer”, “estetik değer”, “artistik değer”, “artistik ve teknik değer”, “sanat değeri”, 

“görece sanat değeri” gibi tanımları içine alan değer tarifi; tasarım fikri ile öne çıkan 

konut yaşamının yerel-evrensel  özellikleri ve modern mimarinin temsilcisi pek çok 

mimari akımdan birinin örneği olma veya yerel bir dil geliştirme gibi özelliklere 

vurgu yapmaktadır. Öte yandan tanımı yapılan değere ilişkin bazı bilgiler yapılara ait 

teknik çizimlerden elde edilmektedir. Bu nedenle orjinal proje çizimleri de tasarım 

sözü ve mimari dil değeri açısından önemli belgeler olmaktadır.  

  

4.2.2.3 Yapım Özellikleri Değeri 

 

Yapım özellikleri değeri yapım sistemi, malzeme kullanımı, iç mekân detayları 

gibi özellikleri ile öncü, yenilikçi nitelikler taşıyan ya da ülkenin teknik ve ekonomik 

olanaklarının modern yaklaşımlarla sentezlendiği yerel, özgün çözümlerden 

kaynaklanan değerler bütününü tanımlamaktadır. Betonarme ya da yığma ve 

betonarmenin birlikte kullanıldığı karma sistem uygulamaları, ithal ya da yere özgü 

malzemeler kullanılarak oluşturulan yapı detayları,  iç mekân donanımları, bütüncül 

tasarım anlayışıyla tasarlanan sabit ve hareketli mobilyalar  mirasa konu olan 

ürünün yapım  özellikleri açısından sahip olduğu özel değerlerdir.  
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Türkiye‟nin modernleşme süreci içinde yapım teknolojilerinin gelişimi ve mimari 

üretime yansımaları özel olarak değerlendirilmesi gereken bir konudur. Modern 

mimarlık mirası bağlamında evrensel değerlerden biri olarak belirlenen “teknolojik 

değer”, modern mimari yaklaşım açısından merkez dışı bir ülke olan Türkiye‟nin 

modern mimarlık ürünleri kapsamında, tanımlanan içeriği ile karşılığını 

bulamamaktadır. “Yeni malzeme ve teknoloji kullanma” ya da  “teknolojik açıdan 

öncü olma” gibi   özellikler ile tanımlanan teknolojik değer üzerinden yapılan 

değerlendirmelerde, çok az örneğin miras kapsamına girdiği görülmektedir. Oysa 

Türkiye‟nin modernleşme hareketinde yapım sistemi açısından farklı gelişmeler ve 

ilkler yaşanmıştır. Bu nedenle modern mirasa konu olan yapıların ulusal ölçekteki 

koşullar içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz modern mimarlık 

ürünlerine bakıldığında yapı malzemesi konusunda yaşanan gelişmeler, üretim 

olanakları ve ekonomik koşullar paralelinde çözümler bulunduğu ve denendiği 

görülmektedir. 1930‟lardan itibaren modern mimari yaklaşımla üretilen yapılar, 

ülkenin yapım teknolojisinin önünde bir  vizyonla tasarlanmış ve teknolojik 

gelişmeyi tetiklemiştir. 1950‟lerden itibaren betonarmenin kullanımı artmış, taşıyıcı 

sisteme hakimiyetin artması ile daha cesur, özgün tasarımlar ve üretimler sözkonusu 

olmuştur.  

 

Buradan hareketle az katlı konut yapıları değerlendirildiğinde, geleneksel yığma 

sistem ve betonarme taşıyıcı sistemin karma olarak uygulandığı mütevazi 

örneklerden, betonarme sistemin olanaklarını kullanarak yeni arayışlar içine giren 

örneklere kadar değişen çeşitlilikte konut örneğinin ülkenin yapım teknolojisi tarihi 

açısından önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

4.2.2.4 Kentsel Bağlam Değeri 

 

Her tür mimarlık mirası, içinde bulunduğu sosyal ve fiziksel çevre ile çok yönlü 

ve karmaşık bir ilişki içindedir. Bu nedenle miras kapsamına alınan yapı ya da 

alanların genellikle kent/yerleşim bağlamında  kendisine atfedilen değerler üzerinden 

tanımlandığı görülmektedir. Yerleşim tarihi, sosyal tarih, siyasi ve ekonomik tarih 

gibi pek çok alanda rol alabilen yapılar, süreç içinde yer aldıkları kent ya da 
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yerleşimle özdeşleşmekte ve kendi özellikleri paralelinde yeni anlamlar 

kazanmaktadırlar. Bu anlamlar dizisinin korunması, kentsel hafızanın sürekliliğini 

sağlamakta; hafıza sürekliliği ise mimarlık mirası bağlamında toplumsal kabullerin 

oluşmasına neden olmaktadır.  

 

Kentsel bağlamda ele alınacak ürünlerin yapıldığı dönem ve son dönem  olmak 

üzere iki boyutta değerlendirilmesi gerekmektedir.  Yapıldığı dönem için yeni 

oluşumlar, çözümler, bilgiler barındıran yapılar süreç içinde kentle ilişkileri 

bağlamında pek çok açıdan yeni anlamlar, değerler kazanmaktadırlar. Bu nedenle 

kentsel bağlam değeri mirasa konu olan ürünlerin yapıldıkları dönemde kentsel 

bağlama katkıları ve günümüz kentsel bağlam içinde edindikleri roller üzerinden 

belirlenecek değerler bütününü ifade etmektedir. Bu değerler bütünü çevresel etki, 

kimlik oluşturma, kent ve kentli belleğindeki yeri, doku ya da kentsel tasarım 

özelliklerinden kaynaklanan değerler, siyasi ya da sosyal tarihteki anı ya da simge 

değeri, rekreasyon değeri, süreklilik değeri, teklik ya da grup değeri gibi somut ve 

soyut nitelikte pek çok değeri içermektedir (Tablo 4.4).   
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Tablo 4.4 Az katlı konutlar için önerilen koruma değer sistemi kapsamına giren değerler. 
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4.3 1950-1980 Dönemi İzmir’de İnşa Edilen Az Katlı Konut Yapılarının 

Önerilen Koruma Değer Sistemi Üzerinden Tanımlanması 

 

Modern mimarlık mirası kapsamında yapı türüne özgü ulusal koruma değerlerini 

saptamak üzere az katlı konut yapıları için geliştirilen değer sistemi,  İzmir az katlı 

konut mimarlığının içerdiği zenginliği göstermek üzere, kentin farklı bölgelerinden 

seçilen ve kapsamlı okumalar yapacak kadar  sözlü ve yazılı kaynağa ulaşılan yapılar 

üzerinde uygulanmıştır.   

 

Çalışmada örneklenen 1950-1980 dönemi konut yapıların kent içinden dağınık 

olarak seçilmesinin temel nedeni; İzmir kentinin pek çok bölgesinde, değişen 

topografik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullar altında ortaya çıkan konut 

mimarlığının mimari dil, mekânsal kurgu, arazi kullanımı gibi açılardan gösterdiği 

çeşitliliktir. Diğer bir sebep ise; kentleşme baskısı altında günümüze ulaşan konut 

örneklerinin çoğunun doku niteliği gösterecek ya da bölgesel karakter verecek 

biçimde bir arada bulunmayışıdır. Öte yandan değişkenlik gösteren örnekler üzerinde 

yapılacak analizler geliştirilen değer sisteminin kapsayıcılığını sorgulamak açısından 

da yararlı olmaktadır. Bu nedenle çalışmada seçilen örnekler  (yeterli yazılı ve sözlü 

kaynağa ulaşılanlar) Karşıyaka, Buca ve Hatay semtlerinde toplanmaktadır.  

 

4.3.1  Ersü Konutu (136 Sokak No: 56 -Buca) 

 

Oluşum Değeri: 230 ada 45 parselde yer alan yapı, 1971 tarihinde Ersü Ailesi 

tarafından yaptırılmıştır. Asker ve doktor olan Ersü çifti, yeni yaşam alanı olarak 

tercih ettikleri Buca‟da  edindikleri arazide, yakında bulunan ve çok beğendikleri bir 

konutun benzerinin yapılmasını talep etmişlerdir. O dönemde Buca Belediyesi‟nde 

çalışan mimarlardan birinin yardımı ile hazırlanan projenin tasarımında model alınan 

ve günümüze ulaşmayan konutun 1960‟ların ikinci yarısına tarihlendiği 

bilinmektedir. Konutun inşa edildiği çevre, Ersü Ailesi gibi kentin eğitimli ve yüksek 

gelir grubuna sahip ailelerin (doktor, avukat, asker v.b.) evrensel yaşam 

standartlarında, modernist tasarım anlayışı ile üretilen tekil konutlarının bulunduğu 

bir bölgedir.  Konutlarını benimsedikleri laik yaşamın temsilcisi olarak gören Sakıp 



125 
 

Ersü, yapının inşa sürecinde aydınlatmalar, vitrifiyeler gibi pek çok iç mekân 

detayının seçimiyle bizzat ilgilenmiştir. Ersü konutunun oluşum süreci, dönemin 

toplumsal yapısında modern yaşamın yorumlanışı ve mimari tercihleri gibi 

özelliklerin bilgisini aktarması açısından önem taşımaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.51 Ersü konutunun inşa edildiği bölgenin 1960‟lardan bir hava fotoğrafı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.52 Ersü konutunun günümüzde içinde yer aldığı kent dokusunun hava fotoğrafı (kırmızı çizgi 

kentsel sit sınırlarını, yeşil alan Cumhuriyet sonrası gelişen  konut alanını göstermektedir). 
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Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Yapı kütle kompozisyonu, plan kurgusu ve 

mimari dili ile ülkemizde 1950 sonrası yaygınlaşan rasyonel mimarlık anlayışını 

yansıtmaktadır. Döneminin yerel ve evrensel arasında salınan mimarlık ortamında, 

evrensel anlayışına eklemlenme yolunun seçildiği bir örnektir. Doğal çevreye uyum 

ve malzemelerin  doğasına uygun kullanım ilkeleri ile F.L. Wright‟ın organik 

mimarlık yaklaşımının; yaşama mekânı balkon bölümünde estetik arayışla dışa 

yansıtılan kolon kiriş detayları ile Brütalist akımın izlerini taşıyan konut, 1960‟larda 

Uluslararası Stil ardından ülkede gelişen özgün modernist yorumların biri olarak öne 

çıkmaktadır. 

   

(a)                                                                              (b) 

Şekil 4.53 (a) Giriş cephesinden görünüm, (b) Yaşama mekânı balkon tarafından görünüm. 

 

Yapının plan kurgusundaki fonksiyonel ayrışma kütle biçimlenişine yansıtılmış ve 

bu doğrultuda yaşama, yemek ve mutfak birimleri güneybatı kütlesi içinde, yatak 

odaları ve ıslak mekânlar ise kuzeydoğu kütlesinde kurgulanmıştır. Kolonlar 

üzerinde yükselen ve küçük bir giriş kütlesi ile birbirine bağlanan iki yalın 

dikdörtgen kütle ve kütleleri kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda sınırlayan masif 

taş duvarlar yapıya karakter veren imgeler olarak öne çıkmaktadır. Kolonlar ve masif 

taş duvarlar ile tanımlanan, bahçe ile bütünleşen bir zemin kat kullanımın önerildiği 

yapı,  modern mimarinin beş ilkesinden biri olan pilotiler üstünde yükselme ve bahçe 

ile bütünleşme ilkesinin uygulandığı bir konut örneğidir. Yatak odalarını içeren 

kuzeydoğu kütlesinin, bahçeye bakan masif taş duvarı üzerinde, zemin kotunda 
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bahçeye açılım sağlamak üzere oluşturulan sivri kemerli açıklık, yapının taşıdığı 

yerel unsurlardan biridir.  

    

(a)                                                                          (b) 

Şekil 4.54  (a) Ersü Konutu zemin kat planı, (b) Ersü Konutu üst kat planı. 

 

 

      

(a)                                                                                (b) 

Şekil 4.55 (a) ve (b) Yan cephede bahçeye bağlantı veren açıklığın bahçeden ve zemin kattan 

görünümü. 

 

Kütlesel kompozisyonda dikkat çeken masif taş duvarların iç mekânda da 

izlenebildiği yaşama bölümünde, yemek ve oturma alanlarının mekânsal akışkanlığı 

kotlar ve dolu-boş ilişkileri ile güçlendirilmektedir. Bu bölümde kullanılan iç mekân 

elemanları ve mobilyaların yapının mimari anlayışı ile örtüşen tasarım dili, yapıda 

modern mimarinin bütüncül tasarım ilkesinin benimsendiğini göstermektedir. Yatma 

birimlerinde yapısal olarak kurgulanan depolama birimleri de aynı anlayışın 

ürünleridir.  

 

Yapının tamamına hakim olan bütüncül tasarım anlayışının en çok hissedildiği 

mekân yaşama bölümüdür. Yapısal detayların yanısıra aydınlatma ve mobilya 
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tasarımlarında da görülen dil, yapının tasarımında dile getirilen  “modern ve özgün 

bir  konut yaşamı” sözünün temsilidir. 

 

   

                                          (a)                                                  (b) 

                            

        (c)                                                   (d) 

Şekil 4.56 (a),(b),(c) ve (d) İç mekândan detaylar. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Ersü konutunun yapımında, betonarme ve ana kütleleri 

tanımlayan masif taş duvarlarda yığma sistem kullanılmıştır.  Özellikle yaşama 

bölümünde kullanılan malzemeler, detay çözümleri ve dolu-boş ilişkileri ile konut içi 

yaşam özgün bir nitelik kazanmaktadır.  Ana kütleleri kuran yığma taşa duvarların 

yaşama mekânına doğal hali ile yansıtılması, taş duvar içinde yer alan şömine, 

Mondrian esintili bölüntüler içinde renkli vitray camları ile oluşturulan kapılar, 

yaşama mekânında kullanım ilişkilerini belirleyen kotlanmalarda kullanılan dökme 

mozaik basamaklar yapıya kimlik veren ve özgün kılan mimari detaylar olmaktadır.  
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Kentsel Bağlam Değeri:  Ersü konutunun yapıldığı dönemde Buca, tarihsel 

süreçten gelen banliyö kimliğini büyük ölçüde koruyan bir yerleşim durumundadır.  

Onyedinci yüzyıldan itibaren İzmir‟de yaşayan Batılı grupların sayfiye yeri haline 

gelen Buca, ondokuzuncu yüzyıl ikinci yarısında demiryolu ulaşımının kurulması 

sonrası kentin Avrupalı ve Levanten ailelerinin yeni konut alanı olarak öne çıkmıştır. 

Bu dönemde kentin önemli bir banliyösü haline gelen yerleşim,  Levantenlerin geniş 

araziler içinde Batılı mimari anlayışlarla tasarlanan büyük ölçekli konutlarda 

ayrıcalıklı yaşamlar sürdükleri bir yer olmuştur. Kentin prestijli konut alanlarından 

biri olarak görülen Buca, Cumhuriyet‟in ilk yıllarında da bu kimliğini sürdürmüştür. 

Yerleşimin fiziksel ve sosyal değişimine neden olan olaylar, 1922‟de gerçekleşen  

mübadele sonrası Rum nüfustan boşalan konut alanlarına göçmenlerin yerleştirilmesi 

ve 1940-1950 döneminde Levanten nüfusun büyük oranda Buca‟yı terketmesidir. 

Devlet mülküyetine geçen geniş arazi ve mülklerin bir kısmı eğitim ve sağlık amaçlı 

kamu kullanımına verilmiş, bir kısmı ise 1960‟lardan sonra ifrazlarla parçalanarak 

yeni konut alanları olarak imara açılmıştır (Akkurt ve Özkaban, 2010).  

 

Ersü konutunun inşa edildiği arazi bu süreçle elde edilmiş bir arazidir. 1960‟larda 

konutun yakın çevresi, kentin eğitimli (mühendis, doktor, subay, avukat v.b.) ve üst 

gelir grubuna dahil aileleri tarafından tercih edilen prestijli bir bölge haline gelmiştir. 

Ersü Konutu, 1960-1975 döneminde bölgede modernist tavırla inşa edilen çok sayıda 

konut yapısından biridir. 1971 yapım tarihi ile bu dönemin son örneklerinden olan 

Ersü konutu, günümüz koşullarında az sayıda kalmış örnekten biri olarak önem 

taşımaktadır. 

           

(a)                                                                                (b) 

Şekil 4.57 (a) ve (b) Ersü konutunun yer aldığı fiziksel çevre. 
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Dikdörtgen bir arazi üzerinde giriş cephesi ile sokağa yaslanan, diğer yönlerde 

geniş bir bahçeyle çevrili bir konumda tasarlanan yapı, yarı açık zemin kat kullanımı 

ile hem sokakla kurduğu yakın ilişki hem de bahçeye açılım olanaklarını 

değerlendirme yönünde özgün bir yaklaşım sergilemektedir.  

 

Süreç içinde 5 katlı apartmanlardan oluşan sıkışık bir kent dokusu  içinde kalan 

konutun, sokak kotunun yükselmesi ile zemin kat kullanımı zayıflamış ve parsel 

ifrazı nedeniyle yaşama bölümünün baktığı yöndeki bahçesi kaybedilmiştir. Tüm bu 

olumsuzluklara rağmen Ersü konutu yeşil yoğun bahçesi ile bulunduğu fiziksel çevre 

için nitelikli bir kentsel boşluk yaratması nedeniyle önem taşımaktadır. Öte yandan 

çevresinde kalan yakın tarihli, bahçeli konutlarla birlikte 1960-1970‟ler Buca‟sının 

nitelikli konut yaşamının temsilci olarak değer kazanmaktadır.  

 

Arazi (bahçe) kullanımı, konut içi yaşam önerisi, mimari özellikleri ile İzmir 

konut mimarlığının modern dönem özgün örneklerinden biri olan Ersü konutu, 

tasarım yaklaşımında hissedilen modernist tavır ve kulanıcısına sunduğu özgün  

yaşam önerisi ile Buca yerleşiminin mimari nitelikler doğrultusunda öne çıkan 

tarihsel prestijinin sürekliliğini sağlaması açısından kentsel bağlam değeri yüksek bir 

yapıdır.  

 

4.3.2  Filippucci Konutu (140 Sokak No: 7 -Buca) 

 

 Oluşum Değeri: 7265 ada 9 parselde yer alan yapı, Filipucci Ailesi için dönemin 

etkin mimarlarından Fahri Nişli tarafından 1959 yılında tasarlanmıştır. Ailenin 

sosyo-kültürel profili ve mimarlığa bakışı nedeniyle özgür bir tasarım süreci yaşayan 

mimar Nişli, özgün bir  konut yapısı ortaya koyma ve inşa etme olanağı bulmuştur. 

Filippucci konutu Buca‟da devlet mülküyetindeki geniş arazilerin ifrazı sonucu 

oluşturulan yeni konut alanında gerçekleştirilen ilk konutlardan biri olarak, bölgede 

gelişen mimari anlayışın öncüsü olması ve dönemin toplumsal yapısı içinde 

Levanten bir ailenin modern yaşam ve mimari tercihlerini göstermesi  nedeniyle 

önem taşımaktadır.  Konut sahipleri, yapının sunduğu konut yaşamını ve temsil ettiği 

modern  değerlerin kendileri için bir prestij unsuru olduğunu dile getirmektedirler.  
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(a)                                                                         (b) 

Şekil 4.58  (a) Filippucci konutunun inşa edildiği bölgenin 1960‟lardan bir hava fotoğrafı,                    

(b)  Konutun yapıldığı ilk yıllardan bir görünüm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Şekil 4.59 Filippucci konutunun günümüzde içinde yer aldığı kent dokusu (kırmızı çizgi kentsel sit 

sınırlarını, yeşil alan Cumhuriyet sonrası gelişen  konut alanını göstermektedir). 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Yapı kütle kompozisyonu, plan kurgusu ve 

mimari dili ile ülkemizde 1950 sonrası yaygınlaşan rasyonel mimarlık anlayışının 

özgün bir örneğidir. Türkiye‟de dünya mimarlığına açılımın arttığı 1950‟li yıllarda 

ulusal mimarlık dergilerinde Brezilya mimarlığının yakından takip edildiği 

bilinmektedir. Filippucci konutu da kütle biçimlenişi ve mimari dili ile Brezilya 

Modernizmi‟ne benzer özellikler göstermektedir. Günümüzde bazı değişiklikler 

geçirmiş olmakla birlikte, konutun yapıldığı yıllarda çekilen bir fotoğraf bunu açıkça 

ortaya koymaktadır. 
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(a)                                                                   (b) 

Şekil 4.60 (a) ve (b) Filippucci konutunun ilk yapıldığı yıllardan iki görünüm. 

 

Konutu tasarım sözü açısından özgün kılan özellik plan şeması ve zemin kat 

kullanımında ortaya çıkan nitelikli yaşam önerisidir. Kübik yapının tasarımını 

şekillendiren ve üçüncü boyutta özgün kılan unsur, yaşama katının merkezinde 

oluşturulan ve zemin kotu ile görsel ilişki kuran, zemin kata nitelikli ışık alımını 

sağlayan boşluktur.  

           

Şekil 4.61 Konutun tasarımını şekillendiren ve zemin kat kullanımı zenginleştiren orta boşluk.  

 

Yapı parselin arka çeperinde konumlanan kapalı bir hacim ve pilotiler üzerinde 

yükselmektedir. Kapalı hacim zemin kat servis kullanımlarına hizmet vermekte ve 

konuta ikincil bir giriş sağlamaktadır. Zemin kat tasarımı, servis birimi, üst kat orta 

boşluğunun izdüşümünde yer alan su ögesi, onu çevreleyen yeşil alan ve kolon 

dizileri arasında oluşturulmuş yarı açık kullanım alanlarından oluşmaktadır.  
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(a)                                                                    (b) 

Şekil 4.62  (a) Filippucci konutu zemin kat planı (b)  Filippucci konutu üst kat planı. 

 

U şemanın kullanıldığı ana yaşam katı mekân organizasyonunda, konutun giriş 

aldığı sokağa cehpe veren güneydoğu kanadında yaşama mêkanı, kuzeydoğu 

kanadında servis birimleri ve kuzeybatı kanadında yatak odaları konumlanmaktadır. 

Konutun güneybatı cephesinde yer alan ana giriş holüne tek kollu, betonarme bir 

rampa ile ulaşılmakta; zemin kattan alınan ikincil giriş ise servis hacimlerinin yer 

aldığı kuzeydoğu kanadına bağlanmaktadır. Yaşama katı plan şemasını kuran 

merkezi boşlukla kurulan ilişki (yalnız görsel olarak), giriş holü ve servis hacimleri 

koridoru üzerinden sağlanmaktadır. Yaşama mekânında ise orta boşlukla görsel bağ 

kurmak yerine ön cephede yer alan açık konsol üzerinden sokağa açılım tercih 

edilmektedir.  İç mekân detaylarında yatma birimleri ile birlikte tasarlanan gömme 

dolaplar, dönemin konut yapılarındaki  temel donatılardan biridir. 1980‟li yıllarda 

yalıtım problemi nedeniyle düz çatının beşik çatıya dönüştürülmesi ve zemin kata 

ilave edilen ikinci bir servis hacmine rağmen yapı büyük ölçüde özgün karakterini 

korumaktadır.  

 

Tasarımında modern mimarlığın ilkelerinden “pilotiler üstünde yükselme” fikrinin 

temel alındığı Filippucci konutu, tasarım sözü bağlamında değerlendirildiğinde, ana 

yaşam katı plan şeması ve zemin kat kullanım önerisi ile “yere ve mekâna özgü bir 

modernlik” anlayışı sergilemesi ve mimari dil açısından “dönemin dünya mimarlığı 

ile  paralellikler kurması” nedeniyle koruma değeri taşımaktadır.  
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(a)                                                                     (b)               

Şekil 4.63  (a) ve (b) Filippucci konutu giriş cephesi ve rampadan görünümler. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Filippucci konutu, “rampa, ön cephe konsolu ve 

pilotilerdeki narin ve estetik betonarme kullanımı; beton, cam ve metalden oluşan 

malzemelerdeki sadelik ve detay çözümlerindeki netlik” gibi detaylarla betonarme 

sistemin tüm olanaklarının ulusal ölçekte yetkin biçimde kullanıldığı bir örnek olarak 

yapım özellikleri açısından koruma değeri taşımaktadır.   

 

Kentsel Bağlam Değeri:  Filippucci konutu yapıldığı dönemde, içinde yer aldığı 

Buca yerleşiminin ondokuzuncu yüzyıl sonlarından bu yana “süre giden prestijli 

yaşam alanı kimliğini Cumhuriyet döneminde de sürdürmesine olanak veren erken 

örneklerden ve 1950‟ler sonundan günümüze ulaşan bir iki konuttan biri olması” 

nedeniyle yerleşim bağlamında önem kazanmaktadır. Filippucci Ailesi için yapılan 

konut, günümüzde ailenin ikinci kuşağı olan Romano Ailesi tarafından 

kullanılmaktadır. Günümüzde bir yanında 6 katlı apartman bloğunun baskısı altında 

olan konut, “diğer yanında yer alan ve yine mimari dili ile öne çıkan Mayda 

konutuyla birlikte,  dönemin konut mimarisi ve fiziksel dokusunun küçük ölçekli bir 

temsili olması nedeniyle” kentsel bağlam değeri taşımaktadır. Ayrıca yan yana iki 

dönem yapısı düşük gabarileri ve yüksek fıstık çamı ağaçları ile bulundukları sokağa 

karakter veren yapılar olarak dikkat çekmektedir.  
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(a)                                                                                    (b) 

Şekil 4.64  (a) ve (b) Filippucci konutunun  yer aldığı fiziksel çevre. 

 

4.3.3  Menteşeoğlu Konutu (Menderes Caddesi No: 38,2- Buca) 

 

Oluşum Değeri: 123 ada 71 parselde yer alan yapı, Menteşeoğlu Ailesi‟nin talebi 

üzerine 1976 yılında yüksek mühendis mimar Şener Zaptçı tarafından tasarlanmıştır. 

Tasarım sürecinin mimarın fikirleri öncülüğünde geliştiği Menteşeoğlu konutu, 

dönemin doktorlarından olan yapı sahiplerinin, imar düzenlemesi sonrası kazanılan 4 

kat hakkını (ailenin diğer fertleri için gerekli olması durumunda) kullanma 

olasılıkları göz önünde bulundurularak, zemin üstü üç kat olarak tasarlanmış; ancak 

yapının ilk iki katı inşa edilmiştir. Gelecek dönemlerin kullanım ihtiyacını düşünerek 

geliştirilen tasarım ve etaplı inşa süreci az katlı konut yapılarının pek çoğunda 

uygulanan, dönemin tipik yaklaşımı olarak önem taşımaktadır. Hala ilk kullanıcıları 

tarafından kullanılan yapı, sahipleri tarafından, hem döneminde hem de günümüzde 

benimsedikleri modern hayatın temsilcisi olarak görülmekte ve yapının sunduğu 

ayrıcalıklı konut yaşamı değerli görülmektedir. 

      

(a)                                                             (b) 

Şekil 4.65  (a) Menteşeoğlu konutu  giriş cephesi fotoğrafı, (b) Giriş cephesi çizimi. 
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Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Menteşeoğlu konutu, “kütle oluşumunda 

ikonik modernist prizmaların  evrensel dilinin kullanımı ve tasarım bütününe hakim 

olan Modernizm‟in  temel ilkelerinin 1970‟lerdeki kullanım devamlılığını göstermesi 

gibi özellikleri nedeniyle, ulusaldan çok evrensel mimari anlayışın bir temsilci 

olarak” tasarım sözü ve mimari dil değeri açısından önem taşımaktadır.  

 

Konutu dönemi ve günümüz koşullarında özgün kılan özellikler, yalın kübik 

kütlesi, pilotiler üzerinde kurgulanan ana yaşam katı ve peyzaj tasarımı ile zengileşen 

zemin kat kullanımıdır. Parsel içinde geri çekilerek konumlanan konutun zemin katı, 

giriş aldığı güneybatı ve servis birimlerinin bulunduğu güneydoğu cephelerinde 

pilotilerle çevrelenmiştir. Pilotilerle tanımlanan bu alanın giriş cephesinde veranda, 

güneydoğu cephesinde ise garaj yer almaktadır. 

 

Simetrik düzende kurgulanan zemin katının giriş aksında düşey sirkülasyon yer 

alırken, kuzeybatı kanadında bir oda, güneydoğu kanadında ise çamaşırhane, kiler ve 

wc‟den oluşan servis mekânları bulunmaktadır. Ana kullanım katı olan birinci katın 

kuzeybatı kanadında yaşama ve mutfak mekânları, güneydoğu kanadında ise servis 

ve yatma birimleri yer almaktadır. Ana kompozisyonda vurgulanan yaşama 

kütlesinin iç mekânı, “serpest plan serbest cephe” ilkesi doğrultusunda duvarlardan 

bağımsız bırakılan pilotiler ile özelleştirilmiştir. Konut iç mekân detaylarında yapısal 

olarak yatma birimlerine eklenen depolama birimleri ile zenginleştirilmiştir. 

                        

(a)                                                             (b) 

Şekil 4.66  (a) Menteşeoğlu konutu  zeminkat planı,  (b) Menteşeoğlu konutu  üst kat planı. 
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Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen konut, “ana kütleyi 

taşıyan narin pilotileri”, “yaşama bölümünde taşıyıcılardan bağımsız bırakılan cephe 

tasarımı”, 1970‟lerin yaygın uygulaması olan “cephe yüzeyine dışardan takılan 

ızgara korkuluk panelleri” gibi özellikleri ile döneminin özgün yapı detaylarını 

içermesi açısından önem taşımaktadır.  

 

Kentsel Bağlam Değeri:  Cumhuriyet sonrası 1950-1980 dönemi içinde, sosyo-

kültürel profili yüksek kentlilerin modern ve laik yaşam tercihleri doğrultusunda 

Buca‟da gelişen modernist konut mimarisi,  yerleşimin tarihsel süreçten gelen 

“prestijli konut bölgesi” kimliğinin sürekliliği açısından önem taşımaktadır.  

Menteşeoğlu konutu, söz konusu dönemin son örneklerinden biri olarak taşıdığı 

kentsel bağlam değeri nedeniyle korunması gerekli yapılardan biridir. Öte yandan 

konut, bahçesinde yer alan yoğun yeşil peyzaj ve kuzeydoğu yönündeki komşu iki 

parselde yer alan bahçeli konutlarla birlikte yoğun kent dokusu içinde nitelikli bir 

kentsel yeşil alan yaratmaktadır.  

 

Şekil 4.67  Menteşeoğlu konutu  ve komşu parsellerin yarattığı yeşil alanı gösteren bir hava fotoğrafı. 

 

 

Şekil 4.68 Menteşeoğlu konutu  ve sahip olduğu peyzaj. 
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4.3.4  Mayda Konutu (140 Sokak No: 27, 5, 5A -Buca) 

 

Oluşum Değeri: 7265 ada 10 parselde yer alan yapı, ondokuzuncu yüzyıl 

sonlarından bu yana kentin farklı bölgelerinde nitelikli konut yapıları yaptırmış olan 

Mayda Ailesi‟nin bir üyesi olan Doktor Hüseyin Mayda tarafından yaptırılmıştır. 

1973 yılında tamamlanan konutun tasarımı, dönemin Özel Buca Güzel Sanatlar 

Fakültesi‟nin dekanı olarak görev yapan mimar Hüseyin Kaptan‟a aitir. İşveren‟in 

talebi üzerine işlikli konut olarak kurgulanan yapının üst katı ailenin konutu olarak 

tasarlanmış, zemin kat ise kira konutu ve muayenehane kullanımına ayrılmıştır.  

Tasarım sürecinin mimarın tercihleri doğrultusunda geliştiği bilinen Mayda konutu, 

mimar Hüseyin Kaptan‟ın eğitimci kimliği de göz önüne alındığında, dönemin 

mimarlık eğitimindeki eğilimleri yansıtması nedeniyle de önem kazanmaktadır.     

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.69  Mayda konutunun içinde yer aldığı kentsel çevre. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Mimari dil ve tasarım yaklaşımı bağlamında 

değerlendirildiğinde, dönemin mimarlık ortamında 1960 sonrası çeşitlenen modern 

mimarlık yaklaşımlarından  biri olan Brütalist akımın yetkin bir örneği olan Mayda 

konutu, söz konusu akımın Buca yerleşimindeki tek örneği olması nedeniyle tasarım 

sözü ve mimari dil açısından  koruma değeri taşımaktadır. Program bakımından 

geleneksel konutlardan izler taşıyan Mayda konutu, bir yandan geleneksel işlikli 

konut anlayışının modern bir yorumu; öte yandan mekân kurgusu ve mimari dili ile 

evrensel değerlere referans veren özgün bir örnek olarak öne çıkmaktadır.  
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Konutu oluşturan mekânların her birinin hacimsel olarak kütleye yansıtılması; 

taşıyıcı sistemin gerek konsollar gerekse renk kullanımı ile vurgulanması; üst yapının 

ana kütleden koparılışı gibi yapısal detaylar, konutun mimari diline hakim olan 

mimari anlayışın (Brütalizm) temel unsurların vurgulamaktadır.  

 

Üç birimden oluşan yapıda mekânsal bölümlenme, her birimin özel girişi ve 

konutların birbirinden bağımsız, farklı kotlarda kurgulanan dış mekân kullanımları 

ile vurgulanmaktadır. Ana konut ve kira konutuna giriş yapının güneydoğusundaki 

140 Sokak‟tan; Hüseyin Mayda‟nın muaynehanesine giriş ise yapının 

kuzeybatısındaki 151/2 Sokak‟tan alınmaktadır. Muayenehane, aynı zamanda 

konutun giriş aldığı ve yaz aylarında yoğunlukla kullanılan giriş avlusuna 

açılmaktadır.    

Zemin katın yalın kurgusu, konsollarla farklı yönlere açılım veren üst katın 

dinamik etkisini arttırmaktadır. Boşluk tasarımlarında, masif kütle içinde oluşturulan 

ekranlar ve masif yüzeyler arası devam eden yırtıklar kullanılmaktadır. Yapı kütle 

biçimlenişindeki dışavurumcu tavrı,  taşıyıcı sistem ve üst yapı detaylarındaki estetik 

çözüm denemeleriyle İzmir ölçeğinde özgün bir konut örneği olarak dikkat 

çekmektedir. 

 

     

(a)                                                                                  (b) 

Şekil 4.70  (a) 140 Sokak yönünden görünüm,  (b)  151/2 Sokak yönünden görünüm. 
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(a)                                                                                 (b) 

Şekil 4.71  (a) Yan cepheden görünüm, (b) Ana konutun giriş avlusundan görünüm. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen Mayda konutu,  

temsilcisi olduğu mimari eğilimin ilkeleri doğrultusunda dışa yansıtılan taşıyıcı 

sistem  ve üst yapı detaylarındaki estetik arayışları ve uygulama kalitesi nedeniyle 

yapım özellikleri bağlamında koruma değeri taşımaktadır. Balkon parapeti, çörten 

tasarımı ve üst yapıyı kopararak oluşturulan çatı boşluğu havalandırma kanallarında 

uygulanan plastik etkisi yüksek betonarme uygulamaları yapıyı korumaya değer 

kılan yapım özellikleridir. 

 

 

   

 

 

                                                                                           (b) 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (c) 

Şekil 4.72  (a) Mayda konutu çörten detayı, (b) Üst yapı hava kanalları detayı, (c) Taşıyıcı sistem 

detayı. 
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Kentsel Bağlam Değeri: Buca‟da 1950-1980 dönemi içinde gelişen modern yaşam 

pratiği ve buna bağlı modernist konut mimarisinin son  örneklerinden biri olarak 

kentsel bağlam değeri taşıyan Mayda konutu, fıstık çamları ile çevreli bahçesi ve 

komşu parselinde yer alan  Filipucci konut ile birlikte bulunduğu çevre ve sokağın 

dönem karakterini yansıtması açısından da değer kazanmaktadır.  

 

4.3.5  Selvili  Konutu (Mehmet Akif Caddesi  No:102 -Buca) 

 

Oluşum Değeri: 3089 ada 3 parselde yer alan yapı Selvili Ailesi‟nin talebiyle 

mimar Mesut Özok tarafından tasarlanmıştır. Mesut Özok, Cumhuriyet sonrası 

harabe durumdaki İzmir‟e ilk gelen teknik adamlardan biri olması nedeniyle kentin 

Birinci Kuşak mimarları arasında anılmaktadır. 1930‟lu yıllardan itibaren İmar ve 

İskân Bakanlığı ve İzmir Belediyesi‟ndeki görevleri nedeniyle kente pek çok 

hizmette (savaş sonrası yıkıntıların kaldırılması, Kültür Park alanının ve bazı 

yapıların tasarlanması, itfaiye binasının yapımı gibi) bulunmuş olan Özok, serbest 

mimarlık yaptığı 1939-1957 yılları arasında üst-orta sınıf İzmirli aileler için pek çok 

apartman ve tekil konut tasarım ve uygulaması gerçekleştirmiştir. Bunlar yapılardan 

biri olan Selvili konutunun yapım tarihi bilinmemekle birlikte, 1940‟lar sonu-

1950‟ler başı olduğu düşünülmektedir.  

 

Buca‟da Cumhuriyet sonrası kentin eğitimli ve yüksek gelir grubuna sahip 

ailelerinin (doktor, avukat, asker v.b.) tercihleri doğrultusunda evrensel yaşam 

standartları ve modernist tasarım anlayışı ile üretilen konut yapılarının günümüze 

ulaşan en erken örneği olması nedeniyle önem taşıyan  Selvili konutu, Zekiye Selvili 

tarafından 1967 yılında “sağlık hizmetlerinde kullanılmak koşulu” ile hazineye 

bağışlanmış ve bu tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı‟nın kullanımına tahsis 

edilmiştir. Sağlık Ocağı hizmetinde kullanılmak üzere, 1981 yılında konutun arka 

cephesine bitişik, kendisiyle aynı gabariye sahip ek bina yapılmış ve  konutun arka 

cepheye açılan koridoru üzerinden iki yapı birbirine bağlanmıştır. Süreçte ihtiyaçlar 

gereği ek yapıya bitişik tek katlı bir yapı daha inşa edilmiştir.  
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Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Ayrık nizam yoğun yeşil bir bahçe içinde 

yer alan yapı, kütle biçimlenişe hâkim olan  Erken Modernist dil ile İzmir‟de kalmış 

tek örnek olarak dikkat çekmektedir.  

 

     

                                       

 

 

 

 

                                                                             

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Şekil 4.73  (a) Selvili konutu zemin kat planı, (b) selvili konutu üst kat planı. 

. 

Girişin iki bölümlü (salon salamanje) salon kısmından yapıldığı plan şemasında, 

girişin sağ tarafında bir kenarı yarım daire formla vurgulanan misafir odası yer 

almakta ve giriş aksının devamında yer alan koridor üzerinde ıslak hacimler ve bir 

adet oda yer almaktadır. Plan kurgusunda yatma ve yaşama  mekânları için 

fonksiyonel ayrım yapılmış olmakla birlikte, yaşam bölümünün ön kısmı  giriş ve 

dağılımı sağlayan merkezi konumu ile geleneksel mekân kültüründen gelen sofa 

niteliğini kısmen korumaktadır. Mekân organizasyonunda geleneksel  konut 

kültüründen izler taşıyan yapının, kütle biçimlenişinde  Erken Modernist dilin 

hakimiyeti sözkonusudur. Silindir formla özelleştirilen yalın kübik kütle biçimlenişi, 

ana kütleden boşaltılarak oluşturulan giriş terası ve basamaklar, masif etkisi yüksek 

ana kütlede oluşturulan köşe pencereleri, gri edelputz sıva kullanımı ve  kırma çatı 

yapıyı tanımlayan ve dönem karakterini yansıtan ögelerdir.  
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                                         (a)                                                                       (b)                                                                             

Şekil 4.74  (a) ve (b) Selvili konutu giriş cephesinden görünümler. 

 

Erken Modernizm‟in 1940‟lar sonu-1950‟ler başından bir temsili olan Selvili 

konutu, tasarım sözü ve mimari dil açısından değerlendirildiğinde; plan düzleminde 

yorumlayarak sürdürdüğü mekân geleneği ve üçüncü boyutta evrensel değerlere 

referans veren mimari dil sentezinden doğan özellikleri ile “dönemin ulusal ölçekte 

modern konut mimarisinin örneklerinden biri olarak” koruma değeri kazanmaktadır.  

 

Yapım Özellikleri Değeri: Selvili konutunda görülen geleneksel yığma sistemin 

betonarme kiriş ve döşemelerle birlikte kullanıldığı karma sistem, ülkenin ekonomik 

koşulları doğrultusunda ulusal ölçekte yaygın kullanılan bir yapım sistemi olarak 

değer taşımaktadır. Ayrıca konutta görülen köşe pencere çözümleri, edelputz sıva 

kullanımı gibi detaylar  dönemin tipik yapı detaylarının bilgisini aktarması nedeniyle 

önem taşımaktadır. 

     

                                         (a)                                                                       (b)                                                                             

Şekil 4.75 (a) ve (b) Selvili konutu giriş cephesinden detaylar. 
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Kentsel Bağlam Değeri:  Cumhuriyet sonrası gelişen modern konut mimarisinin 

az katlı yapılar özelinde ve Buca yerleşimi ölçeğinde günümüze ulaşan en erken 

örnek olması nedeniyle kentsel değer taşıyan Selvili konutu,  yer aldığı yoğun kent 

dokusu içinde, yıllanmış ağaçlarla tanımlı bahçesi ile yarattığı kentsel boşluk ve yeşil 

doku nedeniyle fiziksel çevre kalitesini arttırmaktadır.  

 

            

                                         (a)                                                                       (b)                                                                             

Şekil 4.76  (a) Selvili konutunun içinde yer aldığı kentsel çevre, (b)  Konutun sahip olduğu yeşil doku. 

 

4.3.6   Mehmet Özşenler Aile Apartmanı  (110 Sokak  No:6 -Buca) 

 

Oluşum Değeri:  129 ada 3 parselde yer alan yapı, kentte 1952 Aru planının 3-4 

kat gabari önerisi sonrası gelişen ve İzmir‟de “aile apartmanı” olarak anılan “kira 

evlerinin” 1969 yılında inşa edilmiş az katlı bir örneğidir.  Hala aile apartmanı olarak 

kullanılan yapı, yapıldığı dönemde „kentte süregelen aile apartmanı tipolojisine 

evrensel tasarım anlayışı ve mimari dili ile getirdiği yeni yorum‟ ve Buca‟da 

Cumhuriyet sonrası üretilen konut yapılarından günümüze ulaşanlar içinde  farklı 

tipolojisi ile dikkat çeken bir yapıdır. 

 

Şekil 4.77  Mehmet Özşenler aile apartmanı giriş cephesi. 
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Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Yapı kütle kompozisyonu, mimari dili ve 

plan kurgusu ile Uluslararası Stil‟in ikonik prizmatik kütlelerinin küçük ölçekli bir 

aile apartmanındaki denemesi olması;  4 konut birimini düşeyde yükseltmek yerine, 

yatay bir prizmatik kütle içinde çözen ve böylece her bir birimin bahçeyle ilişkisini 

güçlendiren mimari çözüm ve sunduğu yaşam kalitesi ile çağın apartman yaşamına 

getirdiği yenilikçi tavır nedeniyle tasarım sözü ve mimari dil açısından koruma 

değeri taşıyan bir yapıdır.  

 

      

(a)                                                                                     (b) 

Şekil 4.78  (a) Mehmet Özşenler Aile Apartmanı zemin kat planı (b) Üst kat planı. 

 

Yalın net prizmatik kütle içinde alta iki, üstte iki olmak üzere dört konuttan oluşan 

yapı ön/giriş cephesi boyunca yaşama mekanlarının, orta bölümde mutfak ve ıslak 

hacimlerin, arka cephe boyunca da yatma birimlerinin bulunduğu bir plan şemasına 

sahiptir. Planlarda fonksiyonel ayrışmayı sağlayan rasyonel anlayış cephe diline de 

yansımış; yapı bütünündeki dört farklı konut birimi benimsenen mimari dilin yaygın 

repertuarı olan gridal cephe düzeni ile ön cepheye yansıtılmıştır. Cephe gridleri 

içinde kesintisiz devam eden pencere düzeni ve yalın prizmatik kütlesi ile güçlü bir 

modernist imge yaratılmıştır.  
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Şekil 4.79  Mehmet Özşenler Aile Apartmanı ön cephe çizimi. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen yapı, sistemin temel 

ilkeleri doğrultusunda, yatay ve düşey taşıyıcıların gridal düzende kütleye 

yansıtıldığı ve  gridler arası kesintisiz şeffaf yüzeylerle vurgulandığı bir konut 

örneğidir. 

 

Kentsel Bağlam Değeri: Yalın metal korkuluklarla sokaktan ayrılan ve yoğun 

yeşil bir bahçe içinde konumlanan yapı komşu ve karşı parsellerinde yer alan farklı 

dönem konutları (19. yüzyıl ve Cumhuriyet dönemi) ile birlikte yarattığı doku ve 

Buca yerleşiminin tarihsel kimliğindeki çeşitliliğin temsili olması nedeniyle kentsel 

bağlam değeri taşımaktadır. 

                              

Şekil 4.80  110 Sokak‟ta yer alan aile apartmanının içinde yer aldığı fiziksel çevre ve yakın 

parsellerde yer alan farklı dönem yapıları ile ilişkisini gösteren hava fotoğrafı. 
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4.3.7   Nebil Susup Sokak  No: 125, 14 -Buca 

 

Oluşum Değeri: 299 ada 174 parsel yer alan yapı, babaları asker emeklisi olan  

İzmir dışında çalışan bir ailenin, emeklilik sonrası İzmir‟in çok sevdikleri Karşıyaka 

ilçesinde bir konut yaptırma talepleri doğrultusunda 1966 yılında mimar Emin Balin 

tarafından tasarlanmıştır. Yapı sahiplerinin ifadeleriyle “konutun Ankara‟da 

yaşadıkları dönemde Anıttepe‟de görüp beğendikleri bir evin birebir modeli olarak 

tasarlandığı” bilinmektedir. Konutun inşa edildiği arazi, dönemin ucuz arsa 

edindirme politikaları kapsamında, belediye tarafından kurutulan bataklık alanlarının 

parselasyonu ve imara açılması ile oluşturulan arazilerden biridir. Konut yer aldığı 

Nebil Susup Sokak üzerinde ilk inşa edilen yapı olması ve bölgede gelişen modern 

konut yaşamı ve mimari anlayışa öncülük etmesi nedeniyle oluşum değeri açısından 

önem taşımaktadır.   

   

(a)                                                                          (b) 

Şekil 4.81  (a) Yakın çevreyi gösteren bir hava fotoğrafı, (b) Konutun genel görünümü. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Konut, 1930‟lu yıllarda kentte Alsancak 

Gazi İlköğretim Okulu, Bornova  Ziraat Mektebi gibi kamusal yapılarda kullanılmış 

olan Streamline Moderne eğiliminin 1960‟lar konut yapısında uygulanmış yalın bir 

örneği olarak dönemin mimarlık ortamındaki  dil çeşitliliğini yansıtması bakımından 

önem taşımaktadır.  

 

Köşe parsele yerleşen ve iki bağımsız birimden oluşan aile konutu, kütle boyunca 

yuvarlatılmış köşe çözümü; söveler, pencere dizileri ve çatı saçağındaki akışkan 

çizgilerle vurgulanan yataylık etkisi ile Streamline Moderne  eğiliminin özelliklerini 

yansıtan yapının diğer karakteristik unsurları, giriş aksında cepheye yerleştirilen ve 



148 
 

sokağın baş harflerini simgeleyen  ince metal yazı  betonarme plaktan oluşan giriş 

saçağı, kütle boyunca dönerek devam eden narin balkon korkuluklarıdır.  

 

                                        

Şekil 4.82 Zemin kat planı 

    

(a)                                                                                     (b) 

Şekil 4.83  (a) Üst kat planı, (b) Çatı katı planı. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemin yalın bir örneğini sergileyen  

konutta, kütle boyunca devam eden çatı saçağı ve betonarme plak giriş saçağı 

konsolu yapım özellikleri açısından öne çıkan unsurlardır.    

 

Kentsel Bağlam Değeri: Karşıyaka yerleşiminin tarihsel süreçte edindiği “prestijli 

konut yaşam bölgesi”  kimliğini 1960‟lı yıllarda sürdüren, konumlandığı sokak 

üzerinde mimari anlayışı ile öncü rol oynayan yapı, günümüzde de parsel köşesinden 

geri çekilerek oluşturulmuş yeşil bahçesi ve yan parselindeki yakın tarihli, bitişik 

nizam, iki katlı konutla birlikte sokağın bu bölgesine dönem karakteri 

vermektedirler. 
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Şekil 4.84 Bitişik nizam iki dönem konutunun görünümü. 

 

4.3.8   6350 Sokak  No:2,20  -Bostanlı 

 

Oluşum Değeri: 41 ada 2061 parselde yer alan 2 konuttan oluşan yapı, iki farklı 

mimara tasarlatılan projeler arasından seçilerek gerçekleştirilmiş bir konuttur. Mimar 

Sedat Soner‟in çizdiği projeyi beğenen aile, yapıya dair bazı kararların  alımında 

etkin rol aldıklarını ifade etmektedir. 1965 yılında tamamlanan inşaat süreciyle yapı 

sahibi Muammer Bey ve kardeşi ilgilenmişlerdir. Yapının temel inşaatı, imarda 

verilen kat adeti göz önünde bulundurularak 4 katlı bir yapıya uygun olarak yapılmış; 

ancak yalnız ilk iki katı inşa edilmiştir. Konut,  inşa edildiği dönemde 6350 

Sokak‟tan Bostanlı deresine kadar uzanan ada üzerinde gelişen, bahçeler içinde 1-2 

katlı konutlardan oluşan dokunun ilk örneklerinden olması ve konut projesinin elde 

edilmesinde aile tarafından gösterilen hassasiyet nedeniyle oluşum değeri açısından 

önem taşımaktadır. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Mimari dili ile 1970‟li yılların Erken 

Modernist imgelerden arınmış, yalın kitle kompozisyonu içinde cephe öğeleri ile 

karakter kazanan örneklerinin erken bir örneği olan konut, fonksiyonel ayrışmanın 

temel alındığı plan şeması ile  ulusal ölçekte yaygınlaşan az katlı konut tipolojisini 

örneklemesi nedeniyle koruma değeri taşımaktadır.  
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Şekil 4.85 Yaşama bölümünün açıldığı sokak cephesinden bir görünüm. 

 

Yalın bir dikdörtgenin uzun kenarı orta aksına konumlandırılan merdiven kovası 

üzerinden girilen konutun plan şeması, kare giriş holünün iki yanına yerleştirilen 

yaşama ve yatma mekânlarından oluşmaktadır. Merkezi konumdaki giriş holüne 

misafir odası, mutfak ve tuvalet açılırken; sol kanattan, yatak odalrı ve banyonun 

sıralandığı gece holü bağlanmakta; sağ kanatta ise L form ile alt bölgelere ayrılmış 

olan yaşama mekânı ve mutfak konumlanmaktadır.  

 

 

 

Şekil 4.86 Zemin kat planı. 
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(a)                                                                                     (b)                                                                                                 

Şekil 4.87 (a) Üst kat planı, (b) Çatı katı planı. 

 

Mekân organizasyonunda hakim olan rasyonel-fonksiyonalist anlayış, mutfağı 

yemek köşesine bağlayan banko, yaşama içinde misafir köşesini tanımlayan yırtıklı 

düşey ayırıcı eleman ve yatak odalarında yapısal olarak tasarlanan depo birimleri gibi 

iç mekân donatıları ile güçlenmektedir.  

  Yalın kübik kütlesi, ön cephe boyunca devam eden balkon döşemeleri ve 

pencere dizileri ile yatay vurgunun hakim olduğu yapının en karakteristik öğesi, giriş 

aksında yer alan sirkülasyon elemanının cephede ifade ediliş biçimidir. Düşey 

vurguyu güçlendirmek üzere kare modül çıkışlı açılı saç elemanların yön 

değiştirilerek kullanımından oluşan, üç boyut etkisi yüksek, sanatsal ifadesi güçlü 

metal eleman; 1970‟ler mimarisinde bütün tasarımdan öte cephe elemanları ölçeğine 

inen farklılık arayışlarının erken ve özgün bir örneği olarak dikkat çekmektedir. 

 

 

Şekil 4.88 Giriş cephesi orjinal çizimi. 
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Şekil 4.89 Merdiven kovasını tanımlayan üç boyutlu metal  süsleme. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemin yalın bir örneğini sergileyen  

konutta, taşıyıcı sistemin kullanımındaki gelişim ile balkon konsollarını taşıyan 

kolonlar kaldırılmış, konsollar cepheye yeni bir yatay etki ile dahil olmuştur. 

 

Kentsel Bağlam Değeri: Bostanlı bölgesinde 1960‟lı yıllarda gelişen ayrık nizam 

az katlı konut yapılarından oluşan kent dokusunun az sayıda kalan örneğinden biri 

olması nedeniyle kentsel bağlam değeri taşımaktadır.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                (a)                                                                               (b) 

Şekil 4.90 (a) ve (b) Konutun içinde yer aldığı kentsel çevre ve konumu gösteren fotoğraflar. 
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4.3.9   Emlak Bankası Bostanlı Konutları (Cengiz Topel Caddesi, 2018-2019-2020-

2021 Sokaklar  -Bostanlı) 

 

Oluşum Değeri: Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren inşaat teşebbüslerini 

destelemek, gerekli kredileri sağlamak amacıyla 1926 tarihinde kurulan Emlak ve 

Eytam Bankası, 1946 yılında dönemin koşulları doğrultusunda kurumsal yapı 

değişikliği ile Türkiye Emlak Kredi Bankası‟na dönüşmüştür. Bu tarihten itibaren 

birey ve kooperatif kredi desteği yanı sıra pek çok konut uygulaması yapan bankanın 

İzmir‟deki toplu konut uygulamaları Karşıyaka-Bostanlı‟da yoğunluk 

göstermektedir. Eski Gediz deltası üzerinde yer alan yarı bataklık durumundaki 

arazilerin ıslahı sonrası 1969 yılından itibaren uygulamalar başlamıştır.  

 

Emlak Bankası Bostanlı Konutları, 1969-1984 yılları arasında gerçekleştirilen 5 

etaptan ilkidir. 1970 yılında projelendirilen konutların inşaat süreci, 1972 yılında 

başlamıştır. 2 ve 4 katlı 18 bloktan oluşan Bostanlı konutları 150 konut ve 6 dükkan 

birimini içermektedir.  

 

 İlk kez 1898‟de İngiltere‟de önerilen, 20. yüzyılda Modern Hareket kapsamında 

CIAM konferanslarında geliştirilen ve farklı yaklaşım ve ölçeklerde yaygınlaşan 

“bahçeşehir” kavramının İzmir‟deki yerel yorumlarından biri olarak önem taşıyan 

konutlar, oluşum süreçlerinin barındırdığı “sosyal ve ekonomik stratejiler” ve  Emlak 

Bankası‟nın hazırladığı “broşürler üzerinden seçim yaparak konut edinme” gibi 

kentli için yeni alışkanlıklar geliştirmesi nedeniyle koruma değeri taşıyan yapılardır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                        (b) 

Şekil 4.91 (a) Konut bloklarının bulunduğu kentsel doku, (b) Yerleşimi gösteren vaziyet planı 
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Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: 20. yüzyılda Modern Hareket kapsamında 

farklı coğrafyalarda farklı ölçek ve yaklaşımlarla uygulanan  “bahçeşehir modelinin” 

yerel bir yorumu olan Bostanlı konutları, yatay ve düşey blokların oluşturduğu 

nitelikli yaşam alanı, mimari dil ve  tasarım yaklaşımı ile değer taşıyan bir konut 

bölgesi olmaktadır.    

  

İki katlı 15 yatay blok ve dört katlı 3 düşey bloktan oluşan konut alanı, yatay 

blokların üçlü ve ikili dizileri ile zenginleşmektedir. Uzun kenarın orta aksından giriş 

alınan yatay bloklar girişin iki yanında birer konutun olduğu 4 daireli bir programa 

sahiptirler.   Düşey bloklarda ise her katta dört daire bulunmaktadır.  

 

Yatay blokların plan şemasında, küçük bir giriş holünün açıldığı L formlu yaşama 

mekânı  giriş aksı boyunca iki alt bölüme ayrılmakta, üst bölüm mutfakla doğrudan 

ilişkili yemek odası, alt bölüm ise oturma bölümüne hizmet vermektedir.  Yaşama 

mekânından geçilerek ulaşılan gece holü üzerinde ise iki yatak odası ve banyo yer 

almaktadır.  

 

Şekil 4.92 Yatay bloklara ait kat planı. 

 

Düşey blokların plan şeması ise merkezi bir yaşam mekânı etrafında örgütlenen iki 

yatak odası ve ıslak hacimlerden  oluşmaktadır.  

 



155 
 

 

Şekil 4.93 Düşey bloklara ait kat planı. 

 

Yatay blokların karakteristikleri, giriş aksını geniş yatay yırtıklarla tanımlayan, 

bütünde kütleye düşey vurgu veren beton elemanlar, cephe yüzeyinden açılanarak 

bahçeye doğru uzanan balkon tabliyeleri ve yaşama mekânlarının geniş pencere 

dizileridir. İç mekânlarda merdiven kovasının tamamen şeffaf, narin metal 

doğramaları, merdiven korkuluklarının yalın boru profillerle çözümü gibi 

özellikleriyle tasarımın modern çizgisi olgunlaşmaktadır.  

 

Konut blokları mimari yaklaşım ve dilleri açısından değerlendirildiğinde; yatay 

bloklarda modernist tavrın hakimiyeti söz konusu iken, düşey bloklar hem plansal 

hem de kütlesel olarak daha yerel yaklaşımlar sergilemektedir. 

 

Şekil 4.94 Yatay bloklar giriş cephesi. 
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Şekil 4.95 Düşey bloklar giriş cephesi. 

 

Şekil 4.96 Dizi halindeki yatay blokların genel görünümü. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen konutlarda,   merdiven 

kovalarını vurgulayan  betonarme elemanlar, cephe yüzeyine açılı olarak takılan 

balkon döşemeleri yapısal olarak öne çıkan detaylardır.  

 

Kentsel Bağlam Değeri: 20. yüzyılda dünyada gelişen “bahçeşehir” kavramının, 

dönemin konut üretim modelleri aracılığıyla üretilmiş bir örneği oln konut grubu, 

yarattıkları nitelikli kentsel çevre ve konut yaşamı ile İzmir kenti ölçeğinde değer 

taşıyan yapılardır. 
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4.3.10   Karayolları Kooperatif Evleri  (169 Sokak No: 20, 20A –Basınsitesi) 

 

Oluşum Değeri: Karayolları Kooperatif Evleri, 1950‟li yıllarda devletin konut 

edindirme politikaları çerçevesinde belirlediği (ucuz arazi temini, kredi sağlama, 

kooperatifçiliğe teşvik gibi) yardımlar sonucu oluşan bir konut grubudur. 1958 

yılında Sosyal Sigortalar Kurumu‟nun (SSK) verdiği kredi desteği ile kooperatif 

kuran Karayolları mensupları, Hatay Basınsitesi mahallesinde semtin köklü 

ailelerinden olan Mazıcı Ailesi‟nden,  bir tanesi sosyal tesis amaçlı kullanılmak üzere 

33 adet arsa satın almışlardır. O dönemde SSK yalnız konut için kredi verirken; bu 

kooperatife arsa bedellerinin yarısı için de kredi vermiştir. Karayolları ise 

çalışanlarının kurduğu kooperatife, kayalık olan inşaat arazilerin düzenlenmesinde iş 

makinaları desteği sağlamıştır. Böylece çoğunluğu işçilerden oluşan kooperatif 

üyeleri başlangıçta oldukça düşük bir bütçe ile konut inşaatına başlayabilmişlerdir 

(üyeler 4700 lira arsa bedeli yerine yalnız 2700 lira peşinat ödeyerek kooperatife 

katılmışlardır).  

 

Basınsitesi Mahallesi 168, 169 ve 170 Sokaklar üzerinde dağınık halde bulunan 

32 arsa üzerinde, 2 katlı 2 konutlu, ayrık nizam bahçeli konutlar projelendirilmiştir. 

Sosyal Tesis yapımı için alınan arsa daha sonra ileride çoklu mülkiyetten doğacak 

sıkıntılar düşünülerek satılmıştır.  Konutlar,  250 lira taksitler halinde 20 yıl geri 

ödemeli kredi ile 60.000 liraya mal olmuştur. 1958 „de yapımı başlayan yapıların 

kaba inşaatı 1960‟da tamamlanmış, ihtilâl nedeniyle ara verilen yapım süreci 1963‟te 

tamamlanmıştır.   

 

32 konut yapısından günümüze yalnız iki tanesi ulaşmış olan Karayolları 

Kooperatif Evleri, bulundukları bölgenin ve İzmir kentinin “1950-1960 dönemi toplu 

konut uygulamaları tarihi”; “kurulan kültürel ve ekonomik ortaklıkların temsili 

olması” nedeniyle önem taşımaktadır. Karayolları Kooperatif Evleri ile yakın 

zamanlı olarak aynı bölgede başka  kooperatiflerin de kurulduğu bilinmektedir. Her 

birinden 2-3 gibi az sayıda konut örneği günümüze ulaşmış durumdadır. Bu 

konutların tümü  bölgenin sosyo-kültürel tarihi açısından da koruma değeri taşıyan 

yapılardır.  
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Şekil 4.97  1960‟larda Basınsitesi‟nde inşa edilen kooperatif evlerinin yayıldığı alanlar. 1:Karayolları 

Kooperatif Evleri, 2: Basın Mensupları Evleri, 3: Hakim Evleri. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Üyelerinin ekonomik koşulları ve ülkenin 

inşaat sektöründeki standart olanakları çerçevesinde tasarlanan ve inşa edilen  

Karayolları Kooperatif Evleri, yalın kütle biçimlenişi ve plan kurgusu ile 1950 

sonrası tüm ülkede yaygınlaşan ve dönemi için anonimleşen, daha çok orta sınıfa 

hizmet veren  mütevazi konut örneklerinden olmaları sebebiyle tasarım sözü ve 

mimari dil değeri taşımaktadırlar. 

 

  

(a)                                                                                   (b) 

Şekil 4.98 (a) Karayolları Kooperatif Evleri sokak cephesi, (b) Tip kat planı. 
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Kare bir alana oturan konutların tasarımında, yan cephe orta aksından girilen 

küçük bir giriş holünün açıldığı L formlu yaşama mekânı  giriş aksı boyunca üç 

kanatlı kapılarla iki alt bölüme  (salon salamanje) ayrılmaktadır. Yemek bölümü 

girişin sol yanında yer alan mutfakla küçük bir açıklık aracılığı ile ilişkilenmekte, 

giriş aksınan paralel uzanan yaşama/oturma bölümü ise sokak cephesine bir balkon 

üzerinden açılmaktadır.  Yaşama mekânından geçilerek ulaşılan  küçük bir gece holü 

üzerinde ise 2 yatak odası ve bir banyo yer almaktadır.  

 

Sokak yönünde ve yan cephelerde dar, arka cephede ise geniş bir bahçeye sahip 

sahip yapılarda görülen “mütevazi kütle biçimlenişi, yalın pencere dizileri, cephe 

yüzeyinde geometrik boşluklarla ifade edilen servis pencereleri, kırma çatı ve serpme 

sıva cephe dokusu”  konutlara karakter veren  dönem özellikleridir.  

 

              

(a)                                                                   (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)                                                                             (d) 

Şekil 4.99 (a), (b), (c) ve (d) Kütle biçimlenişi ve servis pencerelerinden görünümler. 
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Yapım Özellikleri Değeri: Mimari niteliği ile dönemi için anonimleşen 

örneklerden olan konutlar, yapım sistemi açısından da ülke  koşulları paralellinde  

yaygın uygulanan geleneksel yığma sistemin betonarme kiriş ve döşemelerle birlikte 

kullanıldığı karma sistem ile  inşa edilmişlerdir. Ülkenin yapım teknolojikeri 

tarihinde belli aşamaları göstermesi nedeniyle önem taşımaktadır. 

 

Kentsel Bağlam Değeri: Yapıldığı dönemde 32 konutla yaratılan mahalle 

dokusundan günümüze yalnız 2 örnek kalsa da Karayolları Kooperatif Evleri, 1950 

sonrası İzmir kentinin yayılım gösterdiği Hatay bölgesinde gelişen yeni konut 

alanlarından biri olan Basınsitesi‟nin “yerleşim tarihinin temsili”  ve “bugünkü 

fiziksel dokunun nüvesini oluşturan 1950-1960 dönemi toplu konut 

uygulamalarından biri” olması nedeniyle kentsel bağlam açısından değer 

taşımaktadır.  

 

4.3.11   Ünal Konutu (Süller Konutu -1743 Sokak No: 26/2, 34 –Karşıyaka) 

 

Oluşum Değeri: Karşıyaka semtinin Cumhuriyet döneminde yoğun talep gören 

bölgesi olan Çamlık‟ta inşa edilen yapı, Ünal ailesinin talebi ile 1951 yılında 

dönemin aktif mimarlarından biri olan Fahri Nişli‟ye tasarlattırılmıştır. Karşıyakalılar 

tarafından Çamlık Sokak olarak anılan 1743 Sokak, dönemin  sosyo-kültürel 

hayatında modernist tavrı benimseyen ailelerin yeni yaşam alanı olarak tercih 

ettikleri bir bölge olmuş ve özellikle 1950 sonrası inşa edilen nitelikli konut örnekleri 

ile Cumhuriyet sonrası gelişen modern konut talebinin önemli bir uygulama alanı 

haline gelmiştir.  Ünal konutu da bu dönemin temsilcilerinden biri olarak önem 

taşımaktadır.  

 

Şakir Ünal‟ın mimarlığa ilgisi paralelinde gösterdiği özen sonucu; kentin prestijli  

bir alanında, dönemin isim yapmış bir mimarına yaptırılan konutun tüm ince yapı 

detayları yurt dışından getirilen malzemelerle inşa edilmiştir.  Tasarım ve maliyet 

konusunda hiçbir sınırlama getirmeyen Şakir Ünal, tasarım ve uygılama sürecinde 

aktif rol almıştır. 1962 yılında ailenin talebi üzerine yine Fahri Nişli tarafından  

konutun dört katlı bir aile apartmanına dönüşümü için bir  proje hazırlanmış ancak 
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uygulanmamıştır. Ailenin sosyo-ekonomik profili düşünüldüğünde ekonomik 

nedenlerden çok mevcut konutun temsiliyet değeri ve aileye sunduğu yaşamın 

mekânsal kalitesi nedeniyle apartman projesinden vazgeçildiği anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla döneminde ve günümüzde hala aile için kentin sosyo-kültürel hayatında 

bir temsiliyet değeri taşıyan konut, kent tarihi açısından da önemli bulunarak 2010 

yılında tescillenmiştir.  

    

(a)                                                                (b) 

Şekil 4.100 (a) Ünal konutu yakın çevresi, (b) Ünal konutu genel görünüm. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Kitle kompozisyonu, kullandığı mimari 

repertuar ve plan kurgusu ile hem modernist hem de ulusalcı özellikler gösteren Ünal 

konutu, 1950‟lerde yaygınlaşan evrensel yaklaşımların yerel mimarlık kültürüyle 

birlikte yorumlandığı bir örnek olarak önem kazanmaktadır. 

 

Köşe parselde yer alan yapı L plan şeması önerisi ile parselin tüm olanaklarından 

faydalanma imkanı bulmaktadır. Bu akılcı yaklaşım yalın kütle biçimlenişi ve 

kırılma noktasındaki 30‟ların Streamline Moderne çizgisinde yuvarlatılmış köşe ile 

üçüncü boyutta ifade bulmaktadır. Katlar arası fonksiyonel ayrışmanın olduğu 

yapıda; zemin katta yaşama, yemek, mutfak, wc mekanları, üst katta ise üç adet yatak 

odası ve banyo bulunmaktadır.  Kütlede çeyrek daire formla ifade bulan, köşe 

parselde iki yöne açılım sağlayan ve tüm mekânları birbirine bağlayan ana hol, 

geleneksel konutlarda kullanılan sofanın yeni bir yorumu olarak konuta karakter 

vermektedir. Yapıldığı dönemde yüksek bir inşaat ve malzeme kalitesi ile inşa edilen 
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konutta storlar, yer kaplamaları v.b. pek çok malzeme yurtdışından getirtilmiştir. İç 

mekân tasarımında kullanılan vitray bölücüler yapının karakteristik unsurlarındandır. 

 

       

                            (a)                                                                   (b) 

Şekil 4.101 (a) Ünal konutu zemin kat planı, (b) Ünal konutu üst kat planı. 

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen yapının bitişik parsele 

bakan duvarı, 50 cm kalınlığında yığma duvar ile inşa edilmiş, konutun tüm bacaları 

bu duvar içinde çözülmüştür. Döneminin yüksek kaliteli inşaatlarından olan yapı, 

ithal yapı malzemeleri ve vitraylı iç mekân bölücüler gibi detayları ile öne 

çıkmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.102 Ünal konutu kesit. 
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Kentsel Bağlam Değeri: Ünal konutu, parsele yerleşim çözümündeki özgünlük ile 

yakın çevresine değer kazandırırken, komşu parsellerde yer alan Esmer ve Aysu 

konutları ile birlikte yarattığı doku ve karşı çaprazında yer alan konuttan dönüşmüş 

Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yapısı ve diğer iki konutla birlikte, 

1950‟ler Karşıyaka‟sının kent dokusununun temsili olarak kentsel bağlam değeri 

taşımakta ve günümüzde yer aldığı 1743 Sokak‟a karakter vermektedir.    

 

4.3.12   Esmer  Konutu  (1743 Sokak No: 26/3 –Karşıyaka) 

 

Oluşum Değeri: Cumhuriyet döneminde yeni yaşam alanı olarak tercih edilen 

Karşıyaka Çamlık bölgesi 1743 Sokak‟ta  yer alan yapı, Esmer ailesi için 1962 

yılında mimar Abdullah Pekön tarafından tasarlanmıştır. İmar düzenlemesi ile 

kazanılan kat hakkı gözönünde bulundurularak, dört katlı bir apartman olarak 

tasarlanan yapının yalnız iki katı inşa edilmiştir. Cumhuriyet döneminde 

Karşıyaka‟da gelişen modern konut yaşamının tipik örneklerinden bir olan Esmer 

konutunun oluşum ve inşa süreci, dönemin toplumsal yapısında modern yaşamın 

yorumlanışı, orta ve üst düzey ailelerin mimari tercihleri ve öngörüleri gibi 

özelliklerin bilgisini aktarması açısından önem taşımaktadır. Konut, 2010 yılında 

komşu parsellerindeki dönem konutları ile birlikte tescillenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                (b) 

Şekil 4.103 (a) Esmer konutu yakın çevresi, (b) Esmer konutu genel görünüm. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Esmer konutu, konut yaşamının yeni-

modern bir mimari dil ve mekânsal çözümle ifade bulduğu bir tipolojiyi örneklemesi 

ve Cumhuriyet dönemi mimarlık tarihinde özellikle 1950 sonrası en fazla uygulanan 
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konut modeli olması nedeniyle  tasarım sözü ve mimari dil değeri taşımaktadır. Diğer 

bir anlatımla 1930‟ların “kübik ev” modelinin 1960‟larda anonimleşen bir örneği 

olarak önem taşımaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                            (a)                                                                   (b) 

Şekil 4.104 (a) Esmer konutu zemin kat planı, (b) Esmer konutu tip kat planı. 

 

Dört katlı bir apartman olarak tasarlanan yapının tip kat planında fonksiyonel 

ayrım mahremiyet derecelerine göre dizilen dört alt bölge ile kurulmuştur. Ön 

cepheden arkaya giden bu dizilimde sırasıyla yaşama ve misafir odası, giriş ve 

yemek odası, mutfak ve  bir yatak odası ile son olarak 2 yatak odası ve banyo yer 

almaktadır. Konutun tasarımında rasyonel mimari yaklaşımı ile gelen fonksiyonel 

ayrım ve bölgeleme gibi mekân çözümlerinin varlığı ve yatma birimlerinin giriş 

holünden ayrı bir koridor üzerinde yerleşimi gibi özellikler yeni konut anlayışı ile 

birlikte gelişen çözümlerin tipik bir örneğini sergilemektedir.  

 

Dört yönde dar bahçeler oluşturacak biçimde araziye yerleşen konutta görülen 

“mütevazi kütle biçimlenişi, yalın pencere dizileri, ön cephede asimetrik olarak 

yerleşen balkon ve açıkta bırakılan ikili kolon dizisi, yan cephede merdiven kovasını 
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tanımlayan düşey yırtıklar, kırma çatı ve saçaklar, edelputz sıvalı cephe dokusu ve 

yatak odalarında tasarlanan gömme dolaplar”  dönem konutlara karakter veren  

özelliklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(a)                                                                         (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    (c) 

Şekil 4.105 (a) Esmer konutu ön cephe, (b) Esmer konutu arka cephe ve (c) Esmer konutu yan (giriş) 

cephesi. 
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Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen yapı, yalın strüktür 

tasarımı ile dönemin yapım teknolojisi ve malzeme olanaklarının standartını  temsil 

etmesi nedeniyle önemlidir.  

 

Şekil 4.106 Esmer konutu kesit. 

 

Kentsel Bağlam Değeri: Esmer konutu komşu iki parselinde yer alan Aysu ve 

Ünal konutları ile birlikte 1960‟lar Karşıyakası‟nın “ayrık nizam modern konut 

dokusundan bir kesit” sunması ve sokağın karşı tarafında yer alan diğer dönem 

konutları (Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve iki adet az katlı konut 

örneği) ile birlikte dönemin sokak ve konut yaşantısını temsil etmesi nedeniyle 

“yerleşim tarihi” açısından önem taşımaktadır. Öte yandan günümüzde kent içi 

bahçeli konut yaşamına örnek oluşturmakta ve yeşil bahçesi ile kentsel yeşile katkı 

sağlamaktadır. Esmer konutu dönemi ve günümüz kentine dair barındırdığı 

özelllikler nedeniyle  kentsel bağlam değeri taşımaktadır.  

 

4.3.13   Aysu Konutu  (1743 Sokak No: 28, 28A –Karşıyaka) 

 

Oluşum Değeri: Karşıyaka 1743 Sokak‟ta yer alan konut, 1953 yılında Aysu 

ailesinin talebi üzerine, dönemin etkin mimarlarından Fahri Nişli tarafından 

tasarlanmıştır. Nişli, konutun iki parsel yanında 1951 yılında tasarladığı Ünal 
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konutundan iki yıl sonra Aysu konutunu tasarlamıştır. 1950‟li yıllar o döneme kadar 

Karşıyaka‟nın piknik ve gezinti alanı olarak öne çıkan Çamlık bölgesinin, 

Cumhuriyet sonrası gelişen yeni, modern yaşam anlayışı doğrultusunda evrildiği 

yıllar olmuştur. Kısa aralıklarla tasarlanan Aysu ve Ünal konutları, aynı mimar 

tarafından farklı aileler için tasarlanan yapılar olarak, bu değişim sürecinin tanıkları 

ve temsilcileri olmaktadırlar.  Öte yandan Aysu konutunun plan ve kütle tasarımı ile 

yan parselinde 1962 yılında inşa edilen Esmer konutuna model teşkil ettiği 

görülmektedir. Bu nedenle konutu oluşum süreci, dönemin toplumsal yapısında 

modern konut yaşamı ve kullanıcıların taleplerini aktarması ve Ünal konutu ile 

birlikte tasarımcısının mimari yaklaşımını yorumlama olanağı vermesi nedeniyle 

önem taşımaktadır.  

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                            

(a)                                                                (b) 

Şekil 4.107 (a) Aysu konutu yakın çevresi, (b) Aysu konutu genel görünüm. 

 

Tasarım Sözü ve Mimari Dil Değeri: Aysu konutu, Erken Cumhuriyet dönemi  

modern konut anlayışının temsili kabul edilen “kübik ev” modelinin 1950‟ler 

başından yerel bir yorumu ve dönemin en fazla uygulanan konut modeli olması 

nedeniyle  tasarım sözü ve mimari dil değeri taşımaktadır. 

 

Her katta bir konutun yer aldığı iki katlı bir apartman niteliğindeki Aysu 

konutunda  rasyonel mimarlık anlayışının mekân çözümlerinden olan fonksiyonel 

bölgelemenin uygulandığı görülmektedir. Mekânların, ön cepheden arkaya doğru 

mahremiyet derecesine göre dizildiği yapıda,  ön cephe ilk iki aksında yaşama, 
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misafir odası ve yemek odası yer alırken; merdiven kovası ve üst kat giriş aksında 

yer alan mutfak yemek odasına bir hazırlık mekânı aracılığı ile açılmaktadır. Yatma 

ve ıslak hacimlerin bir koridor üzerinde sıralandığı arka bölümde üç yatak odası, 

banyo ve wc bulunmaktadır. Mutfak, bu birimlerin açıldığı ana koridora ıslak hacim 

koridoru üzerinden bağlanmaktadır.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                (b) 

Şekil 4.108 (a) Aysu konutu zemin kat planı, (b) Aysu konutu üst kat planı. 

 

Şekil 4.109 Aysu konutu ön cephe. 
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Şekil 4.110 Aysu konutu yan cephe. 

 

Konutun karakteristikleri olan temel geometrik formda şekillenen kütle, cephe 

yüzeyinden fırlayan beyaz sövelerle çevrili dikdörtgen pencereler, teras ve balkonda 

kullanılan beyaz silmeler, beyaz geniş çatı saçakları, cepheye asimetrik bir düzen 

getiren köşe balkonu ve korkuluk detayları dönem mimarlığının yaygın mimari 

repertuarını oluşturmaktadır.  

 

Yapım Özellikleri Değeri: Betonarme sistemle inşa edilen Aysu konutu, yalın 

strüktür tasarımı ve edelputz sıva kullanımı, demir parmaklık ve korkuluk işliği gibi 

detayları ile dönemin yapım teknolojisi ve malzeme olanaklarının standartını  temsil 

etmesi nedeniyle önem taşımaktadır. 

 

Şekil 4.111 Aysu konutu kesit. 



170 
 

Kentsel Bağlam Değeri: Aysu konutu komşu iki parselinde yer alan Esmer ve 

Ünal konutları ile birlikte Karşıyaka‟nın 1950-1970 döneminde gelişen “ayrık nizam 

modern konut dokusunun bir kesitini” sunması ve sokak boyunca yer yer görülen 

dönem konutları  ile birlikte “dönemin sokak ve konut yaşantısının kimliğini  ve 

karakterini yansıtması” nedeniyle “yerleşim tarihi” açısından önem taşımaktadır. 

Aysu konutu komşu parselindeki Esmer ve Ünal konutları ile birlikte, hem geçmişe 

hem de günümüz ketsel çevresine yönelik katkıları nedeniyle kentsel bağlam değeri 

taşımaktadır.  

 

 

Şekil 4.112 Sırasıyla; Aysu, Esmer ve Ünal konutlarının oluşturduğu dokudan bir görünüm. 
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BÖLÜM BEŞ 

SONUÇLAR 

 

Modern mimarlık mirasının korunma sorunsalını dünya ve ülke ölçeğinde gelişen 

tartışmalar ve ülkenin moderm mimarlık ürünleri doğrultusunda değerlendiren 

çalışmada netlik kazanan temel sonuç; Türkiye gibi merkez dışı ülkelerin modern 

mimarlık mirası koruma çalışmalarında, yalnız evrensel koruma değerleri üzerinden 

yapılan bir değerlendirmenin yetersiz kaldığı, coğrafya ve kültüre özgü ulusal 

değerlerin belirlenmesi ve bunların evrensel değerlerle ilişkilendirilmesinin 

gerekliliği olmuştur.   Dünyanın farklı kıtalarında (Avrupa, Asya Afrika gibi) değişen  

kültürel yapılar nedeniyle farklı modernleşme öykülerinin yaşandığı ve bu süreçlerin 

mimariye yansımalarının da bölge hatta ülke ölçeğinde farklılaşan dışavurumlar ve 

çözümlerle varlık bulduğu görülmektedir. Bu durum ise korumaya konu olan mimari 

ürünlerin kendi kültürel, coğrafi farklılıkları ve modernlik olguları içinde 

değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Kültürün devingen yapısı dikkate 

alındığında, Türkiye gibi merkez dışı ülkelerde yaşanan modernleşme sürecini 

“sürekli melezlenen, çaprazlanan bir pratikler bütünü” ve o pratiklerin var ettiği 

ürünleri de “modern mimarlık mirası” olarak nitelemek  mümkündür. Bu durumda 

Türkiye modern mimarlık mirası, ülkenin modernleşme sürecinin yerel dinamiklerle 

sentezlendiği pratikler bütününü temsil eden ürünler olarak ele alınmalı ve bu 

bütünün yaratacağı çeşitlilik ve çoğulluk  ön kabulü ile koruma yaklaşımları 

geliştirilmelidir.  

 

Önceki dönemlerde var olan, geleneklerden beslenen mimarlığın aksine söylem 

temelli bir mimarlık olan modern mimari anlayış, ortaya çıktığı her ülkede  farklı 

dinamiklerle (toplumsal eleştiriler, siyasi temsiller v.b.) yere, kültüre, topluma özgü 

söylemler üretmiş ve üretmektedir. Türkiye’de Cumhuriyet sonrası gelişen modern 

mimari anlayış da önce yeni rejimin ideolojik temsil aracı olarak ortaya çıkmış; 

ancak süreç içinde toplumsal refleksler, kabuller ve yorumlar yoluyla kendi mimarlık 

dilini var etmiştir. Bu noktada 1980 yılına kadar yaşanan mimari gelişmeler ve 

ürünleri ulusal-evrensel eksende salınım yapan bir kimlik yaratma çabası ve 

arayışları şekillendirmiştir. Arayışlar ise toplumsal kabuller-reddedişler-talepler,  
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tasarımcıların mimari tavırları, dünya mimarlığı ile temas düzeyleri, ülkenin 

ekonomik ve teknolojik koşulları, inşa alanındaki yasal düzenlemeler gibi pek çok 

yerel ve evrensel ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Böylesi bir sürecin 

ürünlerinin miras kapsamında korunabilmesi için; oluşum süreçleri, tasarımcı 

aktörler, tasarımcı-kullanıcı arası ilişkiler, mimari dil, ülkenin ekonomik-teknik-yasal 

koşulları gibi pek çok parametre üzerinden çok yönlü ve bütüncül bir analizle 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bütüncül bir değerlendirme anlayışı da seçmeci-

karşılaştırmacı bir tavırdan çok kapsayıcı-açıklayıcı bir bakış açısına ihtiyaç 

duymaktadır.  

 

Cumhuriyet sonrası ülkede yaşanan sürecin ilk evresinde, devlet eliyle  yürütülen 

modernleşme hareketinin mimari çevreye yansıması; yeni yönetim biçiminin 

gerektirdiği bakanlık, valilik, belediye, postane gibi kurum ve yönetim yapıları; laik 

düzenin gerektirdiği ilkokul, ortaokul, sanat okulları, köy enstitüleri gibi eğitim 

yapıları; modern bir topluma yakışır sağlık yapıları; tüm ülkeyi bütünleştiren 

demiryolu ağına ait gar yapıları ve istasyon binaları; toplumun kültürel gelişimine 

katkı veren halkevleri, sinemalar, kamusal alan düzenlemeleri ve spor yapıları  gibi 

ülke için yeni pek çok yapı türünün ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. İkinci evrede 

ise 1950 sonrası çok partili sisteme geçiş ve liberal ekonominin kabulü ile yapı 

çeşitliliği finans sektörü ve toplumsal arz-talepler doğrultusunda daha da artmış;  

banka, işhanı, ofis, çarşı yapıları ile bireysel ve toplu konut uygulamaları dönemin 

öne çıkan yapı türleri olmuştur.  

 

Bu kadar çok yapı türüne, modern mimari anlayışın “tasarımcının fikrini öne 

çıkaran sorgulayıcı, yenilikçi” yapısı da eklenince büyük bir mimari çeşitlilik ortaya 

çıkmakta ve korumaya dönük bütüncül bir değerlendirme yapmak güçleşmektedir. 

Örneğin ülke genelindeki ofis yapılarına bakıldığında; bağımsız ofis birimlerinden 

oluşan işhanlarından, tek bir şirkete hizmet veren ofis/yönetim yapılarına kadar 

değişen programlarda, farklı ölçek ve mimari yaklaşımda yapı örneği ile karşılaşmak 

mümkündür. Bu yapı türü mimari, inşa teknolojisi ve malzeme kullanımlarındaki 

öncü arayışlar ya da yüksek yapı tasarımı denemeleri gibi farklı özelliklerle ülkenin 

modern mimarlık serüvenine katkı koymaktadırlar. Finans yapılarına göz atıldığında 
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ise; ilk dönemlerde lojmanları ile birlikte tasarlanan banka yapılarının, süreçte 

herhangi bir yapı içindeki bir birim olarak düzenlenen çok sayıda şube ve finans 

merkezi olarak kabul edilen kentlerdeki bir genel merkez binasıyla temsil edildikleri 

görülmektedir. Bu yapı türünün de ülkenin modern mimarlık serüveninde kurumsal 

kimlik yaratma, yenilikçi teknoloji gibi arayışların öne çıktığı bir mimari çeşitlilikle 

var olduğu görülmektedir. Ayrıca mimari gelişim, çeşitlilik ve türe özgü özelliklere 

dair farklılıkların yanısıra, dünyada yaşanan gelişmeler modern mimarlık ürünleri 

özelinde fonksiyonel farklılıkların uygulamaya dönük koruma kararlarında  nüanslar 

yarattığını göstermektedir.  

 

Bu nedenle modern mimarlık mirası için önce yapı türüne özgü koruma 

değerlerinin belirlenmesi sonrasında üst ölçekte genel değer saptamaları yapmak 

gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım bir yandan ülkedeki yirminci  yüzyıla ait 

mimarlık ürünlerinin özelliklerini ortaya koyarken; diğer taraftan bu yapıtların üretim 

süreci ve mimari dil bağlamındaki benzerlik-farklılıklarını ya da ulusal-uluslararası 

eksendeki ayrışmalarını sergilemeye yardımcı olmaktadır. Modern mimarlık 

mirasının korunmasında benimsenen bu yaklaşımı örneklemek; yapı türüne özel 

ulusal koruma değerlerini belirlemek üzere az katlı konut mimarlığı için önerilen 

koruma değer sistemi, 1950-1980 dönemi örneklerin taşıdıkları ulusal değerleri 

ortaya koymaktadır. 

 

Dönem konutlarının oluşum süreçleri dikkate alındığında;  dönemin konut 

ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ucuz arazi temini, kredi desteği gibi  sosyo-

ekonomik stratejileri barındıran; Cumhuriyet modernleşmesinin etkisinde laik bir 

yaşam kültürünü benimseyen ve yeni, modern, sağlıklı yaşam koşulları sunan 

konutlara sahip olmak isteyen bu ailelerin konut tercihlerini ve bir araya gelerek 

oluşturdukları sosyal ve fiziksel birliktelikleri temsil eden(Emlak Bankası Bostanlı 

konutları, Karayolları Kooperatif Evleri v.b.); bireysel olanaklar ile inşa edilen ve ait 

oldukları ailelerin statülerini ve yeni yaşam tercihlerini temsil eden (Ersü, Mayda, 

Ünal konutları v.b.); tasarımcı-kullanıcı dialoğu ile dönemin toplumsal yapısının 

mimarlık kültürü ve mimarlara bakışını örnekleyen  (Ünal, Filippucci, Mayda, 6350 

sokaktaki konutlar) pek çok konut örneği olduğu görülmektedir. Tüm bu örnekler 
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oluşum hikayeleri ile Türkiye’nin modernleşme serüvenine ve modern mimarlık 

öyküsüne katkıları nedeniyle koruma değeri taşımaktadırlar.   

  

1950-1980 dönemi az konutların mekan organizasyonunda rasyonel mimarlık 

anlayışının etkisinde fonksiyonel ayrımın yapıldığı ve geleneksel konuttaki kullanım 

alışkanlığının aksine, mekân kullanımlarının sabitlendiği görülmektedir. Plan 

şemalarına bakıldığında ise geleneksel konuta referansla orta sofa mekân geleneğinin 

farklı yorumlarla çeşitlendiği pek çok konut örneğine rastlanmaktadır. Bunun 

yanında tamamen evrensel değerlerle, modern mimari anlayışın mekân kurma 

ilkelerini uygulayan, yenilikçi, arayışçı plan şemalarına sahip çok sayıda konut 

örneği de bulunmaktadır. Mekânsal örgütlenmenin üçüncü boyuta yansıması ise; 

modernizmin kanonları içinde ifade bulanlar, kanonların ötesine geçen özgün 

yorumlar, arayışlarla biçimlenenler  ve mimari eleman ölçeğinde modernist 

repertuarı kullanan ancak bütünsel ifadede yerel karakter taşıyanlar şeklinde 

olmaktadır.  

 

İncelenen tüm konutların tasarım yaklaşımı temelde rasyonel mimarlık anlayışına 

dayanmakla birlikte; tasarım sözü (fikri) açısından değerlendirildiğinde konutlara 

özgü anlamlar ve değerler çıktığı görülmektedir. 1950 sonrası  kent ve hatta ülke 

genelinde tasarım sözü ile anonimleşen, yalnız mimarlar tarafından değil, dönemin 

yapı ustaları tarafından da üretilir hale gelen ve bu yönüyle dönemin “halk yapı 

sanatı” olarak da nitelenebilecek konut örnekleri; dönemin yaygın konut stoğunu 

tariflemesi, geleneksel konut kültürünün yeni yorumlar ve mimari dil arayışları ile 

kültürel sürekliliğini sağlamaları ve ülke genelinde 1950 sonrası konut mimarisinde 

ortaya çıkan  yeni mekân geleneğini temsil etmeleri nedeniyle miras niteliği 

kazanmaktadırlar (Selvili, Aysu, Esmer konutları v.b.). Tasarım sözü  ile evrensel 

anlayışa eklemlenmeyi hedefleyen konut örneklerinin her biri; yapıyı yere ait kılma 

çabaları (Filippucci konutu v.b.) yerel ve evrensel mimarlık bilgisinin sentezine 

yönelik arayışları (Ersü, Mayda konutları v.b.), işlev yorumları, farklı mekân çözümü 

arayışları, yapım sistemi ve detay çözümlerinde yenilikçi, estetik kullanım arayışları 

(Menteşeoğlu, Filippucci konutları v.b.)  gibi özgün özellikleri ile dönemin deneysel 

örnekleri olarak miras niteliği kazanmaktadırlar. 
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Yapım özellikleri az katlı konut yapıları değerlendirildiğinde; bir yanda  

betonarme sistemin olanaklarının cesurca kullanıldığı, pilotiler üstünde, geniş 

konsollu konut örnekleri (Menteşeoğlu, Mayda, Filippucci konutları v.b.);  diğer 

yanda geleneksel yığma sistemin betonarme kiriş ve döşemelerle birlikte kullanıldığı 

karma sistemlerin uygulandığı mütevazi konut örnekleri görülmektedir (Selvili, 

Aysu, Esmer konutları, Karayolları Kooperatif Evleri v.b.). Benzer şekilde iç mekân 

donatıları açısından da ekonomik olanaklar doğrultusunda şekillenen tasarım ve 

üretim  süreçleri dikkat çekmektedir. Modernist anlayışın bütüncül tasarımı 

yaklaşımı ile tüm donatı ve mobilyaları tasarlanan yapıların (Ünal, Ersü konutları 

v.b.) yanında, mekânsal kullanım gereği yatma birimlerindeki depolama alanlarının 

tasarlandığı örnekler de bulunmaktadır (Esmer, Aysu konutları v.b.). 

 

Kentsel bağlam açısından değerlendirilen az katlı konut yapılarının döneminde 

Cumhuriyet modernleşmesinin hedeflediği “batılı, laik, çağdaş” yaşamın temsili 

olarak toplum tarafından hızla benimsenip çok sayıda üretilen ve modern kentlere  

fiziksel ve sosyal açıdan kimlik veren yapılar (Ünal, Esmer, Aysu konutları, Emlak 

Bankası Bostanlı konutları v.b.)  olarak önem kazandıkları görülmektedir. Günümüz 

koşullarında bakıldığında, yoğun yapılaşma baskısı ile sıkışık ve yüksek kent dokusu  

içinde yoğun yeşil bahçeleri ile bulundukları fiziksel çevrede bir rahatlama, nefes 

alma imkanı sunan bu yapılar; arazi ile kurdukları ilişkiler (Filippuccci konutu v.b.), 

ölçek ve mimari kaliteleri, kaliteli  yeşil  sunan bahçeleri (Selvili, Ünal konutları 

v.b.) ile nitelikli kentsel yaşam alanlarını tariflemektedirler. 

 

Bu dönem konut yapılarına çalışmada belirlenen değerler üzerinden bakıldığında; 

ülkenin sosyo-kültürel gelişimini ve tercihlerinin doğrudan temsil edildiği,  yerel ve 

evrensel değerlerin farklı derinliklerde etkileşimi doğrultusunda zenginleşen tasarım 

yaklaşımlarının  modern hareketin alt evrelerinde gelişen mimari dil çeşitliliği içinde 

sonuç ürüne yansıdığı  bir mimari birikim olarak ele alınmalıdır. 

 

İzmir’in 1950-1980 dönemi az katlı konut yapıları özelinde örneklendiği üzere 

farklı özellikler ve süreçler sonucu oluşan modern mimarlık ürünlerinin 

korunmalarına yönelik yaklaşımın kapsayıcılığı, önce alt gruplara ilişkin özel 
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değerlerin saptanması, sonra bütüne ilişkin genel ilkelerin belirlenmesi ile mümkün 

olacaktır. Kabul edilmesi gereken temel ilke, modern mimarlık mirası için ayrıştırıcı, 

maddeleyici, tekil özellliklere vurgu yapan değer saptamalarından çok bütünün 

parçalarını açıklayan, birbirleri arasında hiyerarşik sıralamalar oluşturmayan, 

değerler bütününe vurgu yapan bir sistemin kurulması gerekliliğidir. Modern 

mimarlık ürünlerinde, benzer özelliklere sahip aynı tür yapılar arasında bile yere, 

konuma, kullanıcıya, tasarımcıya v.b. nedenlere bağlı farklı özelliklerin ön plana 

çıktığı görülmektedir. Bu dönem yapılarını koruma çalışmalarında herhangi bir yapı 

türünün diğerine, dahası aynı yapı türü içinde bir ürünün diğerine göre önceliğini 

belirleme yaklaşımından vazgeçilmesi gerektiği açıktır. 
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