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u say›m›zda Cengiz Yesügey, Neslihan Güzel

ve Rukiye Çal›fl'›n "Hareketli Çat› Sistemleri

Üzerine Bir S›n›fland›rma" isimli makalesinde

d›fl fiziki koflullar›n k›s›tlamalar›n› aflan hareketli çat›

sistemlerinin sistematik çerçevesinde tan›t›lmas›

amaçlamaktad›r. Nilhan Vural ve Semih Y›lmaz’›n

"Mimaride Nano Kaplamalar›n Kullan›m›" isimli

makalelerinde nano kaplama malzemelerin

mimariye etkisi anlat›lmaktad›r. Gün ›fl›¤›

sistemlerinin etkin enerji kullan›m›ndaki yerini

kaleme alan fiensin Ayd›n Ya¤mur, Rengin Ünver'in

"Etkin Enerji Kullan›m› Ba¤lam›nda Gün Ifl›¤›

Sistemleri: Ifl›k Raf› Boyutlar›na ‹liflkin Bir ‹nceleme"

adl› makalesi ve Nuri ‹lgürel'in Akustik tasar›m›n

mimari ile bütünleflti¤i kendine özgü uygulamalar›n›

içeren "Ses Kay›t Stüdyolar›n›n Akustik Tasar›m›"

makalesi bu say›da yer almaktad›r. Burcu Gülay

Taflç›, Ayça Tokuç ise "Yeniden Kullan›labilir

Malzeme ‹le Mimarl›k Deneyimleri" isimli

makalesinde mimarl›kta malzemenin yeniden

kullan›labilirli¤i ve geri kazan›m›n›n önemini

aktar›rken, Elif Özlem Ayd›n, Olcay Yerlikaya da

"Türkiye’deki Deniz Fenerlerinin 

Mimari Özellikleri" isimli makalesinde fenercilik

mesle¤inin sona ermesiyle k›y›lardaki deniz

fenerlerinin bak›ms›z kald›¤›n› anlatmaktad›r. Nilay

Ünsal Gülmez taraf›ndan haz›rlanan "Barajda

Bar›nmak (Kemer Baraj Site ve Lojmanlar›, Ayd›n-

Bozdo¤an, 1954-58)" isimli makalede 1950'li y›llarda

Türk ve Frans›z iflçi ve mühendisler için infla edilen

bölgenin yerleflim özelliklerine de¤inilmektedir.

"Mimarl›k ve Engelsiz Çevre” Temal› Çocuk

Resimleri Üzerine Bir ‹nceleme" isimli Gaye Birol

Özerk ve Berrin Akgün Yüksekli makalesinde

engellilerin infla edilmifl çevredeki mekansal ve

toplumsal pratiklerinin çocuklar taraf›ndan nas›l

betimlendi¤ini aktarmak amaçlanmaktad›r. 

Bu say›da Halil ‹brahim Alpaslan editörlü¤ünde

"19. Yüzy›l ‹zmir'inde Mimarl›k" olarak belirledi¤imiz

dosya bafll›¤› alt›nda ‹zmir’in mimarl›k tarihi

ba¤lam›nda en hareketli dönemlerinden birine

de¤inmek amaçlanmaktad›r. Dosya Halil ‹brahim

Alpaslan'›n ‹zmir’in 19. yüzy›ldaki demografik ve

mimari durumunun ana hatlar›n› hat›rlatan bir

makale ile bafll›yor. Ard›ndan Cenk Berkant

‹talya’da e¤itim görmüfl iki mimar olan Mongeri ve

Molli’nin ‹zmir için haz›rlad›klar› projeleri

derinlemesine bir arfliv taramas›yla birlikte

sunmaktad›r. Özen Eyüce'in makalesinde önce 19.

yüzy›lda kentin e¤itim altyap›s›n› k›saca

özetledikten sonra baz›lar› bugün hala varl›klar›n› ve

önemlerini sürdüren e¤itim yap›lar› incelenmektedir.

Oya fienyurt makalesinde ise  19. Yüzy›lda

tasarlanan ‹zmir Rüfldiye Mektebi üzerinden

dönemin tasar›m yaklafl›mlar›, çizim teknikleri ve

terminolojisi hakk›nda de¤erli bilgiler verilmektedir.

Bir sonraki say›m›zda buluflmak dile¤iyle. 

Iyi okumalar...

YAYIN KOM‹TES‹

nadolu’nun ve yak›n co¤rafyas›n›n yap›

sanat› ve mimarl›k kültürünü

özümseyerek, döneminin kusursuz

denebilecek yap›lar›n› tasarlayan ve

gerçeklefltiren büyük usta Sinan’› sayg› ile

an›yoruz.

Yaklafl›k yüzy›l› kapsayan yaflam› süresince

insanl›¤a sundu¤u eflsiz mimarl›k eserleri,

günümüze ve dünya mimarl›k tarihine esin

kayna¤› olmay› sürdürürken, bu topraklar›n ve

toplumumuzun uygarl›k ve kültür elçili¤i

görevini de üstlenmektedir.

Gerçeklefltirdi¤i çok çeflitli ifllevlerdeki

yap›lar›nda, ölçülendirme ve oranland›rma,

strüktürel yal›nl›k, çevreye duyarl›l›k, uyum,

kütle plasti¤i ve estetik düzey, mekansal

bütünlük ve güçlü an›tsal ifade ile yap›ld›klar›

kentleri de biçimlendiren özgün bir

kompozisyon görülmekte, bu nitelikleriyle

günümüz mimarlar›na yüzy›llar öncesinden

mesajlar vermektedir.

Sinan gibi ayr›cal›kl› ve eflsiz yarat›c›l›¤a

sahip bir dehan›n üretti¤i eflsiz mimarl›k miras›

yap›lara sahip olan ülkemizde, bugün

yaflananlara bak›ld›¤›nda mimarl›k ad›na, yap›

sanat› ad›na, kentleflme, planlama ad›na ortaya

konan geliflmeleri kayg›yla, endifleyle ve

üzüntüyle izliyoruz.

Kentleflme alan› ve planlama süreci, daha iyi

bir gelecek ve yaflam kalitesi yüksek insan

yerleflmeleri yaratma amac›ndan çok, akla ve

bilime uymayan, kentleri, tar›m alanlar›n›, orman

alanlar›n›, k›y›lar›, kültür miras› alanlar› k›saca

bütün de¤erlerimizi tüketircesine ac›mas›zca ve

geriye dönüflü mümkün olmayan bir tahribat

arac› olarak uygulanmaktad›r.

Gerçek anlamda üretmeyen, istihdam

yaratmayan ve hakça bölüflmeyen bir ekonomik

yap›n›n ve kent topra¤›n›n rant›na ve

ya¤malanmas›na dayanan kentleflme

politikalar›n›n sürdürülebilir olmad›¤›n›,

olamayaca¤›n›, yüksek sesle belirtmek

zorunday›z.

Kentlerimizi ve yerleflme alanlar›m›z›,

yap›ld›¤› çevreye duyarl›, estetik düzeyi,

mimarl›k ve tasar›m niteli¤i yüksek, planl› ve

kimlikli yaflam ortamlar›na dönüfltürmek karar

vericilerin en öncelikli görevi ve

sorumlulu¤udur.

Günümüzde kentler yaflam kalitesi

ekseninde de¤erlendirilmekte, bu ba¤lamda

yaflayanlar›n mutlulu¤una katk›da bulunan

yap›lar ve kentsel mekanlar istenmektedir. 

Sahip olunan mimarl›klar›n niteli¤i kentlerin

yaflam kalitesine  do¤rudan olumlu katk›

yapmaktad›r. Bu nedenle kentlerin mimarl›k

düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmal› ve

ödünsüz uygulanmal›d›r.

HASAN TOPAL
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ENGLISH SUMMARY

ARTICLE A Classification on
Retractable Roof Systems
S.Cengiz Yesügey, Assoc.Prof.Dr.,Dokuz Eylul
University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture
Neslihan Güzel, Assist.Prof.Dr., Dokuz Eylul
University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture
Rukiye Çal›fl, MSc., Architect

Retractable roof systems allow the
entire or a portion of a building's roof to
change form and position for either
indoor or outdoor use. In this study, it is
intended to illustrate the examples of
this type of roof systems' classifications
based on certain criterias.

ARTICLE The Usage of
Nanocoatings in Architecture
Nilhan Vural, Assist. Prof. Dr., Karadeniz Technical
University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture
Semih Y›lmaz, Res. Assist. , Karadeniz Technical
University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture

Developments in architecture
depending on nano-technology, have
found application area particularly in
nano-coating. Nanocoatings that are
produced by nanotechnology attract
attention while being the covering
materials in interior and exterior spaces,
but in the meantime, they also bring
various functions on the materials
surfaces. In this way, materials that have
new functions, offer important
advantages to architects on material
selection and building design.

ARTICLE Daylighting Systems
Regarding Energy Efficiency:
An Investigation About Light
Shelf Types
fiensin Ayd›n Ya¤mur, PhD., Y›ld›z Technical
University, Faculty of Architecture
Rengin Ünver, Prof. Dr.,  Y›ld›z Technical University,
Faculty of Architecture

This article emphasize the importance
of daylighting systems on energy
efficiency by considering light shelves.
In this context, some basic principles
about light shelves and an examination
on interior daylight availability in a room
having different types of light shelves
are explained. 

ARTICLE Acoustic Design of
the Sound Recording Studios
Nuri ‹lgürel, Assoc.Prof.Dr., Y›ld›z Technical
University, Faculty of Architecture

This study focuses on the acoustic
design of the sound recording studios.
Two main aspects regarding its acoustic
design are considered, which could be
cited as noise control and room
acoustics. Thus, acoustics is considered
as a design criterion regarding the
architectural design of the sound
recording studios.

ARTICLE Architecture
Experiences with Reuseable
Materails
Burcu Gülay Taflç›, PhD, Dokuz Eylül University, Faculty
of Architecture
Ayça Tokuç, Assist. Prof. Dr., Dokuz Eylül University,
Faculty of Architecture

This paper, which analyses architecture as
a reproduction process, aims to indicate
that by reusing material in the building
processes, the environmental and
economical sustainability can be obtained.

ARTICLE Architectural
Characteristics of Lighthouses
in Turkey
Elif Özlem Ayd›n, Assoc.Prof.Dr., Gebze Technical
University, Faculty of Architecture, Department of
Architecture
Olcay Yerlikaya, Architect, MSc., Chamber of
Architecture, Kocaeli Branch

Lighthouses, that became aesthetic figures,
are accepted as cultural and historical
heritage. In this study the architectural
characteristics of lighthouses located at the
seasides of Turkey have been searched
according to archive documents and site
studies.

ARTICLE Dwelling in the Dam
(Kemer Dam Sites and
Lodgings, Ayd›n-Bozdo¤an,
1954-58)
Nilay Ünsal Gülmez, Assist. Prof. Dr., Bahçeflehir
University, Faculty of Architecture and Design 

This article investigates the modern
dwelling culture introduced by Kemer Dam
Sites and Lodgings to rural Aegean in early
1950’s and how those Sites have
transformed the lives’ of the inhabitants
and the existing traditional dwelling
culture.

ARTICLE A Study on “Non-
Handicapped Environment”
Themed Children Drawings
Gaye Birol Özerk, Assoc. Prof., Bal›kesir University,
Faculty of Engineering &Architecture, Department of
Architecture
Berrin Akgün Yüksekli, Assoc. Prof., Bal›kesir University,
Faculty of Engineering &Architecture, Department of
Architecture

The present study aims to measure
children’s awareness of handicapped
people’s use of urban space. To this aim,
140 award-winner drawings of primary
school children drawing competition which
is themed “non-handicapped environment”
organized by Chamber of Architects
Bal›kesir Branch in 2013 were studied.

ISSUE Demographic and Urban
Condition of Izmir in 19th
century
H. ‹brahim Alpaslan, Assist. Prof. Dr. Dokuz Eylül
University, Faculty of Architecture

This article intend to emphasize the
multicultural and cosmopolite atmosphere

of Izmir and its urban reflections in 19th
century. Changing of shoreline and great
building activities of this century are also
assessed in this concept.

ISSUE Two Italian architects in
Izmir: Stefano Molli (1858-1916)
and Giulio Mongeri (1873-1953)
Cenk Berkant, Assist. Prof., Mu¤la S›tk› Koçman
University, Faculty of Letters and Humanities,
Department of Art History

This article introduces Stefano Molli and
Giulio Mongeri and their works in Izmir.
Stefano Molli was born in Borgomanero, in
province of Novara, Italy, graduated in civil
engineering at the Royal Engineering
School in Turin in 1882. He created Italian
School “Centrale” for the girls in 1906.
Giulio Mongeri was born in Istanbul,
graduated in architecture at Brera Fine
Arts Academy in Milan. He designed the
brunch office of the Banca Commerciale
Italiana in Izmir in 1928.

ISSUE Educational  Buildings in
‹zmir at the threshold of  20th
Century
Özen Eyüce,  Assoc.Prof. Dr. Bahcesehir University,
Faculty of Architecture and Design

This article introduces the educational
buildings existing in ‹zmir at the beginning
of 20th century that are still  viable today
and tries to ignite  an in-depth research on
the architectural heritage of the
educational institutions such as foreign
institutions, minority schools, Muslim
schools that are established in 19th
Century. 

ISSUE The Evaluation of ‹zmir
Rüfldiye School Designed in
19th Century Within the
Context of Drawing and
Architectural Terminology
Oya fienyurt, Assoc. Prof. Dr., Kocaeli University, Faculty
of Architecture and Design, History of Architecture and
Theory Department

The two drawings in the archive dating
back to the middle of 19th century
provides us to have information about the
existence of different terminologies and
architectural expression styles in the
Ottoman period. This shows us that ruled
paper order wasn’t provided among the
drawings reached to the center. The
differentiation of the architectural
expression styles was mostly sourced by
not being dependent on Western technical
painting rules. The changing terminology
and the architectural expression technique
should possibly determined a method
dependent on the personal expression
ability or choice without constituiting an
integrity in the drawing language in each
part of the empire. 
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‹zmir Urla Zeytineli Mahallesi Sarpdere Mevkii 1/5000 ve

1/1000 Ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar

Planlar› Hakk›nda Rapor

‹zmir ‹li, Urla ‹lçesi, Zeytineli Köyü

Sarpdere mevkiinde L17-d-06-a-2-d, L17-

d-06-a-1-c paftalarda 12,247 ha. alan›

kapsayan ve kamuoyuna “Ruhsats›z Urla

Villalar›” olarak yans›yan yap›lar› içeren

1/5000 ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m

‹mar Plan› ve 1/1000 ölçekli Koruma

Amaçl› Uygulama ‹mar Plan› Çevre ve

fiehircilik Bakanl›¤›nca onararak ‹zmir ‹li

Çevre ve fiehircilik Müdürlü¤ü

panolar›nda ask›ya ç›kar›lm›flt›r. 

Ask›da bulunan her iki ölçekteki imar

planlar›, bölgenin do¤al sit alanlar›n› ve

Urla yar›madas› güneyinin ekolojik

de¤erlerini, flora ve fauna zenginli¤ini

tahrip edecek, ve ruhsats›z yap›lar›

yasallaflt›rmak amac›yla yap›lm›fl

planlard›r.

Koruma amaçl› planlar›n Urla bölgesi

do¤al sit alanlar› bütününde haz›rlanmas›

gerekirken yaln›zca baz› mülkiyetleri

içerecek ve üzerlerindeki ruhsats›z ve

ayk›r› yap›lar› yasal hale getirecek

flekilde haz›rlanmas› planlaman›n en

temel ilkesi olan bütünlük ilkesine

ayk›r›d›r. 

Do¤al sit alanlar›n›n bütünleyici olan,

k›y›, orman, makilik ve fundal›k alanlar›n

ve tar›m alanlar›n›n kifliye özel, parçac›

ve ayr›cal›kl› imar haklar› oluflturacak

flekilde planlanmas› planlama

kavram›n›n kamu yarar› ilkelerine aç›kça

ayk›r›d›r.

Ask›da bulunan ve ad› Koruma

Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar Plan›

olan planlar halka aç›k bir koyu

kapatacak ve halk›n k›y›ya eriflimini

engelleyecek flekilde düzenlenmifl olup

bu nedenle k›y› kanununa aç›kça

ayk›r›d›r.

Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar

Plan›nda, konut adalar›nda E: 0,15 ve

Y: 9.50 m. yap›laflma karar› bölgede

üç katl› yap›laflmaya olanak

sa¤lamaktad›r. Bu karar› içeren

planlar “Sürdürülebilir Koruma ve

Kontrollü Kullanma” amac›na aç›kça

ayk›r›d›r.

Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar

Plan›nda, k›y›n›n ilk 50m. lik

bölümüne rekreatif alan, ikinci 50m.

lik bölümüne günü birlik tesis alan›

kararlar› getirilmifl, ancak halk›n k›y›ya

ve rekreatif alana eriflimini sa¤layacak

kamuya ait tafl›t ve yaya yollar›

öngörülmemifltir. 

Bu haliyle k›y› ve rekreatif alan

yaln›zca mevcut izinsiz yap›lar›n

sahiplerine özel alan haline

getirilmifltir. Bu flekliyle ask›da

bulunan planlar, ‹mar Kanunu’na, K›y›

Kanununa, Mekansal Plan Yap›m

yönetmeli¤ine aç›kça ayk›r›d›r.

Plan raporunda “Zeytineli Köyü”

plan paftalar› bafll›klar›nda ise

“Zeytineli Mahallesi” ibareleri

bulunmas› çeliflkili ve ayr›ca plan›n

bütünlükten uzak oldu¤unun

belgesidir.

Özetle, asl›nda bulunan ‹zmir Urla

Zeytineli Mahallesi Sarpdere mevkii

1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma

Amaçl› Naz›m ve Uygulama ‹mar

Planlar› ve Plan Raporu, bu haliyle

ayr›cal›k içeren koruma anlay›fl›ndan

uzak, koruma ilkelerini ve mevzuat›n›

gözetmeyen, alan›n niteliklerini ve

özelliklerini bozacak nitelikte,

ruhsats›z yap›lar› yasallaflt›rmaya

yönelik kararlar› kapsam›nda, koruma

ilkelerine, ‹mar Kanununa, Toprak

Koruma Kanununa, Zeytincilik

Kanununa ve sürdürülebilirlik

kavram›na aç›kça ayk›r›d›r.

Planlama ilkelerine, kamu yarar›na

ayk›r› olan planlar›n iptali ile koruma

ilkelerini gözetecek flekilde Urla

Bölgesi do¤al sit alanlar›n›n bütüncül

koruma planlar›n›n yap›lmas›

gereklidir. t

Mimarlar Odas› ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu

Planlama bölgesinin uydu foto¤raf› Planlama alan›n›n uydu foto¤raf›

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçl› Naz›m ‹mar Plan› 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›
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Hareketli Çat› Sistemleri Üzerine 

Bir S›n›fland›rma

KÜRESELLEfiEN DÜNYAMIZDA, TOPLU KULLANIMA YÖNEL‹K, BÜYÜK
AÇIKLIKLI VE HAREKETL‹ ÇATI S‹STEML‹ TASARIMLAR G‹DEREK
YAYGINLAfiMAKTADIR. BU ÇALIfiMA, ‹KL‹M VE DIfi F‹Z‹K‹ KOfiULLARIN
KISITLAMALARINI AfiAN BOYUTTA ÖZELL‹KLER TAfiIYAN BU T‹P YAPILARIN,
B‹R S‹STEMAT‹K ÇERÇEVES‹NDE TANITILMASINI AMAÇLAMAKTADIR
S.Cengiz Yesügey, Neslihan Güzel, Rukiye Çal›fl

irifl
Hareketli çat›lar, bir yap›n›n

çat›s›n›n tamam›n›n veya bir

k›sm›n›n konum veya form

de¤ifltirerek hem aç›k hem de kapal›

durumlarda kullan›m›n›n sa¤land›¤›

çat›lard›r. Geçmiflten bu yana

kullan›lmakta olan hareketli çat›

sistemleri mekan›n ifllevine, özellikle d›fl

hava koflullar›, d›fl fiziksel etkilerin

kontrolü ve yap›da sürdürülebilir enerji

yönetimi yönünden avantaj

sa¤lamaktad›r. 

Hareketli çat› strüktürleri tarih süreci

içerisinde ilk ça¤larda göçebe ve

savaflç› ilkel toplumlar›n çad›rlar› ile

ortaya ç›kmaktad›r. Bu çad›rlar›n

konstrüksiyonlar›nda çat› görevi gören

örtü malzemesinin gerekti¤i zaman

kald›r›l›p veya k›smen aç›l›p farkl›

gereksinimlere ve farkl› hava

koflullar›na cevap verdi¤i

görülmektedir. Bu çad›rlarda

hareketlilik özelli¤i konstrüksiyonun bir

parças› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Daha geliflkin bir örnek olarak

Roma’daki Colosseum yap›s›

gösterilebilir. 

Bir k›s›m seyirci tribünlerini örten bu

hareketli k›s›m, “vela” ad› verilen bir

tekstil malzemesini kapat›p açarak

güneflten korunmay› sa¤lamaktad›r. Bu

tente, bir kablo a¤›n üzerinde serilmifl

kumafl›n gergili ipler taraf›ndan

çekilerek basitçe hareket

ettirilmesinden oluflmakta idi (Resim 1).

Hareketli Çat›lar›n Özellikleri
ve S›n›fland›r›lmas›
Hareketli çat› strüktürlerinin

tan›mlanmas›nda üç önemli kriter;

hareket türü, tafl›y›c› sistem özellikleri

ve malzeme özellikleridir. Malzeme ve

hareket birbirlerini do¤rudan

etkilemektedir. Seçilen hareket tipi ve

hareket sistemine göre malzeme seçimi

yap›lmaktad›r. Bu nedenle hareketli çat›

strüktürlerinde, hareket ve malzeme

birbirlerinden ba¤›ms›z düflünülemez.

Bu tip yap›lar›n strüktür sistemlerindeki

hareketlilik; kayabilen, katlanabilen,

toplanabilen, büyüyüp küçülebilen,

yükselip alçalabilen, dönebilen,

geniflleyip daralabilen ve benzeri

hareket tipleri ile karfl›m›za

ç›kabilmektedir. Örtü malzemesini esas

alan bir s›n›fland›rma çal›flmas› ilk defa

Frei Otto taraf›ndan yap›lm›flt›r (Otto,

ve Blümel, 1972, 23). Ancak temel

özellik hareket kurgusu olacak flekilde

ele al›nacak olursa bu çeflitlili¤i örtü

malzemesinde hareketli sistemler ve

tafl›y›c› kurguda hareketli sistemler

olmak üzere iki ana gurupta toplayacak

temel bir s›n›fland›rmaya tabi tutulmas›

daha anlafl›labilir olmaktad›r (Çal›fl,

2012, 7), (Güçyeter, 2004, 91), (Ishii,

2001, 841).

Örtü Malzemesinde Hareketli

Sistemler

Örtü malzemesi hareketli sistemler,

genellikle membran malzeme

kullan›larak oluflturulmufltur. Bu tip

sistemlerde membran örtü malzemesi

kablolar ve makaralar yard›m›yla çeflitli

flekillerde katlanarak çat›n›n aç›l›p

kapanmas›n› sa¤lar. Bu sistemlerde

“destek strüktürü” sabit veya hareketli

olabilir (Tablo 1). 

Destek Strüktürü Sabit Örtü

Malzemesinde Hareketli Sistemler

Bu sistemde ana strüktür hiçbir flekilde

hareket etmez. Hareketli olan yaln›zca

üst örtüdür.

G

ÜSTTE Roma’daki Colosseum ve hareketli çat›s›

(Kuusisto, 2010) (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Örtü malzemesinde hareketli

sistemlerin hareket matrisi (Çal›fl, 2012, 39)

(Tablo 1)

SA⁄ ALTTA Toyota Stadyumu, Toyota, Japonya,

2001 (WEB flek.2) (Resim 2)

Varflova Ulusal Stadyumu, Avusturya, 2012

(WEB flek.3) (Resim 3)
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• Tafl›y›c› Sistem Ana Aks›na Paralel

Yönde Hareket Özelli¤i: Bu hareket

özelli¤inde ana tafl›y›c› e¤ik veya dik

olacak flekilde yap› malzemesine ba¤l›

olarak basit bir kolon veya dikme; e¤ik,

düz veya e¤ilmeye ve çekmeye çal›flan

e¤ri bir kirifl sistemi ya da kafes

sistemleri olmak üzere örtü

malzemesinin tafl›y›c› sistem ana aks›na

paralel yönde hareketini sa¤layan basit

kablolar ve çubuk elemanlar deste¤iyle

toplanarak ve yuvarlanarak üst örtü

alan›nda istenilen tarafa hareket

ettirilmesidir. (Resim 2)

• Tafl›y›c› Sistem Merkezine Do¤ru

Hareket Özelli¤i: Merkezde dik, e¤ik

veya tasar›ma göre e¤ri olacak flekilde

yap› malzemesine ba¤l› olarak basit bir

kolon veya dikmenin bulundu¤u ve bu

merkez noktas›ndan ›fl›nsal olarak

yay›lan çubuk ve kablo tafl›y›c›larla

desteklenen ve bunun paralelinde bu

›fl›nsal çubuk ve kablo tafl›y›c›lar

üzerinden üst örtü malzemesinin

merkeze do¤ru toplanma hareketidir.

(Resim 3)

• Tafl›y›c› Sistem S›n›rlar› Üzerinde

Dairesel Hareket Özelli¤i; Plansal olarak

dairesel formlar için geçerli olan bu

hareket özelli¤i, hareketli üst örtü

malzemesinin tafl›y›c› sistem üzerindeki

s›n›r hatt›n› takip ederek dönmesi ile

gerçekleflmektedir. 

• Tafl›y›c› Sistem S›n›rlar›na Do¤ru

(Çevresel) Hareket Özelli¤i: Bu

sistemde destek strüktürü bir dörtgen,

daire veya bunlar›n türevleridir. Yani bu

strüktürler birer çerçevedir. Bu destek

strüktürleriyle oluflan formlar›n

merkezini veya formlar›n içinde

herhangi bir noktay› referans alan ve

bu noktaya göre formu parçalara ay›r›p

bu parçalar›n birleflim noktalar›ndan

bafllayarak tafl›y›c› sistem çerçevesine

do¤ru hareket eden sistemlerdir. 

Destek Strüktürü Hareketli Örtü

Malzemesinde Hareketli Sistemler

Bu sistemlerde hareketli bir strüktüre

ba¤lanm›fl ve onunla birlikte hareket

eden bir membran örtü söz konusudur.

• Tafl›y›c› Sistem Ana Aks›na Paralel

Yönde Hareket Özelli¤i: Destek

strüktürü hareketli örtü malzemesinde

hareketli sistemlerde tafl›y›c› sistem ana

aks›na paralel yönde hareket özelli¤i,

“HAREKETL‹ ÇATI, TAMAMEN YA DA KISMEN,
KONUM VEYA FORM DE⁄‹fiT‹REREK, HEM AÇIK
HEM DE KAPALI DURUMLARDA KULLANIMININ
SA⁄LANMASIDIR”

üst örtü destek strüktürü olan düz veya

e¤ilmeye çal›flan e¤ri bir kirifl sisteminin

birbirine paralel iki hat üzerinde

hareket etmesi ve bu esnada örtü

malzemesini de yan›nda getirmesiyle

oluflan hareket sistemidir.

• Tafl›y›c› Sistem Merkezine Do¤ru

Hareket Özelli¤i: Destek strüktürü

hareketli örtü malzemesinde hareketli

sistemlerde tafl›y›c› sistem merkezine

do¤ru hareket özelli¤inde, merkezde

bir referans strüktürü ve bu strüktüre

›fl›nsal olarak monte edilmifl kaburgalar,

kaburgalar ile strüktür aras›ndaki

hareket iletiflimini (mekanizmas›n›)



sistem s›n›rlar› üzerinde dönmesiyle ve

bu esnada örtü malzemesini de yan›nda

getirmesiyle oluflan hareket sistemidir.

Tafl›y›c› Kurguda Hareketli Sistemler

Tafl›y›c› kurguda hareketli sistemlerde

üst örtünün hareketi yerine üst örtüyü

tafl›yan strüktürün hareketi söz

konusudur. Bu tip sistemlerde hareketli

eden yap› ve üst örtü sistemleri çok

farkl› strüktür sistemleri ve

malzemelerden oluflabilir. Bunlar› iki

ana grupta toplamak mümkündür

(Tablo 2).

Çerçeve Tipi Hareketli Sistemler 

Çerçeve tipi hareketli sistemlerde

strüktür sistemi ve örtü elemanlar›n›n

malzeme özellikleri rijittir. Çekme

dayan›m› az olan, ancak rahatl›kla

bas›nca çal›flabilen yap› malzemeleri bu

tip konstrüksiyonlar›n ana elemanlar›n›

oluflturmaktad›r.

Çerçeve tipi hareketli çat›larda, sabit

çat›lar›n aksine çat› çerçevesi çok

say›da parçaya bölünmektedir. Çat›y›

oluflturan parçalar üzerlerine gelen

yükleri uygun flekilde aktaracak

rijitlikteki çerçevelerden

oluflturulmal›d›r. Her parçan›n tafl›d›¤›

yük ve d›fl kuvvetler farkl› oldu¤undan

davran›fllar› da farkl› olacakt›r. Her ne

kadar bölünmüfl parçalar birer ba¤›ms›z

strüktür de olsa, ayn› kirifl taraf›ndan

tafl›nmaktad›r. Ba¤›ms›z panellerin

kiriflle etkileflimi komflu panelin

davran›fl› etkileyebilmektedir. 

• Kayar Hareketli Sistemler: Çat›

panellerinin hareket yönü tasar›ma göre

düfley, yatay, e¤ik veya
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sa¤layan çubuk elemanlar ve

kaburgalar aras›nda sistem kapal›yken

serbest kalan yani sarkan, sistem

aç›l›nca gerilmeye sahip olan örtü

malzemesinden oluflur. (Resim 4)

• Tafl›y›c› Sistem S›n›rlar› Üzerinde

Dairesel Hareket Özelli¤i: Bu hareket

özelli¤inde yayg›n olarak kullan›lan

sistem: Merkezde ana tafl›y›c› e¤ik veya

dik olacak flekilde yap› malzemesine

ba¤l› olarak basit bir kolon veya dikme;

ve bu kolon ve dikme çevresinde

dairesel bir plan tan›mlayan e¤ilmeye

çal›flan e¤ri bir kirifl sisteminin tafl›y›c›

“HAREKETL‹ ÇATI STRÜKTÜRLER‹N‹N
TANIMLANMASINDA EN ÖNEML‹ ÜÇ KR‹TER;
HAREKET TÜRÜ, TAfiIYICI S‹STEM
ÖZELL‹KLER‹ VE MALZEME ÖZELL‹KLER‹D‹R”



kombinasyonlar› olacak flekilde,

sistemin bütün olarak ya da birden

fazla parçadan oluflmufl biçimde tafl›y›c›

sistem ana aks›na paralel olarak bir

yönde ya da birbiri üzerinde hareket

özellikli sistemlerdir. (Resim5, 5a)

• Katlan›r Hareketli Sistemler: Metal

levha, panel elemanlar, beton plaklar

gibi rijit çat› panellerinden oluflan yüzey

strüktürler e¤er esnek ba¤lant›

noktalar›na sahip tekil yüzeylerle

organize edilmifl olarak tasarlanm›fl

durumda ise tafl›y›c› sistem ana aks›na

paralel, tafl›y›c› sistem s›n›rlar›na do¤ru

veya tafl›y›c› sistem merkezine do¤ru

katlanarak toplanabilme özelli¤i

gösterebilmektedir. Bu tür sistemler

katlan›r hareketli sistemlerdir. (Resim6)

• Aç›l›r - Kapan›r Hareketli Sistemler:

Özellikle pnömatik sistemler olmakla

birlikte çat› örtü malzemelerinin

hareket yönü tasar›ma göre düfley,

yatay, e¤ik veya kombinasyonlar›

olacak flekilde tafl›y›c› sistem merkezine

do¤ru, tafl›y›c› sistem s›n›rlar›na do¤ru

veya tafl›y›c› sistem s›n›rlar› üzerinde

t›pk› bir çiçe¤in aç›l›p kapanmas› gibi

aç›l›p kapanabilen hareket özellikli

sistemlerdir. (Resim 7)

• Döner Hareketli Sistemler: Örtü

malzemesi rijit hareketli strüktürlerde,

düz ya da e¤ri strüktür elemanlar›n›n

farkl› boyutlarda tasarlanarak tafl›y›c›

sistem s›n›rlar› üzerinde kayarak

dönmesiyle döner hareketli sistemler

oluflur. Böyle sistemlerde en az tek bir

sabit parçan›n kapal› alan› oluflturmas›

ve hareketli parçalar›n bu sabit parça
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SOL ÜSTTE Medine Camii Gölgelikler, Merdine, Suudi

Arabistan, 1992 (WEB flek.4) (Resim 4)

SOL ALTTA Tafl›y›c› Kurguda Hareketli Sistemlerin

Hareket Matrisi (Çal›fl, 2012, 39) (Tablo 2)

ÜSTTE Türk Telekom Arena Stadyumu, 2011 (WEB

flek.5) (Resim 5)

Margeret Court Arena, Londra, 2014 (WEB flek.5a)

(Resim 5a) 

ALTTA Wimbledon Tenis Merkezi, Londra,

‹ngiltere, 2009  (WEB flek.6) (Resim 6)

Starlight Tiyatrosu, Rockford, Illionis, USA, 2003

(WEB flek.7) (Resim 7)
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alt›na toplanmas› söz konusudur.

Özellikle dairesel forma sahip olan

dairesel plan flemalar› için döner

hareketli sistemler uygundur. 

(Resim 8)

• Geniflleyebilen Çerçeve Tipi

Hareketli Sistemler: Geniflleyebilen

çerçeve tipi hareketli çat›larda

çubuklardan veya plaklardan oluflan

çerçeve, strüktürün çevresine do¤ru

genifller ve çat›n›n aç›lmas› sa¤lan›r.

Geniflleyebilen çerçeve tipi hareketli

sistemler ba¤›ms›z olarak çal›flan çat›

kütleleri yerine, bir bütün olarak aç›l›p

kapanabilen çat› kütlesinin hareketine

dayanmaktad›r. Bu sistemin en küçük

parças› makas elemanlardan oluflmakta

ve ayr›ca SLE (Scissor Like Element)

olarak isimlendirilmektedir. Bu

elemanlar, biri dönme mafsal›yla

ba¤lant›l› olan iki adet parçadan

oluflmaktad›r. Eleman›n bu paralel

ba¤lant›s›yla iki boyutlu geniflleyebilen

strüktür elde edilmektedir ve en az üç

elemana sahiptir. Makas elemanlar,

uçlar›nda oluflturulmufl nokta

mafsallarla bu çerçeve strüktürlerin

ikincil halini sa¤lamak için bir çember

formu oluflturmaktad›r. Tamamlanm›fl

ikincil halin daha da ötesinde geniflleyip

toplanabilme özelli¤iyle hemen hemen

tüm üç boyutlu formlar

oluflturabilmektedir. Kablo, membran

gibi gerilmeye yard›mc› parçalar

sisteme eklenince formlar daha da

geliflmekte ve üç boyutlu makas halini

almaktad›r. 

Hareketli çat›lara ilk bütünsel

yaklafl›m› öneren kifli ‹spanyol

mühendis ve mucit Pinero’dur. Fuller,

Otto, Calatrava ve Escrig taraf›ndan

gelifltirilen bu sistem, Hoberman ve

Pellegrino’nun çal›flmalar› ile

yürütülmektedir. (Resim 9)

• Biçimi De¤ifltirilebilen

Paketlenebilir Strüktürler: Kendini

tekrarlayabilen bu tip strüktürlerin

ihtiyaç duyulan kablo vs. stabilize

destek elemanlar› üzerinde araflt›rmalar

yap›l›rken, özel bir geometri

uygulamas›yla ek ö¤elere gerek

duyulmaks›z›n biçimi infla edilebilecek

kendi kendine stabil strüktürlerin

tasar›mlar› olas› bulunmufltur. Bu

strüktürler, biçimin ikincil hali için

sisteme, eleman gibi iç makaslar

eklenerek uygulanabilmektedir. Bu

durum sonucunda gelifltirilen, sistemin

aç›k biçimde strüktürü kilitleyen kendi

kendine stabilite mekanizmas› vard›r

(Clarke, 1984 ve Gantes, 2001, 822).

(Resim 10)

• Toplanarak Kendini

Tekrarlayabilen Strüktürler: Di¤er

sistemlerde hareket esnas›nda

katlanabilen strüktürlerin

uygulamas›nda zorlan›labilmektedir.

Amerikan mühendis C. Hobermen aç›l›

elemanlar› keflfederek hareketli çat›lar›n

tasar›m›nda önemli bir avantaj

sa¤lam›flt›r. ‹ki düz çubu¤un k›r›lmas›yla

bir aç›l› eleman oluflturulmaktad›r. Bu

aç›l› eleman, radyal çizgiler üzerinde

sürekli bir aç›yla aç›l›p

kapanabilmektedir. Tüm bunlar

sonucunda daha fazla geliflimler Z. You

ve S. Pellegrino taraf›ndan yap›lm›flt›r.

(Resim 11, 12)

• Yukar› Çekilerek Kald›rma; Bu

strüktürel sistemin prensibi yukar›

çekilerek kald›rma hareketi süresince

katlanabilen bir kubbe veya konik bir

uzay çerçeve yapmakt›r. Bu durum ise

SOL ÜSTTE Qi-Zhong Stadyumu, fianghay,

Çin, 2005  (WEB flek.8) (Resim 8)

SOLDA Makas gibi elemanlar›n hareketi (IIshi,

2000) (Resim 9)

Zeigler’in hareketli destek strüktürleri

patenti (Zeigler, 1976) (Resim 10)

Aç›l› elemanlar (You ve Pellegrino, 1997,

1825)  fiekil 12.  ‹ris Dome, hoberman.com,

2013) (Resim 11, 12) 

SA⁄ ÜSTTE Japon Ulusal Stadyumu, Tokyo,

2019 (WEB flek. 13) (Resim 13)
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bir halka üzerinde uzanm›fl üyelerin

geçici olarak ç›kar›lmas›yla

sa¤lanabilmektedir. Kawaguchi’nin

çal›flmas›, üç boyutlu uzaysal

strüktürlerle katlanm›fl flekilde monte

edilmifl bir kubbedir. Kubbe daha sonra

yükseltilmektedir. Kubbe kald›r›lmas› bu

flekilde meydana gelmekte veya kubbe

içinde hidrolik krikolar ya da iç hava

bas›nc› ile kubbe kald›rma ifllemi

tamamlanmaktad›r. Kubbe son fleklini

ald›¤› zaman infla aflamas›nda geçici

olarak ç›kar›labilen halka üyeler, onlara

özgü belirlenen pozisyonlarda yerlerini

al›rlar.

Sonuç
Çal›flmada; hareketli çat› strüktürleri

için ulusal/uluslararas› yay›nlara ve

kaynaklara dayanan bir s›n›fland›rma

sistemati¤i, dünyada uygulanan

örneklerle birlikte tan›t›lm›flt›r.

Yapt›¤›m›z araflt›rmalarda büyük

aç›kl›kl› yap›larda bu tip çat›

strüktürlerinin uygulama alan›n›n 1965

y›l› öncesine göre en az %15 civar›nda

bir art›fl gösterdi¤i gözlemlenmektedir

(Çal›fl, 2012, 199). Bu geliflmenin

giderek, daha yarat›c› sistem

tasar›mlar›yla gelece¤in büyük aç›kl›kl›

yap›lar›nda yayg›n kullan›m

bulacaklar›n› söylemek yanl›fl

olmayacakt›r. Bunun geliflmeleri

günümüz literatüründe de izlemek

mümkündür ve halen buna iliflkin

yap›m› süren bir çok örnek

bulunmaktad›r (En.wikipedia,2014).

Proje aflamas›nda olan örneklerden

günümüzde en fütüristik tasar›m olarak

niteleneni ise mimarisi Zaha Hadid’e ait

olan ve 2019 y›l›nda tamamlanarak

2020 Tokyo Olimpiyatlar›na

yetifltirilmesi düflünülen Japon Ulusal

Stadyumu’dur (Resim 13). Tüm bu

örneklerin ›fl›¤›nda; 21. yüzy›l›n bu ilk

çeyre¤inde, mimarl›k ve inflaat›n tüm

di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi hareketli

çat› strüktürlerinin de, yeni malzemeler,

yeni teknolojiler ve yeni bulufllarla h›zl›

geliflimini art›rarak sürdürmeye devam

edece¤i görülmektedir. t

Cengiz Yesügey, Doç.Dr., DEÜ, Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

Neslihan Güzel, Yrd.Doç.Dr., DEÜ, Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü

Rukiye Çal›fl, Y.Mimar
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Mimaride Nano Kaplamalar›n Kullan›m›

NANO TEKNOLOJ‹ ÜRÜNÜ NANO KAPLAMALAR, SAH‹P OLDUKLARI
‹fiLEVSEL ÖZELL‹KLER ‹LE MALZEME B‹L‹M‹NDE ÖNEML‹ GEL‹fiMELERE YOL
AÇMAKTA VE M‹MAR‹Y‹ DE YAKINDAN ETK‹LEMEKTED‹R
Nilhan Vural, Semih Y›lmaz

irifl
Yunanca “son derece küçük,

ufak, cüce” anlam›na gelen

“nano”, sözcük olarak bir

fiziksel büyüklü¤ün milyarda biridir.

Ölçü birimi olarak ise bir nano metre

(nm), metrenin milyarda biridir. Bu çok

küçük bir uzunluk olup atomlar,

moleküller dünyas›na uzanmaktad›r.

(http://metalurjist.gen.tr/docs/makale4

.pdf.) Atom ve moleküllerin bir araya

getirilmesi ile nano metre ölçeklerde

ifllevli yap›lar›n oluflturulmas› nano

teknoloji olarak tan›mlanmaktad›r

(Erkoç, 2007).

Nano teknoloji disiplinleraras› bir

bilim dal›d›r. Özellikle malzeme

bilimindeki geliflmeler mimariyi de

yak›ndan etkilemektedir. Mimaride

nano teknolojiye ba¤l› geliflmeler,

özellikle nano kaplamalarda uygulama

alan› bulmufltur. Nano teknoloji ürünü

nano kaplamalar iç ve d›fl mekânda

sadece bir kaplama olarak de¤il, ayn›

zamanda malzeme yüzeyine farkl›

ifllevler kazand›ran özellikleriyle dikkat

çekmektedirler.

Nano Kaplamalar
Nano kaplama; bünyesine nano

parçac›klar (titanyumdioksit,

silisyumdioksit, gümüfl,vb.) dahil

edilmifl boya veya ince filmden

oluflturulan bir tabaka ile malzeme

yüzeylerinin kaplanmas›d›r. Baz›

durumlarda nano parçac›klar, malzeme

kar›fl›mlar›na do¤rudan eklenerek yüzey

özellikleri istenilen yönde

gelifltirilebilmektedir.

Nano boyutta, makroboyutta

görülmeyen kimyasal ve fiziksel

de¤iflimler görülmekte ve nano boyutlu

taneciklerin yüzeye düzgün s›ralanmas›

ile nitelikli kaplamalar elde

edilebilmektedir. ‹fllevsel nano

kaplamalar, istenen özellikleri

sa¤layacak kimyasal hammadde

oranlar›n›n hesaplanmas›ndan sonra

cam, metal, seramik, beton, plastik gibi

her tür yüzeye uygulanabilmektedir

(Ashby, Ferreira, Schodek,2009;Avc›,

2009).

Çeflitli yöntemler (kimyasal buhar

çöktürme, dald›rma, sprey, plazma, vb.)

kullan›larak uygulanan nano kaplamalar

ile malzeme yüzeylerine kendi kendini

temizleme, kolay temizlenebilme,

antibakteriyel yap›, yang›n geciktiricilik,

çizilmezlik, afl›nmazl›k, korozyon direnci

gibi pek çok ifllev kazand›r›lmaktad›r.

Nano kaplamalar, üretimlerinde

kullan›lan nano parçac›klar›n farkl›

özelliklere sahip olmalar› nedeniyle bu

ifllevlerden herhangi birini ya da birkaç

farkl› ifllevi bir arada

sa¤layabilmektedir (Elvin, 2013;

Leydecker, 2008).

Nano Kaplamalarda Yüzey
Özellikleri
Kendi kendini temizleyen, kolay

temizlenebilen ve antibakteriyel nano

kaplamalar›n tasarlanabilmesi için üç

farkl› teknoloji uygulanmaktad›r. Bu

yolla oluflturulan yüzeyler; 

1. Hidrofobik yüzeyler (suyu

uzaklaflt›r›c›)

2. Hidrofilik yüzeyler (suyu çeken)

3. Fotokatalitik yüzeyler

olarak s›n›fland›r›lmaktad›r (Ashby,

Ferreira, Schodek,2009):

Hidrofobik (suyu uzaklaflt›r›c›)

yüzeyler: Yüzey üzerine gelen su

damlas›, yüzeyde yay›lmak yerine

G

Hidrofobik yüzeylerde su damlas›, yüzeyde

küresel flekilde durma e¤ilimi gösterir. (Ashby,

Ferreira, Schodek,2009) (Resim 1)

Hidrofilik yüzeylerde su damlas›, yüzeyde

yay›lma e¤ilimi gösterir (Ashby, Ferreira,

Schodek,2009). (Resim 2)



13

MAKALE

EGE M‹MARLIK N‹SAN 2015

küresel bir flekilde durma e¤ilimi

gösteriyorsa bu tür yüzeyler hidrofobik

yüzey olarak adland›r›lmaktad›r (Resim 1).

http://bg.bilkent.edu.tr/tr/docs/Akilli_

Nano Yuzeyler.pdf Bir yüzeyin bu

özellikleri gösterebilmesi için nano

ölçekte pürüzlülük içermesi

gerekmektedir

(http://www.tusiad.org.tr

/__rsc/shared/file/insaat-sektorunde-

surdurulebilirlik.pdf )

Hidrofilik (suyu çeken) yüzeyler:

Hidrofilik yüzeyler, hidrofobik

yüzeylerin karfl›t›d›r. Yüzey üzerine

gelen su damlas›, yüzeyde yay›lma

e¤ilimi gösteriyorsa bu tür yüzeyler

hidrofilik yüzey olarak

adland›r›lmaktad›r (Resim 2).

http://bg.bilkent.edu.tr/tr/docs/Akilli_

NanoYuzeyler.pdf Burada görülen en

belirgin özellik, yüzeylerin kendi kendini

temizleyebilmeleridir. Bu özellik, d›fl

cephe kaplamalar›nda ya¤mur ya¤d›¤›

s›rada yüzeyde yay›lan suyun,

yüzeydeki kiri de beraberinde

sürüklemesi ile gerçekleflmektedir.

http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/

file/insaat-sektorunde-

surdurulebilirlik.pdf 

Fotokatalitik yüzeyler: Fotokatalitik

özellik, do¤al günefl ›fl›¤›ndan al›nan UV

›fl›nlar›, oksijen ve nano partiküllerden

meydana gelen özel bir kaplama

aras›nda oluflan kimyasal reaksiyon

sonucunda yüzeydeki organik kirlerin

parçalan›p yok edilmesidir

(http://www.apnano.com.tr/xe/foto)

(Resim 3).

Nano Kaplamalar›n ‹fllevsel
Karakteristikleri
Nano kaplamalar, nano teknolojik

yüzey özellikleri sayesinde malzemeye

farkl› ifllevler kazand›rmaktad›r.

Malzeme yüzeylerinin kendi kendini

temizleyebilmesi, kolay

temizlenebilmesi, antibakteriyel

özelli¤e sahip olmas›, bu¤ulanmamas›,

çizilmeye-afl›nmaya karfl› dayan›kl›

olmas› gibi ifllevsel özellikler mimaride

malzeme seçiminde ve malzeme

kalitesinin artmas›nda önemlidir.

Kendi kendini temizleyen nano

kaplamalar: Kendi kendini temizleyen

nano kaplamalarda yüzeyler ya

hidrofobik özelliktedir (lotus etkisi)

veya fotokataliz özelli¤iyle yüzeye

kazand›r›lan ifllev sayesinde malzeme

yüzeyi kendi kendine temizlenmektedir.

Hidrofobik özellikteki nano

kaplamalar ile malzeme yüzeyinin kendi

kendine temizlenebilmesi, Lotus

bitkisinin yapraklar›n›n özel yap›s›ndan

etkilenilerek gelifltirilmifltir ve “Lotus

etkisi” olarak adland›r›lmaktad›r. Lotus

bitkisinin yapraklar›, üzerinde bulunan

mikron ve nano seviyesindeki çukur ve

tepecikli yap›lar sayesinde

›slanmamakta ve su damlac›klar›

topra¤a do¤ru kayarken yapraklar›n

üzerindeki çamuru, küçük böcekleri ve

di¤er kirlilikleri de beraberinde

tafl›maktad›r.

(http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bderg

i/yeniufuk/icerik/nanoteknoloji.pdf)(Re

sim 4).Lotus etkisi; boya, seramik gibi

malzemelere uygulanarak yap›larda

kullan›lm›flt›r (Resim 5).

Fotokatalizle kendi kendini temizleme,

nano teknolojinin bina yap›m›nda en

yayg›n olarak kullan›lan özelli¤idir (Gür,

2010). Bu özellik, fotokatalitik bir

mekanizmayla harekete geçen

titanyum dioksit (TiO2) veya çinko

oksit(ZnO) parçac›klar›yla ortaya

ç›kmaktad›r. Bu süreçte güneflin

ultraviyole ›fl›nlar›ndan etkilenen kirler

ÜSTTE Titanyum dioksit kaplamalar, fotokatalitik ve

hidrofilik etki sunmaktad›r. Kaplamalar ultraviyole ›fl›¤a

maruz b›rak›ld›¤› zaman, fotokatalitik süreç yabanc›

partikülleri parçalamakta, kaplamalar ya¤murla veya

suyla y›kand›¤› zaman hidrofilik etki, kirli partikülleri

yüzeyden uzaklaflt›rmaktad›r (Ashby, Ferreira,

Schodek,2009) (Resim 3)

Lotus Etkisi” nin mekanizmas› hidrofobik (suyu iten)

özelliktedir. Kir tanecikleri genelde su damlac›klar›

taraf›ndan üzerinden taflmakta, afla¤›ya yuvarlanan

damla bir yöne do¤ru kir taneciklerini y›kamaktad›r

(Ashby, Ferreira, Schodek,2009). (Resim 4)

ALTTA Roma’daki Ara Pacis Müzesi’nde ve Viyana’daki

Freundorf Villas›nda hidrofobik özellikte boya

kullan›lm›flt›r (Leydecker, 2008;

http://www.contemporist.com/2014/01/29/villa-

freundorf-by-project-a01-architects/; Y›lmaz,2014).

(Resim 5)“NANO KAPLAMALAR, YÜZEY ÖZELL‹KLER‹
SAYES‹NDE MALZEMEYE FARKLI ‹fiLEVLER
KAZANDIRMAKTADIR”
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parçalanmakta ve ya¤mur suyuyla

akarak temizlenmektedir. Ya¤mur

suyunun h›zla akabilmesi ve yüzey

üzerinde parçalanm›fl olan kirleri de

beraberinde tafl›yabilmesi için yüzeyin

hidrofilik yap›da olmas› gerekmektedir.

Bu tip yüzeyler, yüzeyi ince bir katman

nano kaplama filmi ile kaplayarak,

yüzeyi nano parçac›k içeren boya ile

boyayarak veya nano parçac›klar›

malzemeyi oluflturan kar›fl›m›n içine

katarak elde edilmektedir

(http://www.tusiad.org.tr/rsc/shared/fi

le/insaat-sektorunde-

surdurulebilirlik.pdf). TiO2, endüstriyel

alanda kullan›m için en uygun, en

verimli, en stabil ve en ucuz

fotokatalizdir (Leydecker,2008).

Fotokatalizle kendi kendini

temizleyebilme özelli¤i membran, cam,

alüminyum, seramik gibi farkl›

malzemelerin kullan›ld›¤› yüzeylere

uygulanabilmekte, çimentonun içine

kat›larak beton malzemenin de

fotokatalitik nitelikte olmas›n›

sa¤lamaktad›r (Resim 6).

Kolay temizlenen nano kaplamalar:

Kendi kendini temizleme özelli¤i ile

kar›flt›r›lan kolay temizlenebilme

özelli¤inde yüzeyler, suyu uzaklaflt›r›c›

niteliktedir. Bu malzemelerin yüzeyleri

pürüzlü olmak yerine, düz bir yap›ya

sahiptir. Daha düflük bir çekim

kuvvetine sahip olan yüzeyler, suyun

damlalar oluflturarak yüzeyden

uzaklaflt›r›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu tür

yüzeyler hem hidrofobik (suyu

uzaklaflt›r›c›), hem de oleofobik (ya¤›

uzaklaflt›r›c›) özelli¤e sahiptir.

Kolay temizlenen yüzeyler sa¤l›k

yap›lar›nda, hijyen gerektiren ›slak

mekanlarda yayg›n olarak

kullan›lmaktad›r. Bu tür malzemeler,

kendi kendini temizleyen yüzeyler

kadar etkili olmamakla birlikte, daha

kolay ve k›sa zamanda temizlenebilme

özelli¤ine sahiptir (Gür, 2010) (Resim 7). 

Antibakteriyel ve antiküf nano

kaplamalar: Çok eski ça¤lardan beri

antibakteriyel etkisi bilinen gümüfl (Ag)

iyonlar› kullan›larak haz›rlanan nano

kaplama çözeltileriyle hastal›¤a neden

olan mikroorganizmalardan korunmak

mümkündür (Gür, 2010) Bu kaplamalar

seramik, ahflap, boya gibi malzemelere

uygulanmakta ve baflta sa¤l›k yap›lar›

olmak üzere antibakteriyel etki istenen

iç ve/veya d›fl mekânlarda

kullan›lmaktad›r (Leydecker,2008). Anti

bakteriyel özelli¤e sahip yüzeyler, hava

dolafl›m›ndan dolay› çevrede (havada)

bulunan bakterileri ve virüsleri de

öldürmektedir

(http://cyprusnano.com/building-

selfcleaning.html). 

Anti küf özelli¤ine sahip nano

kaplamalar, küf ve yosun oluflumunu

önlemekte (Resim 8) ve mermer, granit

gibi do¤al tafl malzemeler ile kapl›

binalar›n daha temiz kalmas›n›

sa¤lamaktad›r.

Buhar oluflumunu engelleyen nano

kaplamalar: Nano teknoloji ile buhar

oluflumunu engelleyen kaplamalar›n

üretilmeye bafllamas› çok yenidir.

Transparan görünümde olan bu

kaplamalar buhar oluflumunu

engelleyen bir film olarak yüzeye

kaplan›r. Yüzeyler hidrofilik özelliktedir.

En yayg›n kullan›m›na ayna

kaplamas›nda rastlanmaktad›r, cam ve

plastik kaplamas› için de uygundur

(Gür, 2010).

Duvar yaz›s› tutmayan nano

kaplamalar: Hidrofobik bir yap›ya ve

kiri uzaklaflt›rma özelli¤ine sahip olan,

duvar yaz›s› tutmayan nano kaplamalar;

beton, tu¤la, kum tafl› gibi geçirgen ve

emici özelli¤e sahip malzemelere

uygulanabilmesinin yan› s›ra,

malzemenin gözeneklerini

kapatmayarak nefes almas›n›

sa¤lamaktad›r (Gür, 2010) (Resim 9).

Di¤er Nano kaplamalar

Çizilme ve afl›nma direncini sa¤layan,

korozyon önleyici, ultraviyole (UV)

›fl›nlar›ndan koruyucu nano kaplamalar

SOLDA Fransa Bordeaux’daki otelde kendi kendini temizleyen

haz›r beton paneller, Avusturya’da infla edilen cam evde kendi

kendini temizleyen cam kullan›lm›flt›r. Camlarda fotokatalitik

ve hidrofilik etki bir aradad›r (http://precast.org/precast-

possibilities/case-studies/depollution-and-photocatalysis-of-

precast concrete/;Ashby,Ferreira,Schodek,2009; ) (Resim 6)

SOL ALTTA ‹ki seramik yüzey aras›nda kolay temizlenebilir

yüzeyin  fark›  (Leydecker,2008) (Resim 7)

SA⁄ ÜSTTE Almanya-Essen’deki bir konutun cephesinde nano

özellikli antibakteriyel boya kullan›ld›ktan sonra duvarda küf

oluflumu önlenmifltir (Leydecker,2008). (Resim 8) 

SA⁄ ALLTTA Duvar yaz›s› tutmayan nano kaplama ile kaplanm›fl

yüzeylerde duvar yaz›lar› kolayca ç›kabilmektedir

(http://www.quantasealnanocoat.com/wp-

content/uploads/2012/02/Picture-16.png) (Resim 9)

“NANO KAPLAMALAR, ‹fiLEVSEL
ÖZELL‹KLER‹ ‹LE PEK ÇOK YAPIDA
UYGULAMA OLANA⁄I BULMUfiTUR”
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da mimaride kullan›lmaktad›r. Nano

silikat tanecikleri içeren kaplamalar›n

çizilebilen özellikteki yüzeylere

uygulanmas›, yüzeyin sertli¤ini

art›rarak kullan›m alanlar›n›

geniflletmekte; inorganik-organik

melez bir kaplama tabakas› yüzeye

uygulanarak malzemelerin korozyon

direnci art›r›lmakta ve yüzey

korozyondan korunmaktad›r. UV

›fl›nlar›ndan koruyucu etkiye sahip

nano kaplama uygulamalar›nda ise

nano boyutlu titanyum dioksit (TiO2)

ve çinko oksit (ZnO) benzeri

maddelerin kullan›m› ile yüzeyler UV

›fl›nlar›ndan etkilenmemekte ve bu

nedenle uzun süre özelliklerini

korumaktad›r (Leydecker,2008).

‹rdeleme ve Sonuç

Nano bilim ve nano teknolojiyi bilinen

tüm di¤er bilim ve teknoloji

alanlar›ndan ay›ran ve ön plan

ç›kartan en büyük ve en önemli

özelli¤i “atomik düzeyde

hassasiyettir”. Moleküler/atomik

düzeyde atom atom dizilmifl ve

tasarlanm›fl yap› ve tasar›mlar›n

ulaflabilece¤i mükemmele yak›n

“hatas›zl›k/kusursuzluk” niteli¤i nano

bilim ve nano teknoloji ile ilgili

beklentileri yükseltmektedir. 

Mimaride nano teknolojiye ba¤l›

geliflmeler, özellikle nano

kaplamalarda uygulama alan›

bulmufltur. Nano teknoloji ürünü

nano kaplamalar iç ve d›fl mekânda

sadece bir kaplama olarak de¤il, ayn›

zamanda malzeme yüzeyine farkl›

ifllevler kazand›ran özellikleriyle

dikkat çekmektedir. Ancak nano

teknoloji ürünü nano kaplamalar ile

ilgili standartlar›n tam oturmam›fl

olmas› ve malzemenin at›k

süreçlerine yönelik somut verilerin
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elde olmamas› nedeniyle nano

kaplamalar›n bünyesinde bulunan ve

malzemeye ifllevsel nitelik

kazand›rabilen nano parçac›klar ile ilgili

çal›flmalar sürmektedir. Bu konuda pek

çok bilimsel araflt›rma yap›lmakta ve

insan ve çevre sa¤l›¤› üzerindeki etkiler

de tart›fl›lmaktad›r. 

Nano parçac›klar, çevre içerisinde

serbest kald›ktan sonra izlerini takip

etmek ve bu nedenle de nano

parçac›klar›n ekosistemler üzerindeki

etkisini de¤erlendirmek oldukça zordur.

Bu tür parçac›klar›n, çok küçük boyutta

olmalar› onlara birtak›m eflsiz özellikler

verse de ayn› zamanda zararl›

olabilecek bir durumdur. Çünkü insan

saç›n›n 50 binde biri civar›nda

büyüklü¤e sahip bu parçac›klar›n bir

at›k olarak tespit edilmesi ve

filtrelenmesi oldukça zordur.

Sürdürülebilir üretim ilkelerini nano

teknolojiye uygulamak için çok büyük

bir araflt›rma çabas› vard›r ve nano

malzemelerin çevreye olan etkilerini

minimize edecek yollar ile üretilmeleri

için çal›flmalar sürmektedir.

Nano teknolojinin yeni bir sanayi ve

bilgi devrimi olarak 21. yüzy›la

damgas›n› vuraca¤› ve gelece¤in

dünyas›n›n tümüyle “nano teknoloji”

etraf›nda flekillenece¤i tart›fl›lmaktad›r.

Nano kaplamalar›n uygulama alanlar›n›n

geniflletilmesiyle ve bu alandaki

araflt›rmalar›n sonuçlanarak ürünlerin

belirli standartlar› kazanmas›yla özel

ifllevlere sahip nano kaplamalar› pek

çok yap›da görebilmek mümkün

olacakt›r. t

Nilhan Vural, Yrd. Doç. Dr., KTÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü, Yap› Bilgisi Anabilim Dal›

Semih Y›lmaz, Arfl. Gör., KTÜ Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü, Yap› Bilgisi Anabilim Dal›
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Etkin Enerji Kullan›m› Ba¤lam›nda 

Gün Ifl›¤› Sistemleri: Ifl›k Raf›

Boyutlar›na ‹liflkin Bir ‹nceleme
GÜN IfiI⁄I S‹STEMLER‹N‹N ETK‹N ENERJ‹ KULLANIMINDAK‹ YER‹, IfiIK RAFLARI
ELE ALINARAK VURGULANMAKTADIR

fiensin Ayd›n Ya¤mur, Rengin Ünver

irifl
Günümüzde tüm dünyada

önemle üzerinde durulan ve

uluslararas› anlaflmalara konu

olan enerjinin verimli kullan›lmas›, fosil

kaynaklar›n yerini temiz enerji

kaynaklar›n›n almas› ile çevre

kirlili¤inin önlenmesi konular›nda yasal

düzenlemeler yap›lmakta, çeflitli kanun

ve yönetmelikler haz›rlanmaktad›r. Bu

ba¤lamda, hacimlerin ifllevlerine ba¤l›

olarak uygun görsel konfor koflullar›n›

oluflturmak için ayd›nlatma düzenleri

kurulurken, yapma ayd›nlatmada

kullan›lan enerjinin azalt›lmas› ve

gerekli ayd›nl›¤›n sa¤lanmas› için gün

›fl›¤›ndan olabildi¤ince yararlanman›n

önemi giderek artmaktad›r. Özellikle,

gün boyu kullan›lan büro, okul,

hastane, konut gibi yap›lardaki

hacimlerde do¤al ayd›nlatma tasar›m›

ve gün ›fl›¤› ayd›nlatma sistemlerinin

kullan›m› daha da önem

kazanmaktad›r. 

Gün ›fl›¤› ile ayd›nlatma konusunda

yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde, “gün

›fl›¤› sistemleri” olarak adland›r›lan

düzenekler ile ilgili araflt›rmalar›n h›z

kazand›¤› ve bu sistemlerin

kullan›m›n›n giderek yayg›nlaflt›¤›

görülmektedir. Gün ›fl›¤› sistemlerinin

temel hedefleri, dolays›z günefl ›fl›¤›n›n

yol açt›¤› olumsuz etkileri azaltmak,

gün ›fl›¤›n› yönlendirerek hacim içi gün

›fl›¤› da¤›l›m›n› düzenlemek ve gerekli

ayd›nl›k düzeyini hacmin tüm

noktalar›nda sa¤lamak olarak

s›ralanabilir. Geliflmifl gün ›fl›¤›

sistemleri,

• Ifl›¤› yayan sistemler; ›fl›k raf›,

görüntüsüz bütünleflik sistem,

görüntüsüz tavan, jaluziler, holografik

optik elemanl› zenitsel ›fl›k

yönlendiren cam,

• Ifl›¤› yönlendiren sistemler; lazer

ile kesilen panel, prizmatik paneller,

holografik optik elemanl› gök ›fl›kl›¤›,

günefl ›fl›¤›n› yönlendiren cam,

• Ifl›¤› yay›nd›ran sistemler, 

• Ifl›¤› tafl›yan sistemler; heliostat,

Ifl›k borusu, günefl ›fl›¤› tüpü, fiber

optik ile gün ›fl›¤›, ›fl›¤› yönlendiren

tavan olarak tan›mlanabilir [IEA,

2000, 4-3]. Resim 1’ de Geliflmifl Gün

›fl›¤› Sistemleri’ne iliflkin örnekler

görülmektedir.

Bu makalenin amac›, etkin enerji

kullan›m›n› vurgulamak, ›fl›¤› yayan

sistemlerden biri olan “›fl›k raf›

sistemleri” konusunda temel bilgileri

vermek, belli özellikteki bir hacimde

›fl›k raf› özelliklerine yönelik

incelemeler yapmak ve böylece

tasar›mc›lara gün ›fl›¤› kullan›m›na

yönelik yararl› olabilecek ön bilgileri

sunmakt›r. Belirtilen hedef

do¤rultusunda, önce ›fl›k raf›

sisteminin genel özellikleri verilmifl,

ard›ndan belli özellikleri olan bir

hacimde çeflitli ›fl›k raflar› kullan›larak

sonuçlar de¤erlendirilmifltir. 

Ifl›k Raf› Sistemleri
Ifl›k raf› sistemleri, M›s›r firavunlar›

zaman›ndan beri bilinen gün

›fl›¤›ndan yararlanma sistemlerinden

biridir. Ifl›k raf› temelde, yap›

kabu¤undaki düfley pencereye

yerlefltirilen, gün ›fl›¤›n› hacmin

pencereden uzak bölümlerine

ulaflt›ran bir elemand›r [IEA, 2000, 4-

10; IES, 2011, 365; Baker, Fanchiotti,

Steermers, 1998]. Ifl›k raf›

sistemlerinin bafll›ca hedefleri;

G

Geliflmifl gün›fl›¤› sistemlerine örnekler 

[IEA, 2000, 4-6; www.advancedbuildings.org,

2008] (Resim 1)
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• gün ›fl›¤›n›n hacmin

derinliklerine yönlendirilmesi,

• çal›flma düzlemi üzerinde gün

›fl›¤› ayd›nl›¤›n›n düzgün

yay›lm›fll›¤›n›n sa¤lanmas›,

• görsel konforun iyilefltirilmesi

ve kamaflma kontrolünün

sa¤lanmas›,

• yapma ayd›nlatma enerjisi

kullan›m›n›n azalt›lmas›,

• ›s›tma-so¤utma yüklerinin

azalt›lmas›

olarak s›ralanabilir [IEA, 2000, 4-10].

Ifl›k raflar›, pencerenin iç yan›na

(iç ›fl›k raf›), d›fl yan›na (d›fl ›fl›k raf›),

hem iç hem de d›fl yan›na (iç ve d›fl

›fl›k raf›) yerlefltirilebilir (Resim 2, 3).

Bir ›fl›k raf› sistemi, temelde;

pencere, ›fl›k raf› ve tavan olmak

üzere üç elemandan oluflur [IEA,

2000, 4-10]. Gün ›fl›¤›ndan

yararlanma ve amaçlanan verimin

elde edilebilmesi bak›m›ndan, 

• ›fl›k raf›n›n yer ald›¤›

pencerelerin konum ve boyutlar›,

• ›fl›k raf›n›n, konumu, boyutu,

biçimi ve yüzey özellikleri, 

• tavan yüksekli¤i, tavan

yüzeyinin yans›tma çarpan›, tavan›n

yans›tma biçimi, tavan›n yatay ya da

e¤imli olmas› etkili parametrelerdir. 

Çal›flman›n Yöntemi ve
Kabulleri
Ifl›k raf› sistemlerinin, hacimlerdeki

gün ›fl›¤› ayd›nl›¤›na etkisini

belirlemek için yap›lan bu çal›flmada,

hacim boyutu sabit al›nm›fl,

saydaml›k oran› ve ›fl›k raf› boyutlar›

de¤iflken olarak belirlenmifltir. Bu

ba¤lamda,

• hacim içi gün ›fl›¤› ayd›nl›k

düzeylerinin ›fl›k raf› olmamas› ve

olmas› durumlar› için hesaplanmas›

ve da¤›l›m›n›n belirlenmesi,

• elde edilen hesap sonuçlar›n›n

karfl›laflt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesi 

biçiminde bir yöntem izlenmifltir.

Çal›flmada, ‹stanbul’da yer alan

geniflli¤i 5.00 m, derinli¤i 7.00 m ve

yüksekli¤i 3.00 m olan bir hacim ele

al›nm›flt›r (Resim 4). Hacimde, 2.00

m yüksekli¤inde bir pencere

bulundu¤u, parapet ve çal›flma

düzlemi yüksekliklerinin 0.85 m

oldu¤u varsay›lm›flt›r. Pencere

geniflli¤i için üç de¤iflik saydaml›k

oran› (SOR; %20, %35, %50)

ba¤lam›nda 1.50 m, 2.625 m, 3.75 m

de¤erleri kullan›lm›flt›r. Tavan, duvar

ve döflemenin yans›tma çarpanlar›

s›ras›yla 0.70, 0.50, 0.20 ve pencere

cam› ›fl›k geçirme çarpan› 0.90 olarak

kabul edilmifltir. Pencere yönü olarak,

“GÜN IfiI⁄I S‹STEMLER‹N‹N TEMEL
HEDEFLER‹, DOLAYSIZ GÜNEfi IfiI⁄ININ
OLUMSUZ ETK‹LER‹N‹ AZALTMAK, GÜN
IfiI⁄INI YÖNLEND‹REREK GÜNIfiI⁄I
DA⁄ILIMINI DÜZENLEMEK VE GEREKL‹
AYDINLIK DÜZEY‹N‹ HACM‹N TÜM
NOKTALARINDA SA⁄LAMAKTIR”

SOL ÜSTTE Ifl›k raflar›n›n flematik gösterimi

(Resim 2)

ÜSTTE, ALTTA Ifl›k raflar›na iliflkin örnekler

(Resim 3) 

[www.energybooks.com, 2008;

www.energydesignresources.com, 2008]
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‹stanbul’da gün boyunca güneflten en

çok yararlan›lan güney yönü seçilmifltir. 

Ifl›k raf› yüksekli¤i döflemeden 2.20

m, ›fl›k yans›tma çarpan› 0.80, ›fl›k

yans›tma biçimi düzgün olarak ele

al›nm›flt›r (Resim 5). Pencerede, ›fl›k

raf›n›n olmamas›, d›fl ›fl›k raf›, iç ›fl›k raf›

ve iç-d›fl ›fl›k raf› olmak üzere dört

temel durum ele al›nm›flt›r. Ifl›k raf›

geniflli¤inin pencere geniflli¤i kadar

oldu¤u her durum için dört ayr› ›fl›k raf›

derinli¤i belirlenmifltir (Tablo 1). 

Gün ›fl›¤› hesaplar›, y›l›n karakteristik

günleri olan 21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül

ve 21 Aral›k günleri için yap›lm›flt›r.

Çal›flma saatlerinin büyük bir bölümü

için geçerli olabilecek gün ›fl›¤› ayd›nl›k

düzeyini belirleyebilmek amac›yla

hesap saati 09.00, 12.00 ve 15:00

olarak belirlenmifltir. Hesaplamalar, aç›k

gök koflulu için DIALux 4.11 ayd›nlatma

program› kullan›larak

gerçeklefltirilmifltir.

Hesap Sonuçlar› ve
De¤erlendirme
Ifl›k raf›n›n olmamas› ve d›fl ›fl›k raf›, iç

›fl›k raf›, iç-d›fl ›fl›k raf› olmas› olmak

üzere dört ayr› ›fl›k raf› durumu

(toplam 13 durum) için, çal›flma

düzlemi üzerindeki ayd›nl›k düzeyi

da¤›l›mlar› belirlenmifltir (Resim 6).

Ayr›ca, her durum için, çal›flma

düzlemi üzerindeki ortalama (Eort),

minimum (Emin) ve maksimum

(Emak) ayd›nl›k düzeyleri ve ayd›nl›k

da¤›l›m› düzgünlü¤ü (Uo=Emin/Eort)

hesaplanm›flt›r. 

21 Haziran ve 21 Aral›k saat 9.00

için, çal›flma düzleminde gerçekleflen

ortalama ayd›nl›k düzeyleri ve

ayd›nl›¤›n da¤›l›m düzgünlü¤üne iliflkin

de¤erler Tablo 2’de örneklenmifltir.

Hesap sonuçlar›n›n

de¤erlendirilmesi afla¤›daki gibi

özetlenebilir:

• Saydaml›k oran›n›n artmas›

durumunda, ›fl›k raf›n›n kullan›ld›¤› tüm

durumlarda, elde edilen ortalama

ayd›nl›k düzeyi artmakta, ayd›nl›k

da¤›l›m›n›n düzgünlü¤ü ise genelde

de¤iflmemektedir. 

• Ifl›k raf›n›n oldu¤u ve olmad›¤›

durumlar karfl›laflt›r›ld›¤›nda,

pencereye yak›n bölgelerde, ›fl›k raflar›

nedeniyle maksimum ayd›nl›k düzeyi

azalmaktad›r.

• Ifl›k raflar›n›n geniflli¤i artt›kça, 

• 21 Mart, 21 Haziran, 21 Eylül ve 21

Aral›k durumlar›nda,

• iç, d›fl ve iç-d›fl ›fl›k raf› için ortalama

ayd›nl›k düzeyi azalmakta,

• her üç tip ›fl›k raf› için ayd›nl›¤›n

da¤›l›m düzgünlü¤ü ise, az de¤iflimle

artmaktad›r.   

• Ifl›k raf› tipleri kendi aralar›nda

karfl›laflt›r›ld›¤› zaman,

• 21 Mart, 21 Haziran ve 21 Eylül

durumlar›nda,

• en yüksek ortalama ayd›nl›k

düzeyleri iç ›fl›k raf›yla elde edilmektedir.

• en yüksek ayd›nl›k da¤›l›m›

düzgünlük de¤erleri iç-d›fl ›fl›k raf›yla elde

edilmektedir. 

• 21 Aral›k durumunda, 

• belirgin bir fark olmamas›na ra¤men,

en yüksek ortalama ayd›nl›k düzeyi iç ›fl›k

raflar›yla elde edilmektedir.

• ayd›nl›¤›n da¤›l›m düzgünlü¤ü

bak›m›ndan büyük bir de¤ifliklik

görülmemektedir. 

Yukar›da yap›lan de¤erlendirmeler

sonucunda, 

• çal›flma düzlemi üzerindeki ortalama

ayd›nl›k düzeyi bak›m›ndan, ele al›nan

dört gün ba¤lam›nda y›l›n tüm

“GÜNIfiI⁄INDAN AMAÇLANAN VER‹M‹N
ELDE ED‹LEB‹LMES‹ BAKIMINDAN,
PENCERELER‹N KONUM VE BOYUTLARI, IfiIK
RAFININ KONUMU, BOYUTU, YÜZEY
ÖZELL‹KLER‹ VE HACM‹N TAVAN
ÖZELL‹KLER‹ ETK‹L‹ PARAMETRELERD‹R”
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SOL ÜSTTE ‹ç ve d›fl ›fl›k raf› simülasyon örne¤i

(Resim 4)

SOL ALTTA Örnek hacmin pencere kesiti (Resim 5)

ÜSTTE Ifl›k raf› derinlikleri(Tablo 1)

Saydaml›k oran› %35, 21 Haziran saat 12:00 için

ayd›nl›k düzeyi da¤›l›mlar› (Resim 6)

ALTTA Saydaml›k oran›n›n (SOR) %35, 21 Haziran

ve 21 Aral›k saat 09:00 için ortalama (Eort) ve

ayd›nl›¤›n da¤›l›m düzgünlü¤ü (Uo) de¤erleri

(Tablo 2)
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mevsimlerinde, iç ›fl›k raflar›n›n daha

uygun oldu¤u, 

• ayd›nl›¤›n da¤›l›m düzgünlü¤ü

(Uo) bak›m›ndan, 

• ilkbahar, yaz ve sonbahar

aylar›nda iç-d›fl ›fl›k raf›n›n daha olumlu

sonuçlar verdi¤i,

• k›fl aylar›nda ise her üç ›fl›k raf›

tipinin de hemen hemen ayn› sonuçlar

verdi¤i gözlenmifltir. 

Bu ba¤lamda, ›fl›k raf› seçiminde

ifllev ve kullan›m süresi konular›n›n

dikkate al›narak ›fl›k raf› tipinin

seçilmesi önerilmektedir.

Öneriler ve Sonuç
Geleneksel enerji kaynaklar›n›n giderek

tükendi¤i günümüzde, etkin enerji

kullan›m› ve yapay enerji korunumu

aç›s›ndan gün ›fl›¤›n›n kullan›m› büyük

önem tafl›maktad›r. Gün ›fl›¤›ndan

yararlanmaya yönelik olarak gelifltirilen

“gün ›fl›¤› sistemleri”nin kullan›m› yeni

yeni yayg›nlaflmakta ve elektrik

enerjisinin ayd›nlatmada kullan›m›n›n

azalt›lmas›na katk›da bulunmaktad›r. Bu

ba¤lamda, özellikle gün boyu kullan›lan

büro, okul, hastane, konut gibi

yap›larda do¤al ayd›nlatma tasar›m› ve

gün ›fl›¤› sistemlerinin kullan›m› daha da

önem kazanmaktad›r. 

Bu makalede, etkin enerji kullan›m›

ba¤lam›nda gün ›fl›¤› sistemleri

tan›t›lm›fl, bu sistemlerden biri olan ›fl›k

raflar›n›n genel özellikleri ele al›nm›fl ve

belli bir hacimde baz› ›fl›k raf›

seçeneklerine yönelik hesap ve

irdelemeler sunulmufltur. Ele al›nan

koflullara iliflkin de¤erlendirmeler,

ayd›nl›¤›n da¤›l›m düzgünlü¤ü

bak›m›ndan yaz ve bahar aylar›nda iç-

d›fl ›fl›k raf›n›n daha uygun oldu¤u k›fl

aylar›nda ise her üç tipin de hemen

hemen ayn› sonuçlar verdi¤i, ortalama

ayd›nl›k düzeyi bak›m›ndan iç ›fl›k

raflar›n›n daha olumlu oldu¤unu

göstermifltir. Konu, elde edilen bulgular

›fl›¤›nda ele al›nd›¤›nda, ›fl›k raf› tipi

seçiminde, yap› ifllevi ve kullan›m

süresinin de göz önüne al›nmas›

gerekti¤ini ortaya koymufltur. Bu

ba¤lamda, 

• genelde bahar ve k›fl aylar›nda

kullan›lan e¤itim yap›lar›ndaki

dersliklerde, bu mevsimler için, hem

çal›flma düzlemindeki ortalama ayd›nl›k

düzeyi (Eort), hem de ayd›nl›¤›n

da¤›l›m düzgünlü¤ü (Uo) bak›m›ndan iç

›fl›k raflar›n›n, 

• y›l boyunca kullan›lan ofis, hastane

ve konut yap›lar› gibi hacimlerde ise

ayd›nl›¤›n da¤›l›m düzgünlü¤ü (Uo)

bak›m›ndan her mevsim daha olumlu

olan iç-d›fl ›fl›k raf› ya da ortalama

ayd›nl›k düzeyi (Eort) aç›s›ndan her

mevsim daha iyi sonuçlar›n elde

edildi¤i iç ›fl›k raf›n›n 

daha uygun olaca¤› biçiminde öneriler

yap›labilir. 

Çal›flmada izlenen yöntem,

makalede verilen temel bilgiler ile ele

al›nan mekan ve ›fl›k raflar›n›n özellikleri

ba¤lam›nda yap›lan de¤erlendirmeler,

tasar›mc›lara ifllevlerine uygun bir ›fl›k

raf› seçimi konusunda yön gösterici

olacak, ayr›ca, ›fl›k raf› kullan›m›nda

dikkat edilmesi gereken etkenler

konusunda da katk› sa¤layacakt›r. t

fiensin Ayd›n Ya¤mur, Arafl. Gör., Dr., Y›ld›z Teknik
Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Rengin Ünver, Prof. Dr., Y›ld›z Teknik Üniversitesi, 
Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Ifl›k raf› derinlikleri(Tablo 1)
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Ses Kay›t Stüdyolar›n›n Akustik Tasar›m›

SES KAYIT STÜDYOLARI M‹MARLIK PRAT‹⁄‹ ‹Ç‹NDE AKUST‹K TASARIMIN
M‹MAR‹ ‹LE BÜTÜNLEfiT‹⁄‹ KEND‹NE ÖZGÜ UYGULAMALARI ‹ÇERMEKTED‹R

Nuri ‹lgürel

irifl
Antik tiyatrolardan günümüze

kadar gelen mimarl›k

yap›tlar›n›n ortaya ç›kt›¤›

süreçte, konuflma ve / ya da müzik

etkinliklerinin gerçeklefltirildi¤i pek çok

yap›da akustik – mimarl›k iliflkisi önem

tafl›m›flt›r. Ça¤›m›zda ise, akustik –

mimarl›k iliflkisi eskisinden çok daha

genifl bir alanda kendisinden söz

ettirmektedir. Müzik endüstrisindeki

geliflmelere koflut olarak akustik –

mimarl›k iliflkisinin gündeme geldi¤i

önemli bir alan da ses kay›t

stüdyolar›d›r. Günümüzde genellikle

müzik sektörüne hizmet veren bu

birimler, kapasiteleri ve özelleflmifl

ifllevleriyle birbirinden ayr›mlar

göstermekle birlikte ses kay›t

stüdyolar›n›n akustik tasar›m› temel

ilkeler çerçevesinde çok fazla de¤ifliklik

göstermez. Bu tasar›m etkinli¤i, akustik

ile ilgili teknik yönünün olmas›

nedeniyle mimari ve akustik tasar›m›n

birlikte yürütülmesi gereken bir süreci

içerir.

Ses Kay›t Stüdyolar›n›n
Mimari Özellikleri
Ses kay›t stüdyolar›, vokal ses ve

müzikal seslerin geliflmifl elektronik

ayg›tlar kullan›larak kay›tlar›n›n

gerçeklefltirildi¤i uygun akustik

koflullar› sa¤layan hacimlerden oluflan

ifllevsel birim olarak tan›mlanabilir. Ses

kay›t stüdyolar›, kayd›n

gerçeklefltirildi¤i performans odas› ve

bu hacimle görsel aç›dan iliflkili kontrol

hacminden oluflmaktad›r; bu birimlerde

farkl› enstrümanlar›n ve vokal sesin

kayd›n›n yap›lmas›n›n yan› s›ra, bunlar›n

birlefltirilmesi ifli, yani miks ifllemi de

teknik ekipmanlar kullan›larak

gerçeklefltirilir. Ses kay›t stüdyolar›nda;

kontrol odas›, performans hacmi ve

izolasyon kabinleri birincil hacimleri

olufltururken, servis hacimlerini;

bekleme odas›, WC, mutfak, makine

odas› gibi hacimler oluflturur. ‹fl yüküne

ve çeflitlili¤ine ba¤l› olarak birden çok

performans hacmi ve kontrol odas› yer

alabilir. 

Performans Hacmi: Seslendirilecek

müzi¤in kurgusuna ba¤l› olarak belli

say›da müzik aletlerinin oldu¤u ve

müzi¤in seslendirildi¤i hacimdir.

Performans hacminin büyüklü¤ü

orkestra kay›tlar›n›n yap›ld›¤›

stüdyolarda oldukça büyük olabilirken,

bir ya da birkaç müzik aletinin oldu¤u

durumlarda küçük hacimler yeterli

olabilmektedir. 

Kontrol Odas›: Kay›t ile ilgili teknik

donan›m›n ve efekt ayg›tlar›n›n

bulundu¤u odad›r. Kay›t s›ras›nda vokal

sesler ve müzik aletlerinin sesleri ile

ilgili düzey ayarlamalar›n›n yap›ld›¤›,

çeflitli efektlerin uyguland›¤›, post

prodüksiyona haz›r hale getirildi¤i

teknik birimdir. 

‹zolasyon Kabinleri: Çok kanall› ses

kay›t gereksiniminin yayg›nlaflmas›

farkl› enstrümanlar›n ayn› anda kayd›n›n

yap›lmas› gere¤ini do¤urmufl ve bu

durum da farkl› hacimlere gereksinime

neden olmufltur. Bu hacimler, insan sesi

ya da belli enstrümanlara yönelik

planlanabilir. Resim 1,2 ve 3’de ses kay›t

stüdyolar›nda mekanlar›n

organizasyonu ile ilgili örnekler yer

almaktad›r. Resim 4,5,6’da ise de¤iflik

ses kay›t stüdyolar›n›n performans ve

kontrol hacimlerinden görünüfller

verilmifltir.

G

ÜSTTE Hum Stüdyolar› plan ve kesit görünüflleri.,

Santa Monica, ABD. (Akustik: Marshall Long

Acoustics, Mimari: Meyer Architecture) (Long,

2014)(Resim 1)

Paisly Park Studio A, Chanhassan, MN (Marshall Long

Acoustics,  Mimari: Boto Design) (Long, 2014)

(Resim 2)

Abbey Road Stüdyolar›, Londra. (Marshall Long

Acoustics, Mimari: Meyer Architecture) (Long, 2014)

(Resim 3)

SA⁄ ÜSTTE Farkl› ses kay›t stüdyolar›n›n performans

ve kontrol hacimlerinden görünüfller (Resim 4, 5, 6)
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Ses Kay›t Stüdyolar›n›n
Akustik Tasar›m›
Ses kay›t stüdyolar›n›n akustik aç›dan

yeterli koflullar› sa¤lamalar›, gürültü

denetimi ve hacim akusti¤i ile ilgili

belirli ölçütleri yerine getirmelerine

ba¤l›d›r. 

Gürültü denetimi ile ilgili tasar›m

ölçütleri

Ses kay›t stüdyolar›nda uygun hacim

akusti¤i koflullar›n›n sa¤lanmas›nda

öncelikli ad›m gürültü denetiminin tüm

yönleriyle birlikte ele al›nmas›, uygun

detaylar›n gelifltirilmesi ve uygulamada

gerekli koflullar›n yerine getirilmesidir.

Kay›t ve dinleme evrelerinde hacimlerin

olabildi¤ince sessiz olmas› gereklidir.

Bu amaçla, performans hacmi, kontrol

odas› ve izolasyon kabinleri için

uluslararas› standartlarca belirlenmifl

fon gürültüsü de¤erlerinin afl›lmamas›

önem tafl›r. 

Gürültü denetimi aç›s›ndan, ses

kayd›n›n teknik olarak gerekti¤i gibi

yap›labilmesi için fon gürültüsünün

özellikle kay›t hacminde olabildi¤ince

düflük olmas› gerekir. Bunun için; ses

kay›t stüdyolar›n›n d›fl ortam

gürültüsünden iyi bir biçimde yal›t›lmas›

öncelikle önem tafl›r. Kay›t s›ras›nda

seslerin maskelenmesinin önlenmesi

için stüdyolarda fon gürültüsü düzeyi

20 dBA’y› aflmamal›d›r. Bu nedenle

stüdyonun d›fl cidarlar›n›n ses geçifl

kayb› de¤erlerinin yüksek olmas› önem

tafl›r. Ço¤u zaman duvar ve döflemeler

tafl›y›c› sistemden ba¤›ms›z ayr› cidarlar

fleklinde oluflturulmal› ve/ya da kutu

içinde kutu sistemi uygulamas›na gidilmelidir. 

Performans ve kontrol hacimlerine

aç›lan kap›lar, genellikle ses geçifl kayb›

aç›s›ndan zay›f bölümleri oluflturur. Bu

kap›lar›n hava s›zd›rmaz özellikte ve

ses geçifl kayb› de¤eri yüksek

gereçlerden yap›lmas› önemlidir.

Performans hacmine girifllerin üst üste

iki kap›yla sa¤lanmas›, olabiliyorsa bir

ön hacimden geçilerek performans

hacmine ulafl›lmas› iyi olur. Bu

hacimlerde, afl›lmamas› gereken ses

düzeyi de¤erleri, yani kabul edilebilir

gürültü düzeyi de¤erleri olarak

koflullara göre NC 15 ya da NC 20 e¤risi

de¤erleri al›nabilir. Frekansa göre

de¤ifliklik gösteren bu de¤erler Tablo

1’de sunulmufltur. Profesyonel ses kay›t

stüdyolar›nda, kabul edilebilir fon

gürültüsü de¤erleri olarak NCB 15

de¤erlerinin al›nmas› daha uygun olur. 

Tablo 1 - Ses kay›t stüdyolar› için kabul edilebilir gürültü düzeyi de¤erleri
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Yeterli yal›t›m› sa¤layabilecek duvar

ve döfleme kesitlerinin, gürültünün

geçmesini önlemek için yap›n›n as›l

döfleme ve duvarlar› ile do¤rudan iliflkili

olmayacak flekilde detayland›r›lmas›

gerekir. (Resim 7, 8)

Ses kay›t stüdyolar›nda performans

hacminin kontrol odas› ile görsel

iletiflim içinde olmas› gerekir, ancak ses

kayd›n›n gerçekleflti¤i süre içinde bu

hacimlere bir di¤erinden ses geçiflinin

olmamas› büyük önem tafl›r. Bu

nedenle performans hacmini kontrol

odas›ndan ay›ran cam bölmenin yüksek

ses geçifl kayb› sa¤layacak özellikte

detayland›r›lmas› istenir. (Resim 9) 

Hacim Akusti¤i ile ilgili Tasar›m

Ölçütleri

Hacimlerin akustik yetkinliklerini

belirleyen ölçütlerin bafl›nda yans›fl›m

(reverberasyon) süresi gelmektedir.

Ça¤dafl mimari akusti¤in kurucusu

say›lan W.C. Sabine (1868 – 1919)

yans›fl›m süresi kavram›n› hacim

büyüklü¤ü ve hacmin toplam

yutuculu¤una ba¤l› olarak

de¤erlendirmifltir. Yans›fl›m süresi

hacim içindeki ses kayna¤›

kapat›ld›ktan sonra ses düzeyinin 60

dB kadar düflmesi için saniye cinsinden

geçen süre olarak tan›mlan›r. Bir hacim

ne kadar büyükse, sesin hacim içinde

katedece¤i ortalama yol uzayaca¤› için

yans›fl›m süresi de o oranda uzundur.

Buna karfl›n hacim ne kadar yutucu

olursa, ses hacim içinde o kadar k›sa

sürede yutulacak ve yans›fl›m süresi de

o oranda k›salacakt›r. Bir hacimde

toplam yutuculuk hacmi s›n›rlayan

yüzeylerin, hacimdeki nesnelerin ve

hacmi dolduran havan›n yutuculuklar›

toplam› ba¤l›d›r. Bir hacim için gerekli

akustik konforu sa¤layacak yans›fl›m

süresi de¤eri, optimum yans›fl›m süresi

olarak adland›r›l›r ve o hacmin

büyüklü¤ü ve toplam yutuculu¤u ile

iliflkilidir. Küçük hacimlerde toplam

yutuculuk de¤eri büyük oranda hacmi

s›n›rlayan yüzeylerin yutuculuklar›na

ba¤l›d›r. Resim 10’da farkl› müzik türleri

için performans hacimlerinin sa¤lamas›

gereken yans›fl›m süresi de¤erleri

verilmifltir.

‹cra edilen müzi¤in türüne ba¤l›

olarak stüdyolar›n performans

hacimlerinin ve kontrol odalar›n›n

yans›fl›m sürelerinin belirli s›n›rlar içinde

olmas› gerekmektedir. Hacmin ses

kayd› üzerindeki etkisini engellemek

için yans›fl›m süresinin bu hacimlerde

genellikle oldukça k›sa olmas›

istenmektedir. Performans hacimlerinde

yans›fl›m süresinin müzik türüne ba¤l›

olarak belli s›n›rlar içinde olmas›,

müzi¤in netli¤inin bozulmadan iflitsel

aç›dan zenginleflmesi ve kay›t sonras›

gerçe¤e uygun iflitsel alg›y›

koruyabilmesi aç›s›ndan önemlidir.

Bununla birlikte günümüzde, geliflmifl

ses teknolojileri ve bilgisayar yaz›l›mlar›

kullan›larak müzikal ya da vokal ses

kay›tlar› üzerinde belirli oynamalar

yap›labilmekte, yans›fl›m efekti

eklenebilmektedir. 

Ses kay›t stüdyolar› akustik

tasar›m›n›n oditoryum ya da konser

salonu akustik tasar›m›ndan temel fark›,

ses kay›t stüdyolar›nda performans

hacimlerinin görece küçük hacimlerden

oluflmas› nedeniyle bu hacimlerin

rezonans frekanslar›n›n iflitilebilir

bölgede yer almas› ve ortaya ç›kan

seslerin t›n› özelliklerinin bozulmas›n›n

önlenmesi için bunlar›n denetlenmesi

zorunlulu¤udur. 

Ses kay›t stüdyolar›n›n performans

hacimlerinde kaydedilen sesin gerçek

durumu yans›tmas› yani kaydedilen ses

ile hacimde ortaya ç›kan sesin nitelik

olarak örtüflmesi gerekir. Bu koflulun

akustik aç›dan sa¤lanmas› ise

performans ve kontrol hacimlerinde

yan›t e¤risinin düzgün olmas›na yani

hacme verilen ses ile hacimden al›nan

sesin frekans fonksiyonunda herhangi

“SES KAYIT STÜDYOLARININ AKUST‹K
AÇIDAN YETERL‹ KOfiULLARI
SA⁄LAMALARI, GÜRÜLTÜ DENET‹M‹ VE
HAC‹M AKUST‹⁄‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ÖLÇÜTLER‹
YER‹NE GET‹RMELER‹NE BA⁄LIDIR”
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SOL ALTTA Performans hacmini di¤er

hacimlerden ay›ran bölme için sistem

detay›. (Long, 2014) (Resim 7)

Performans hacmi döflemesi için

sistem detay›. (Resim 8)

ÜSTTE Kontrol odas› ile performans

hacmini ay›ran cam bölme için

sistem detay›(Long, 2014) (Resim 9)

Farkl› müzik türlerine yönelik

stüdyolar için optimum yans›fl›m

süresi de¤erleri. (Resim 10)

bir bozulmaya u¤ramamas›na ba¤l›d›r.

Hacimlerde yan›t e¤risinin düzgün

olmas›n› sa¤layacak optimum boyut

oranlar› ile ilgili akustikçiler günümüze

de¤in farkl› önerilerde bulunmufllard›r.

W.Sabine 2:3:5 oran›n› ortaya atm›fl,

sonras›nda R.H.Bolt 1:1.25:1.6 oran›n›

önermifltir. Ses kay›t stüdyolar›n›n

performans hacimlerinde en, boy ve

yükseklik oranlar›n›n birbirinin tam

katlar› olmamas› gerekir. Hacimde

karfl›l›kl› paralel yüzeyler aras›nda

duran dalga oluflumunu ve karfl›l›kl›

yans›malarla vurgusal yank›y›

engellemek için yüzeylerin

paralelliklerinin bozulmas› yoluna da

gidilebilir. Ayr›ca, performans

hacimlerinde uygun yerlerde

konumland›r›lacak ses da¤›t›c›

elemanlar ve bas tuzaklar› hacmin yan›t

e¤risinin düzgün olmas›nda ve hacim

içinde ses alan›n›n yay›n›k k›l›nmas›nda

yararlan›lan elemanlard›r. 

Sonuç
Ses kay›t stüdyolar›n›n tasar›m› ve

uygulanmas› akustik ve mimari

tasar›m›n birlikte yürütülmesi gereken

karmafl›k bir süreci içermektedir.

Özellikle, profesyonel ses kay›t

stüdyolar›n›n tasar›m› ve uygulanmas›

büyük yat›r›mlar› gerektiren bir konu

oldu¤u için, uygulama sonras›nda

akustik aç›dan istenen uygun koflullar›n

sa¤lanabilmesi büyük önem

tafl›maktad›r. Bu nedenle, ses kay›t

stüdyolar›n›n tasar›m›nda akustik

konusunun baflat tasar›m ölçütü olarak

de¤erlendirilmesi; gürültü denetimi ve

hacim akusti¤i ile ilgili tasar›m –

uygulama kararlar›n›n ilk tasar›m

evresinden bafllayarak olgunlaflt›r›lmas›,

gerekli önlemlerin tasar›m süreci içinde

gelifltirilmesi ve uygulanma aflamas›nda

da titizlikle denetlenmesi gere¤i

yads›namaz. 

Ses kay›t stüdyosunun uygulama

sonras›nda baflar›l› kabul edilebilmesi

için genel ilke olarak;

• Mekansal iliflkiler yönünden;

performans hacmi ve kontrol odas›,

izolasyon kabini gibi sessiz olmas›

önem tafl›yan birimlerin yap› kabu¤u ile

do¤rudan iliflkili olmayacak flekilde,

sessiz yap› bölümlerinde çözümlenmesi

(düfley flaftlardan, sirkülasyon

hacimlerinden ve asansör, klima, fan

gibi gürültü kaynaklar›ndan uzakta

planlanmas›). Performans hacmi ve

kontrol odas›na yüzeyleri giydirilmifl

sessiz ön hacimlerden geçilerek

ulafl›lmas›,

• Gürültü denetimi yönünden; hava

do¤ufllu ve kat› do¤ufllu gürültülere

karfl› duvar ve döflemelerde gerekli

önlemlerin al›nm›fl olmas›. Performans

hacminde ve kontrol odas›nda koflullara

göre NCB15 ya da NCB20 düzeylerinin

afl›lmamas›,

• Hacim akusti¤i yönünden; müzik

türüne ba¤l› olarak performans hacmi,

kontrol odas› ve izolasyon kabinlerinde

optimum yans›fl›m süresi de¤erlerinin

sa¤lanm›fl olmas›. Performans

hacimlerinde hacim yan›t e¤risinin

düzgün olmas› için rezonans frekanslar›

ile ilgili gerekli önlemlerin al›nm›fl

olmas› gerekir. Ses kay›t stüdyolar›n›n

tasar›m ve uygulama aflamalar›nda

mimar ve akustik uzmanlar›n›n birlikte

görev almalar›, akustik ile ilgili teknik

konular›n mimari bütün içinde çözüme

kavuflturulmas› aç›s›ndan son derece

önemli ve hatta kaç›n›lmazd›r. Böylece,

ses kay›t stüdyolar›nda teknik

donan›mdan en etkili biçimde

yararlan›labilecek uygun akustik

koflullar›n sa¤lanmas› ve müzik

endüstrisinin de yarar›na sunulmas›

olanakl› olacakt›r. t

Nuri ‹lgürel, Doç. Dr., Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k
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Yeniden Kullan›labilir Malzeme ‹le

Mimarl›k Deneyimleri

M‹MARLIKTA “MALZEMEN‹N YEN‹DEN KULLANILAB‹L‹RL‹⁄‹ VE GER‹
KAZANIMI” MEVCUT KAYNAKLARIN TÜKENME TEHL‹KES‹ ‹LE KARfiI
KARfiIYA KALMASI VE BUNA BA⁄LI OLARAK GEL‹fiEN
SÜRDÜRÜLEB‹L‹RL‹K HAREKET‹ ‹LE B‹RL‹KTE DAHA FAZLA
ÖNEMSENEN B‹R KONU HAL‹NE GELM‹fiT‹R
Burcu Gülay Taflç›, Ayça Tokuç

ürdürülebilir mimarl›kta malzeme

kullan›m›n› inceleyen bu çal›flma

kapsam›nda, “yap› üretim

sürecinde malzemenin yeniden

kullan›m›na” odaklan›lmakta, yap›lan

farkl› nitelikte uygulamalar bu

ba¤lamda incelenmektedir. Ömrünü

tamamlam›fl bir yap›n›n infla at›klar›n›n

nas›l yeni bir yap›ya dönüfltü¤ü ya da

günlük hayatta çöp diye bilinen bir at›k

malzemenin kendisi ile hiçbir akrabal›¤›

olmayan bir yap›da nas›l hayat

buldu¤u, çal›flman›n inceleme

konusudur. Bu inceleme sürecine bir

üst bafll›k olan “sürdürülebilirlik”

kavram› ›fl›¤›nda bakman›n, bir at›k

yönetimi ilkesi olan “yeniden

kullan›m›n” nedenleri ile mimarl›¤›

iliflkilendirmek konusunda faydal›

olaca¤› düflünülmektedir.

Sürdürülebilir Mimarl›k
Ba¤lam›nda Malzemenin
Yeniden Kullan›labilirli¤i
At›klar›n çevreye verdi¤i zarar›

azaltmaya dayanan at›k yönetimin

temel ilkelerinden bir tanesi de

“malzemenin yeniden kullan›m›”

ilkesidir. Bir geri kazan›m yöntemi olan

“malzemenin yeniden kullan›m›” ilkesi

(reuse of material), “oluflumu

önlenemeyen at›klar›n yeniden

kullan›m›” fleklinde tan›mlanmaktad›r

(European Commission, 2007).

“Malzemenin yeniden kullan›m›” ilkesine

“sürdürülebilirlik” ba¤lam›nda

bak›ld›¤›nda, yap›m sektörünün üretti¤i

çöp ve kulland›¤› do¤al hammadde

miktar› aç›s›ndan bu ilkenin gerekli

oldu¤u görülmektedir. Zaten

sürdürülebilirlik söyleminin temelini,

do¤al kaynaklar›n orant›s›z

tüketilmesine karfl› geliflen tepki ve

at›klar›n çevreye verdi¤i zararla

mücadele etme düflüncesi

oluflturmaktad›r. 1960’lar›n sonuna

kadar do¤an›n fiziksel yap›s›n›n

korunmas›, iyilefltirilmesi ve

gelifltirilmesi üzerine ilerleyen çevresel

söylemler, 1970’lerden itibaren nüfus

art›fl› kaynakl› ekonomik ve ekolojik

sorunlar çerçevesinde ilerlemifltir. Hatta

nüfus art›fl›n›n ayn› flekilde devam

etmesi durumunda, do¤al kaynaklar ve

yaflad›¤›m›z çevrenin 150 y›l içinde

tükenerek yaflan›labilirli¤ini yitirece¤i

sav› ortaya at›lm›flt›r (Donella ve

di¤erleri, 1972). Takip eden bilimsel

çal›flmalar durumun o kadar da ümitsiz

olmad›¤›n› ancak gidiflat›n farkl› bir

biçimde yönlenmesi gerekti¤ini ortaya

koymufltur. Bu çerçevede hemen her

alanda oldu¤u gibi yap›m alan›nda da

çeflitli stratejiler ve pratikler

gelifltirilmifltir.

Yap›lar, do¤ada malzeme ve enerji

kullan›m› aç›s›ndan önemli birimler olup

yap›lar›n sürdürülebilirli¤i, büyük

oranda kullan›lan bileflenlere ve üretim

süreçlerine ba¤l›d›r. Her ne kadar

binalarda enerji tüketimi, ço¤unlukla

yap› kullan›m sürecinde gerçekleflse de,

enerji odakl› pek çok çal›flmada, üretim

süreçlerinde “malzeme seçiminin”

öneminden bahsedilmektedir

(Huberman ve Pearlmutter, 2008).

Ülkemizde kullan›lan LEED

de¤erlendirme sisteminde de

sürdürülebilir malzeme kullan›m› bir

ölçüt olarak yer almakta, sadece sonuç

mimarl›k ürününe de¤il, üretim

sürecinde çevreye verilen zarara,

tüketilen kaynaklar›n miktar›na da

bak›lmaktad›r. Bu nedenle infla

S

ÜSTTE Bina yenilemede, eski yap›lardan elde

edilen “Tafl”›n kullan›lmas›, Yeni Foça (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Y›k›lan bir Foça evinden görüntü,

Ayfle Taflç› Evi, Yeni Foça(Resim 2)

SA⁄ ALTTA Yap› üretim sürecinde, duvar örmede

inflaat at›klar›n›n kullan›lmas›, Ali Taflç› Evi, Yeni

Foça (Resim 3)
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at›klar›n›n yap› üretim sürecinde

yeniden de¤erlendirilmesi, günümüzde

kaç›n›lmaz ve gerekli bir uygulamad›r.

Yap›sal At›klar›n Yeni Üretim
Süreçlerinde
De¤erlendirilmesi
Baflta da belirtildi¤i üzere yap›

malzemesinin geri kazan›m›

denildi¤inde, hem mevcut yap›

elemanlar›n›n (inflaat at›klar›n›n)

yeniden kullan›m›, hem de yap› d›fl›

elemanlar›n (evsel at›klar›n vs) yap›da

kullan›larak yaflam döngüsüne

kat›lmalar› kast edilebilmektedir.

Yap›dan yap›ya dönüflümle anlat›lmak

istenen, yap›n›n kulan›m ömrünün

sonunda y›k›lmas› ile ortaya ç›kan kat›

at›klar›n yeniden yap› üretim sürecinde

de¤erlendirilmesidir. Bu at›klar ço¤u

zaman direk çöp sahas›na

gönderilmekte ve yaflanan çevreye

zarar vermektedir. Bu zarar› ortadan

kald›rmak ve sürdürülebilir yap›m

sürecini sa¤lamak için yap› sahibi,

y›k›mdan sorumlu yüklenici ve malzeme

tedarikçisi aras›ndaki bir zincir

kurulmas› gerekmektedir (Pun ve Liu,

2006). Bu düflünce asl›nda as›rlardan

beri geleneksel olarak y›k›lan veya

ifllevsiz hale gelen yap›lardan elde

edilen yap› malzemelerinin yeni

yap›larda kullan›lmas› fleklinde de

aç›klanabilmektedir. Yayg›n örnekler

aras›nda “tafl, ahflap, çelik ve benzeri

yüksek mukavemetli yap›

malzemelerinin, yine baflka bir yap›

üretim sürecinde kullan›lmas›”

gösterilebilmektedir. Bu malzemeler

zaman zaman yine ayn› ifllevle, örne¤in

tafl›y›c›l›klar› ile ön planda iken, zaman

zaman estetik de¤er kayg›lar›yla

strüktürden ba¤›ms›z birer kaplama

eleman› olarak da ele al›nabilmektedir.

‹zmir Yeni Foça’da y›k›lan bir

yap›dan elde edilen tafllar›n eski

belediye binas›nda kaplama malzemesi

olarak kullan›lmas› (Resim 1), ya da

y›k›lan eski bir Foça evinden elde

edilen tafllar›n yeni bir yazl›k evin duvar

örgüsünde kullan›lmas› da (Resim 2,

Resim 3), sözü edilen “yeniden

kullan›ma” örnek olarak gösterilebilir.

Yeni Foça eski belediye binas›n›n

cephelerinin kaplanmas› örne¤inde, eski

yap›dan elde edilen y›k›nt›lar kaplama

yap›lacak flekilde ay›klanm›fl, bu

nedenle bir miktar tafl sarfiyat›

olmufltur. Di¤er bir örnek olan Ali Taflç›

“‹NfiA ATIKLARININ YAPI ÜRET‹M
SÜREC‹NDE YEN‹DEN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹,
GÜNÜMÜZDE KAÇINILMAZ VE GEREKL‹ B‹R
UYGULAMADIR”
evinde tafl›n kullan›m amac› ve flekli

farkl›d›r. Konut sahibinin vefat etmesi

ve eski yap›n›n kullan›lamayacak

durumda ve tescilsiz olmas› nedeni ile

y›k›m›na karar verilmifl, kentsel sit

bölgesinde bulunmas› nedeniyle yeni

yap›lacak yap›da çevresel ba¤lama

uygun bir dil kullan›lmas›

önemsenmifltir. Eski yap›n›n en temel

ve karakteristik özelli¤i olan Foça

tafl›n›n art›k ocaklarda ç›kart›lmas›n›n

yasak olmas›, y›k›nt›lar›n kullan›lmas›na

gereksinim do¤urmufltur. Yap›da

kolonlar aras› kalan alanlar çift s›ra tafl

örgüsünden oluflturulmufl, bu çift s›ra

tafl›n aras›nda kalan bofllu¤a ise ›s›

depolama amaçl› daha küçük ölçekte

tafllar ve çak›llar doldurulmufltur. Bu

örnekte tafl sarfiyat› daha azd›r, inflaat

at›klar›n›n büyük k›sm› yeniden

kullan›labilmifltir.

Yap›m malzemesinin geri

kazan›m›na bir baflka örnek ise

günümüze daha yak›n zamanlardan ve



geri dönüflümlü beton kullan›m› sadece

tafl›y›c› olmayan elemanlarla s›n›rl› iken,

Dünya Do¤a ve Do¤al Kaynaklar›

Koruma Birli¤i (IUCN) Genel Merkezi Ek

Binas›’nda tafl›y›c› elemanlar da geri

dönüflümlü betondan imal edilmifltir.

Yap› uyguland›¤› s›rada ‹sviçre’de

geri dönüflümlü beton henüz yayg›n

olarak kullan›lmad›¤› için yeni bir

çal›flma yap›lm›fl ve projede kullan›lmak

üzere eski yap›lardan elde edilen çak›l

tafllar›n› da kullanan yeni bir beton

formülü gelifltirilmifltir. Yüksek su,

çimento oran› ve dolay›s›yla yetersiz

don dayan›m› nedeni ile oluflturulan

geri dönüflümlü beton d›fl mekanda

kullan›lamam›fl, iç mekânlarda özellikle

döflemelerde tercih edilmifltir (Resim5).

Yaklafl›k 8 metre aç›kl›k geçen mantar

döflemelerde kullan›lan geri dönüflümlü

beton, dayan›m problemi nedeni ile

döfleme kesitinin normale göre %8

oran›nda artmas›na neden olmufltur.

Bunun sonucu olarak, kullan›lan geri

dönüflümlü beton yaklafl›k 2000m2

alanda döfleme maliyetini yaklafl›k %14

oran›nda art›rm›flt›r (Oester, 2010). 

Bu örnekte ve öncekilerde de

görüldü¤ü gibi geri kazan›m›n

gerçekleflmesi,  malzemelerin

ço¤unlukla önceki kullan›m›ndan daha

küçük boyutlarda yeniden kullan›lmas›

yolu ile gerçekleflmekte, bu durum

enerji ve hammadde kay›plar›na neden

olabilmektedir. Ürünün yeniden

kullan›m potansiyelini ve geri kazan›m

oran›n› düflüren bu uygulamalardan

k›smen daha ileri düzeyde kazan›m

öneren baflka uygulamalar da

mevcuttur. 

Mimar Juan Luis Martínez Nahuel

taraf›ndan tasarlanan ve fiile’de infla

edilen, yap› malzemelerinin neredeyse

hiç sarfla, yeniden kullan›ld›¤› konut bu

örneklerden biridir. Uygulaman›n ilk

aflamas›nda yeni yap›da kullan›labilecek

y›k›m art›¤› malzemeler temin edilmifl,

küçük bir kamyona s›¤acak büyüklükte

modüler parçalar halinde istiflenerek

inflaat alan›na tafl›nm›flt›r. Bu

modüllerden üretilen yeni yap›da,
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yayg›n kullan›lan malzemelerden

verilebilir. Daha yeni uygulamalarda

ço¤unlukla, y›k›lan binalarda eski

betonun yeni beton üretiminde çak›l

olarak kullan›lmas› ile karfl›lafl›lmaktad›r.

Örne¤in, geri dönüflümlü beton

kullan›m›nda öncü bir ülke olan

‹sviçre’de yüksek enerji standartlar›na

ulaflmak için, yap›m sürecinde gerekli

betonun m›c›r›n›n en az %50’sinin

flantiyeye 25 km mesafede bir y›k›mdan

geri kazan›lmas› istenmektedir.

Cenevre’de “Dünya Do¤a ve Do¤al

Kaynaklar› Koruma Birli¤i (IUCN) Genel

Merkezi Ek Binas›” bu ölçüt gözetilerek

infla edilmifltir (Resim 4). Bafllang›çta

SOLDA Dünya Do¤a ve Do¤al Kaynaklar› Koruma

Birli¤i” Ek Binas›, Cenevre (Resim 4)

SOL ALTTA ‹ç mekânda geri dönüflümlü beton kullan›m›,

IUCN (Resim 5) 

SA⁄ ÜSTTE Y›k›lan bir evin ahflap kap›lar›n›n cephe

tasar›m›nda de¤erlendirilmesi (Resim 6)

SA⁄ ALTTA Yap› at›klar›n›n cephe ve döflemede

kullan›lmas› (Resim 7)

Yap› at›klar›n›n tafl›y›c› sistemde kullan›lmas› (Resim 8)
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“GER‹ KAZANIMIN GERÇEKLEfiMES‹,
MALZEMELER‹N ÇO⁄UNLUKLA ÖNCEK‹
KULLANIMINDAN FARKLI fiEK‹LDE, DAHA
KÜÇÜK BOYUTLARDA YEN‹DEN
KULLANILMASI YOLU ‹LE GERÇEKLEfiMEKTE,
BU DURUM ENERJ‹ VE HAMMADDE
KAYIPLARINA NEDEN OLMAKTADIR”

1960’lardaki bir evin caml› kap›lar›,

cepheyi oluflturmada kullan›lm›fl,

(Resim 6) 70’lerden bir konutun

okaliptüs ve kay›n parke döflemeleri ise

yeni yap›da zemin kaplama malzemesi

olarak de¤erlendirilmifltir (Resim 7).

Konutun tafl›y›c› sistemi ise eski bir

sergi yap›s›n›n lamine ahflap kiriflleri ve

çelik birleflim elemanlar›ndan meydana

gelmektedir (Resim 8). Tümüyle at›k

yap› malzemelerinden oluflturulan bu

yeni konutta, yap›n›n kütlesel kararlar›,

mekânlar›n tan›mlanmas›, manzara ve

›fl›¤a yönelimi gibi ana mimari kararlar

da oldukça önemsenmifl, at›k malzeme

ile çal›flmak bu konularda bir k›s›t

getirmemifltir. Literatürde geri

dönüflümlü malzeme konutu (Recycled

Materials Cottage) olarak geçen bu

yap›, üretim maliyeti, at›k yönetimi ve

çevresel etkilerin azalt›lmas›

konular›nda bir öncekine göre daha

duyarl› bir örnek olarak gösterilebilir.

‹nflaat at›klar›ndan mimarl›¤a

dönüflen bu ve benzeri süreçlerin

yan›nda farkl› olarak “evsel kat›

at›klardan da mimarl›¤a dönüflüm” söz

konusu olabilmektedir. Londra’da

yap›lan “Denizanas› Tiyatro Binas›”

(Jellyfish Theatre) bu örneklerden

biridir. ‹ngiltere’nin ilk geri kazan›m

odakl› tiyatro yap›s› olan Jellyfish

Theatre, Londra’da bir okulun oyun

alan›nda, Mimarl›k Festivali’nde

kullan›lmak üzere üretilmifltir. Çevre

halk›n kat›l›m› ile infla edilen yap›n›n

tasar›m›nda insan ölçe¤i önemsenmifltir

(Folke Koebberling/ Martin Kaltwasser,

2010). Folke Köbberling ve Martin

Kaltwasser taraf›ndan iki ayda
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tasarlanan ve infla edilen yap›n›n

mekânsal düzenlemesi tamamen

toplanan at›k malzemelere ba¤l›d›r.

Hurda/at›k mimarl›¤› (Junkitechture)

diye de adland›r›lan yeni yap›m

fleklinde malzemeler bafllang›çta hurda

olmakla beraber, yeniden kullan›m

sonras›nda art›k faydal› yap›

malzemeleri olarak tan›mlanmaktad›r.

Bu yaklafl›mla tasarlanan Denizanas›

Tiyatro Binas›’nda, temel infla

malzemesi, çöpe at›lm›fl dekorlar, çevre

halk›n getirdi¤i eski mutfak üniteleri, su

damacanalar› ve benzeri malzemelerdir

(Resim 9, Resim 10). Yap›n›n mimar›, bu

yap› ile evsel ve yap›sal kat› at›klar›

fonksiyonel ürünlere dönüfltürdüklerini

ve çöp alanlar›n› dolduran at›k miktar›n›

da azaltt›klar›n› söylemektedir. 

Örneklerde görüldü¤ü gibi,

kaynaklar›n etkin kullan›lmas› için baflka

yap›lardan ç›kan malzemeleri yeni

yap›larda kullanmak pek çok aç›dan

fayda sa¤lamaktad›r. Geri dönüflümün

gerçekleflmesi sürdürülebilirlik

ba¤lam›nda olumlu bir ç›kt›y› olufltursa

da di¤er yandan, hangi yap›dan, hangi

kalitede, ne kadar malzemenin ç›kaca¤›,

ç›kan malzemenin nerede, ne kadar

süre depolanmas› gerekti¤i gibi sorular›

da akla getirmektedir. Bu noktada

çözüm önerisi olarak izlenebilecek bir

yol yap›lar› tasarlarken ve uygularken

dekonstrüksiyon (yap› söküm)

mant›¤›na göre, geri kazan›m odakl›

düflünmektir.

Geri Kazan›m Odakl› Tasar›m
Örnekleri
Geri kazan›m odakl› tasar›m›n bir

koflulu da malzemenin geri kazan›m›d›r.

Yap› söküm ya da dekonstrüksiyon,

malzemenin yeniden kullan›lmas› için

bir yol olarak kabul edilebilir.

“Dekonstrüksiyon, yap›lar›n di¤er

yap›m projelerinde kullan›lmak üzere

dikkatle malzeme ve parçalar›na

ayr›lmas› olarak tan›mlanabilmektedir”

ÜSTTE At›klardan oluflturulan bir tiyatro,

Jellyfish Theatre, Londra (Resim 9)

Jellyfish Theatre, yap›m süreci (Resim 10)

SOLDA F 87 Evi, Berlin (Resim 11)

F 87 evi iç mekân üretim süreci (Resim 12)

SA⁄ ÜSTTE Loblolly House, USA (Resim 13)

Loblolly House yap›m aflamas› (Resim 14)

(Rathmann, 1999). Bu yaklafl›mla

tasarlanan, F87 evi, Werner Sobek ve

ortaklar› taraf›ndan tamamen sökümü

düflünülerek oluflturulmufl bir pilot

projedir. (Resim 11, Resim 12). Yap›n›n

üç y›ll›k hizmet süresi sonras›nda

sökülmesi ve malzemelerin baflka

yap›larda kullan›lmas› öngörülmüfltür.

Bu nedenle baz› yap› elemanlar›

örne¤in günefl gözesi (fotovoltaik)

sistemi direk olarak baflka bir yap›da

kullan›labilecek flekilde tasarlanm›flt›r.

Tamamen sökülebilir olma ihtiyac›ndan

dolay› tesisat sistemlerinin ço¤u bir

çekirdekte toplanm›fl, kablo ve boru

gibi tafl›nan sistemler birbirinden

kolayl›kla ayr›lacak biçimde

konumland›r›lm›flt›r. Sökümden sonra

malzemelerin ayr›laca¤› 20 grup

“YAPI ÜRET‹M SÜREC‹NDE EN AZ MALZEME
‹SRAFI VE ENERJ‹ KAYBI ‹Ç‹N SÜREC‹N EN
BAfiINDAN ‹T‹BAREN GER‹ KAZANIM ODAKLI
PLANLANMASI GEREKMEKTED‹R”
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belirlenmifl, bu s›n›fland›rmaya göre

depolama öngörülmüfltür. Temiz ve

sorunsuz bir s›n›fland›rma için özellikle

parçalar›n ba¤lant› noktalar›

önemsenmifl, birleflim yerlerinde

yap›flt›rma yerine kenetli ve vidal›

çözümler tercih edilmifltir. Merdivenler

ve ba¤lant› elemanlar›nda kullan›lan

metallerden artanlar›n da geri dönüflüm

süreçleri içinde de¤erli malzemelere

çevrilmesi öngörülmüfltür. 

2006 y›l›nda Amerika’da Kieran

Timberlake fiirketi taraf›ndan tasarlanan

Loblolly House’da da benzer bir durum

söz konusudur. Do¤al ve sürdürülebilir

malzeme kullan›m›n›n ön plana ç›kt›¤› bu

konutta da, tasar›m aflamas›ndan

uygulama sürecine kadar malzemenin

yeniden kullan›labilirli¤ine önem

verilmifltir (Resim 13, Resim 14).

Yap› tasarlan›rken ilk aflamada,

parçalar› bir araya getirme yöntemini

belirlemek için öncelikle bilgisayarla

modelleme yap›lm›flt›r. Yap› iskeleleri,

donat›lar, paneller, bölücü blok

elemanlar ve tüm tesisatla ilgili parçalar

inflaat alan› d›fl›nda üretilebilecek flekilde

tasarlanm›flt›r. Is›tma, elektrik,

ayd›nlatma gibi sistemler ak›ll› panel

denilen döfleme elamanlar›n›n içinde,

yap› y›k›m›ndan etkilenmeyecek flekilde

istiflenmifltir. Yap›n›n tüm parçalar›n›n

sonradan kullan›labilecek flekilde

üretilmesine önem verildi¤i için

uygulama öncesinde bilgisayar

programlar› deste¤i ile imalat detaylar›

kesinlefltirilmifltir. Böylelikle yap›da

malzeme sarfiyat› neredeyse

s›f›rlanm›flt›r (Building Information Model

Awards, 2007). Bu yap› da mimari

tasar›m sürecinde at›k yönetimine ve

sürdürülebilir malzeme kullan›lmas›na

dair örnek bir yap›d›r. F 87 evi ile birlikte

bu yap›n›n da gelecek odakl› tasar›m ve

üretim yaklafl›m› ile oluflturuldu¤u

söylenilebilmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak, yap› malzemesinin geri

kazan›m›n›n en az malzeme israf› ve

enerji kay›plar› ile gerçekleflmesinin,

ancak bafltan bu sürecin öngörülerek,

yap›lar›n tasarlanmas› ile

gerçekleflebilece¤i söylenilebilir.

Dünyada geliflen fark›ndal›¤a ra¤men

Türkiye’de yap› sektöründe geri

kazan›ma dönük üretim daha bafllang›ç

aflamas›ndad›r. Pek çok endüstri kolunda

ürünlerin geri kazan›m› ve buna yönelik

ölçütler oldukça önemsenirken, yap›

sektöründe durum daha yavafl geliflme

göstermektedir. Günümüzde azalan

do¤al kaynaklar, çevre hakk›nda geliflen

toplumsal fark›ndal›k ve

yönetmeliklerden kaynaklanan bask›,

malzeme sektöründe y›k›m “at›k”lar

hakk›nda yenilikçi uygulamalar

gelifltirilmesini gerekli k›lmaktad›r.

Türkiye’de bu bilincin art›r›lmas›n›n bir

mimarl›k politikas› olarak ele al›nmas›

öncelikle yap›lmas› gerekenler aras›nda

yer almaktad›r. Ayr›ca sürdürülebilir

mimarl›k ba¤lam›n›n yan› s›ra çevre ve

insan sa¤l›¤› aç›s›ndan da geri kazan›m

odakl› çal›flmalar›n art›r›lmas›nda fayda

vard›r.  Bu ba¤lamda mimara düflen

görevler, öncelikle at›k yönetimini do¤ru

kurgulamak, at›k önleme, yeniden

kullan›m ve geri dönüflüm konular›nda

bilinçlenmek, malzeme bilgisi edinip

müflteriyi de bu konuda

bilinçlendirmektir. t

Burcu Gülay Taflç›, Arafl. Gör. Dr., DEÜ, Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü

Ayça Tokuç, Yrd.Doç.Dr., DEÜ, Mimarl›k Fakültesi
Mimarl›k Bölümü
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Türkiye’deki Deniz Fenerlerinin 

Mimari Özellikleri

FENERC‹L‹K MESLE⁄‹N‹N G‹DEREK SONA ERMES‹YLE TÜRK‹YE
KIYILARINDAK‹ DEN‹Z FENERLER‹N‹N BÜYÜK BÖLÜMÜ BAKIMSIZLIK TEHD‹D‹
ALTINDADIR
Elif Özlem Ayd›n, Olcay Yerlikaya

irifl
Türkiye k›y›lar›nda 2010

y›l›ndaki son tespitlere göre

K›y› Emniyeti Genel

Müdürlü¤ü’ne (KEGM) ba¤l› 432 adet

deniz fenerinin bulundu¤u

bilinmektedir1. Fenercilik mesle¤inin

giderek sona ermesiyle büyük bölümü

bak›ms›zl›k tehdidi alt›nda olan bu

yap›lar infla edildikleri dönemin mimari

ve mühendislik teknikleri ile denizcilik

konular›nda özgün bilgiler içerirler2.

Türkiye'deki deniz fenerleri ile ilgili

mimari aç›dan s›n›rl› çal›flmalar yap›ld›¤›

tespit edilmifltir. Bu amaçla Türkiye

k›y›lar›nda yer alan mevcut deniz

fenerlerinin, K›y› Emniyet Genel

Müdürlü¤ü arflivinden elde edilen

veriler ve ‹zmit Körfezi’nde yürütülen

alan çal›flmalar› ile genel mimari

özellikleri belirlenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Türkiyede Deniz Fenerleri
Türkiye'deki mevcut 432 adet deniz

fenerinin 105’i Karadeniz, 154’ü

Marmara, 96’s› Ege, 128’i Akdeniz

k›y›lar›nda yer almaktad›r (KEGM

Arflivi) (Resim 1). Bu fenerler

denizcilerin kolayl›kla fark edebilmeleri

için co¤rafyan›n en uç ve en yüksek

bölgelerine, bazen yol göstermek

amac›yla aç›k denizlere, dar geçitlere,

limanlara, denizin derinli¤inin de¤iflerek

denizciler için tehlike arz eden

noktalar›na konumland›r›lm›fllard›r3.

Türkiye k›y›lar›nda yer alan mevcut

deniz fenerlerinin genel mimari

özellikleri planlama anlay›fllar›, cephe

özellikleri, yap›m tekni¤i ve malzeme

alt bafll›klar› alt›nda aktar›lmaya

çal›fl›lm›flt›r. 

Planlama anlay›fl› 
Türkiye k›y›lar›ndaki mevcut deniz

fenerleri lojmanl› ve lojmans›z olmak

üzere iki tip olarak s›n›fland›r›labilir2.

Sürekli bak›m›n gerekmedi¤i lojmans›z

fenerler fener kulesi ve kulenin üst

kotunda ›fl›k kayna¤›n› oluflturan optik

aleti içermektedir. Bu gruptaki

fenerlerde sürekli bir fener bak›c›s›na

gerek olmay›p, bak›mlar› görevli kifliler

taraf›ndan periyodik olarak

yap›lmaktad›r. Lojmans›z fener kuleleri

silindirik kâgir, metal çatma sehpa,

metal direk veya betonarme olarak infla

edilmifltir2. Lojmanl› fenerlerde ise fener

bak›c›s› fenerin çal›flmas›n› sa¤lamak ve

fenerde do¤acak herhangi bir ar›zay›

gidermekle görevlidir. Bu gruptaki

fenerler, fener kulesi ve ›fl›k kayna¤›n›

oluflturan optik alet yan›nda fener

bak›c›s› taraf›ndan kullan›lan lojman

ünitesinden oluflmaktad›r2.

Türkiye k›y›lar›ndaki 432 adet deniz

fenerinden 378’i lojmans›z, 54’ü

lojmanl› tiptedir1. Lojmanl› tipteki

fenerlerin büyük bölümü 1850-1933

y›llar› aras›nda infla edilmifltir1,4. Bu

tipteki fenerlerin ço¤unun bak›c›

konutu günümüzde kullan›lmazken,

fener kuleleri özgün ifllevini

sürdürmektedirler. Konut bölümlerinin

tamam› tek katl›d›r. Fener kulelerinin

yükseklikleri ise bulunduklar› konuma

göre de¤iflmektedir. Türkiye’deki

mevcut 54 adet lojmanl› deniz

fenerinden KEGM arflivinden ve alan

çal›flmalar›ndan temin edilen 24

adetinin rölöveleri2,5 s›n›fland›r›larak

planlama tipolojisi yap›lmaya

çal›fl›lm›flt›r (Tablo 1). Foto¤raflar›ndan

geriye kalan 30 adet lojmanl› fenerin,

rölöveleri mevcut 24 adet fenerle

G

ÜSTTE Türkiye’deki mevcut deniz fenerleri

gösteren harita, (KEGM Arflivi) 2010. (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Silindirik Kagir Fener kulesinin

bölümleri (Resim 2)

SA⁄ ALTTA Türkiye’deki lojmanl› deniz

fenerlerinin planlama tipolojisi. (Tablo 1)
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benzer özellikler gösterdikleri

anlafl›lmaktad›r. Tipolojik çal›flmada T

planl› olarak nitelendirilen birinci grupta

T planl› bölüm yaflama mekânlar›, ›slak

hacimler gibi mekânlar›

bar›nd›rmaktad›r. T planl› yaflam alan›n›n

tepe ucunda orta aksta genellikle fener

kulesi yer almaktad›r. Fener kulesinin

girifl avlusunda yer ald›¤› örneklerde

(Feneradas› ve Dilburnu fenerleri gibi)

mevcuttur (Tablo 1). Kare veya

dikdörtgen planl› olarak grupland›r›lan

ikinci grupta kare veya dikdörtgen

bölümde yaflama mekânlar›, ›slak

hacimler bir hol etraf›na s›ralanm›flt›r.

Holün sonunda ana kütleye bitiflik fener

kulesi yer almaktad›r (Tablo 1). Fener

kulesinin konuttan ayr› tasarland›¤›

dikdörtgen planl› örnekler üçüncü

grupta ele al›nm›flt›r (Tablo 1). Bu

örnekte konut di¤er tipteki konutlara

göre daha küçük ve basit planl›d›r.

Genellikle orta akstan girifli olan konut

›slak hacim ile yaflama ve yatma

bölümünün bir arada bulundu¤u ikinci

bir odadan oluflmaktad›r. Genellikle

silindirik planl› fener kulesi, konuttan 3-4

m. ayr› tasarlanm›flt›r. L planl› olarak

adland›r›lan dördüncü grupta ise konuta

girifl genellikle köfleye yak›n bir yerden

sa¤lanmaktad›r. Genellikle silindirik olan

fener kulesi ise L plan›n iç köflesinde

konumlanm›flt›r (Tablo 1). Yukar›da

tan›mlanan gruplara dâhil edilemeyen iki

adet lojmanl› deniz feneri ise beflinci

grupta de¤iflken planl› fenerler k›sm›nda

s›n›fland›r›lm›flt›r. Islak hacimleri ile

yaflama ve yatma birimleri düzensiz

yerlefltirilmifl plan tipinde fener kulesinin

bak›c› konutuna d›flar›dan bitiflik veya

konut içinde tasarlanm›fl örne¤i

mevcuttur (Tablo 1).

Cephe Özellikleri 
“T planl›”, “Kare/Dikdörtgen planl›” ve

“Dikdörtgen planl›” lojman yap›lar›na ait

cepheler benzer özellikler

göstermektedir. Denize bakan ve

genellikle fener kulelerinin yer ald›¤›

cepheler simetri özelli¤i tafl›maktad›rlar.

Çeflitli strüktürlerdeki fener kuleleri

cepheyi orta aksta ikiye bölmektedir.

Kulenin hemen arkas›nda yaflama ve

yatma mekânlar›n›n yer ald›¤› konut

bölümünün pencereleri ise simetrik

olarak kulenin her iki yan›na

yerlefltirilmifltir. Ayn› simetrik özellik,

konutlar›n karaya bakan cephelerinde

de görülmektedir. Islak mekânlar bu

cephelerde yine orta aksta

konumlanm›flken, yaflama ve yatma

mekânlar›na ait pencereler orta aks›n

iki yan›na simetrik olarak

yerlefltirilmifltir. ‹ki yan cephe sa¤›r

olmakla beraber, bu cephelerden konut

girifl kap›s›n›n yer ald›¤› cephe

di¤erinden ayr›lmaktad›r2. “De¤iflken

planl›” ve “L planl›” lojman yap›lar›n›n

çeflitli strüktürlerdeki fener kuleleri

denize bakan cephelerde yer almakla

beraber, lojman bölümüne ait cepheleri

farkl›l›k göstermektedirler2.

Lojmanl› örneklerde, fener kuleleri

genellikle silindirik kâgir yap›ya sahiptir

ve üst kotlar›nda ›fl›k kayna¤›n› tafl›yan

ve çevreleyen balkona sahiptirler2. Ifl›k

kaynaklar› kapal› bir fanus içindedir

(Resim 2). KEGM arflivinden ve alan

çal›flmalar›ndan temin edilen

rölövelerinden2,5 Türkiye’deki mevcut

kâgir silindirik fener kulelerinde

genellikle Resim 2’deki bölümlerden

olufltu¤u anlafl›lmaktad›r2. ‹ncelenen

rölövelerden 30 – 110 cm aras›nda

de¤iflen yükseklikteki subasman

üzerine 1,50 – 2,80 m aras›nda de¤iflen

yükseklikte kaide oturmaktad›r.

Kaidelerin çap› 2,20 – 5,00 m

aras›ndad›r. Fener kaideleri 30 – 50 cm

aras›nda de¤iflen yükseklikte silme ile

sonlanmaktad›r. Fener kulesinin

gövdesi silmenin bitti¤i kottan

bafllayarak 2,00 – 20,00 m aras›nda

yükselmektedir. Gövde çaplar› 2.00 –

5.00 m. aras›nda de¤iflirken, gövde

kal›nl›klar› ise 0,60 – 1,20 m aras›ndad›r.

De¤iflken yükseklikleri olan fener

kuleleri gövde çaplar›yla

orant›land›klar›nda k›sa ve kal›n

görünebildikleri gibi, uzun ve narin bir

görünüm de sergileyebilmektedirler.

Gövdenin bitti¤i kotta balkon silmesi

yer almaktad›r. Balkon silmelerinin

yükseklikleri 0,50 – 1,00 m aras›nda

“TÜRK‹YE KIYILARINDAK‹ DEN‹Z FENERLER‹
LOJMANLI VE LOJMANSIZ OLARAK ‹K‹ T‹P
OLARAK SINIFLANDIRILAB‹L‹R”
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de¤iflmektedir. Silmenin üzerinde

ortada ›fl›k kayna¤›n›n oturdu¤u balkon

yer almaktad›r. Balkon parapetlerinin

yüksekli¤i 80 – 90 cm aras›ndad›r2. Ifl›k

kaynaklar›n›n yükseklikleri ise

karakteristiklerine göre de¤iflkenlik

göstermektedir (KEGM Rölöve Arflivi).

Fener kuleleri, metal çatma sehpa

olarak da infla edilmifllerdir. Metal

çatma sehpa fenerlerin Frans›zlar

taraf›ndan infla edilen orijinal örnekleri

bulundu¤u gibi, ifllevini yerine

getiremeyecek derecede hasar gören

kâgir fener kulelerin yenilendi¤i

örnekleri de mevcuttur. Tafl›y›c› L

profillerin düfley, yatay ve çapraz

olarak birlefltirildi¤i ve yukar›ya do¤ru

prizma fleklinde darald›¤› kare planl›

metal çatma sehpa fener kulelerinin

yükseklikleri görülebilme mesafelerine

göre de¤iflmektedir. Kulelerin üst

kotlar›nda, ›fl›k kayna¤›n› tafl›yan ve

çevreleyen balkon bulunmaktad›r. Bu

balkonlara tafl›y›c› sistemden

t›rmanarak ulafl›lmaktad›r. Ifl›k

kaynaklar›n›n üzeri kapat›lmam›flt›r 2.

Yap›m Tekni¤i ve Malzeme
Lojmanl› fenerlerin konutu genellikle

kâgir yap›m tekni¤inde infla edilmifltir.

Nadir olarak betonarme tekni¤inde infla

edilen örneklerin varl›¤› da

bilinmektedir2. Kâgir lojmanlarda

kullan›lan tafl malzeme rutubete,

depremlere ve dalgalar›n y›k›c›

etkilerine karfl› oldukça dayan›kl›

olmas›ndan dolay› temel bölümlerinde

kullan›l›rken, tu¤la malzeme temel

üzerinde yükselen beden duvarlar›nda

yayg›n olarak tercih edilmifltir. KEGM

arflivinden temin edilen orijinal proje

örnekleri ile belgeleme çal›flmalar›ndan

edinilen bilgilere göre, lojman

ünitelerinin temelleri zemine dökülen

grobeton üzerine subasman kotuna

kadar yükselen moloz tafl mütemadi

temelden oluflmaktad›r (Resim 3).

Zemin kotundan çat›ya kadar örülen

tu¤la d›fl duvarlarda kal›nl›k genellikle

30 – 60 cm aras›nda de¤iflirken, iç

duvarlarda ise 15 - 40 cm aras›ndad›r2,5.

Lojmanl› tipteki fener yap›lar›nda,

kap› ve pencere do¤ramalar›nda,

döfleme kaplamas› ve tavan kaplamas›

olarak ahflap malzemenin kullan›ld›¤›

görülmüfltür. Konutlar›n çat›lar› ise

kâgir duvarlara oturan ahflap iskeletli,

Marsilya tipi kiremit kapl› k›rma

çat›lard›r2.

Fener kulelerinin Osmanl› dönemi

örnekleri genellikle kâgirdir.

Cumhuriyet döneminden itibaren metal

ve betonarme sistemlerde infla edilen

örnekler yayg›nlaflm›flt›r. Fener kuleleri

yap›m teknikleri ve malzeme

özelliklerine göre afla¤›da aktar›lmaya

çal›fl›lm›flt›r.

Kagir Fener Kuleleri

Yap›m tekni¤i aç›s›ndan cami

minarelerine benzeyen kâgir fener

kuleleri KEGM’e arflivindeki 1896 tarihli

paftalardan anlafl›ld›¤› üzere grobeton

üzerine mütemadi tafl temele

oturmaktad›r5. Bu tafl temel fener

kulesinin kaidesinin bafllad›¤› kota

kadar yükselmifltir. Genellikle tu¤la

malzemeden infla edilmifl olan kaide tafl

silme ile sonlanmaktad›r. Silmenin

bitti¤i kotta tu¤la ile örülmüfl gövde

k›sm› bafllamaktad›r. Üst kotlara do¤ru

10 – 70 cm aras›nda daralan tu¤la

gövdede ba¤lay›c› olarak genellikle

horasan harc›n›n kullan›ld›¤›

düflünülmektedir2. Gövde k›sm› orta

aksta, subasman kotundan bafllayarak

üst kotta balkon silmesi ile sonlanan

tafl›y›c› merdiven basamaklar›n›

bar›nd›rmaktad›r (Resim 4, 5). Merdiven

basamaklar›, merkezde düfley olarak

birleflen tafl blok olarak kesilmifltir. Bu

tafl bloklar›n 1/3’lük k›sm› basamak

olarak kullan›l›rken, blo¤un geri kalan

2/3 oran›ndaki k›sm› minare yap›m

tekni¤inde de6 oldu¤u gibi di¤er

merdiven blo¤unun üzerine

oturmaktad›r (Resim 4). Bu bloklar›n

birbirlerine harç ve gerekli görülen

yerlerde kenetlerle birlefltirildi¤i

“DEN‹Z FENER‹ BAKICILI⁄I BABADAN
O⁄ULA GEÇEN B‹R A‹LE MESLE⁄‹YKEN
GÜNÜMÜZDE ‹NSANA OLAN GEREKS‹N‹M
G‹DEREK AZALMAKTADIR”
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SOL ÜSTTE Polente Feneri;

Bozcaada (KEGM Arflivi).

(Resim 3)

SOL ALTTA Kagir fener

kulesi tafl basamaklar›n›n

birleflimi (Ertek, 2009)

(Resim 4)

ÜSTTE Yelkenkaya

Feneri’nin merdiven

basamaklar›na alt kottan

bak›fl, 2010. (Resim 5) 

SOLDA Frans›zlar

taraf›ndan çizilen

Kilitbahir feneri (Ay,

2000, s.37) (Resim 6)

ALTTA Betonarme yap›m

tekni¤inde infla edilen

Kavaburnu Feneri, (2010)

(Resim 7)

düflünülmektedir2. Merdiven bloklar›n›

oluflturan tafllar iki s›rada bir birkaç

cm. geniflleyerek fener kulesinin d›fl

kabuk k›sm›n› oluflturan duvar

örgüsüne kat›lmaktad›r. Böylelikle

basamak dengelenmektedir6.

Tafl malzemeden yap›l› balkon

silmesi, gövdenin bitti¤i kotta 0,50 –

1,20 m geniflleyerek ›fl›k kayna¤›n›n

yer ald›¤› balkon bölümünü

oluflturmaktad›r. Balkon ana gövde

üzerinde 40 – 60 cm. konsol

çal›flmaktad›r2,5.

Metal Fener Kuleleri

Yap›m›n›n kolayl›¤›, depreme karfl›

dayan›kl› bir malzeme olmas›

aç›s›ndan tercih edilen metal fener

kuleleri, KEGM taraf›ndan iki tipte

s›n›fland›r›lm›flt›r. 

Çatma Metal Sehpa Fener Kuleleri:

Zeminde, tafl veya beton olarak

haz›rlanm›fl temel üzerine çelik

konstrüksiyon olarak yükselen fener

kuleleridir. Dört adet tafl›y›c› L profil

kare tabanl› temele köflelerden

ankrajlarla ba¤lanm›flt›r. Üst kotlara

do¤ru prizma fleklinde daralarak

yükselen tafl›y›c› profiller, belli

aral›klarla yatayda ve çaprazda yine

L profillerle desteklenmektedir

(Resim 6). Günümüzde, y›k›lan veya

art›k kullan›lmayacak durumdaki

fener kulelerinin yerine bu tip fener

kuleleri infla edilmektedir2.

Metal Direk Fener Kuleleri: Tafl veya

beton malzemeden haz›rlanm›fl temel

üzerine ankrajlarla sabitlenmifl

silindirik metal direkten

oluflmaktad›rlar. Metal direk fener

kulelerinin üst kotlar›nda yer alan ›fl›k

kaynaklar›na ulaflmak için içerden

veya d›flar›dan yap›lm›fl gemici

merdivenleri de metaldir. Baz›

kulelerde metal direk çevresinde

silindir biçiminde saç malzeme

yükselmektedir. Baz› metal direk

fener kulelerinde ise kule, metal

payandalar ile d›flar›dan

desteklenerek rijitlefltirilmifltir2.

Betonarme Fener Kuleleri

Günümüz teknolojisi ile infla edilmifl

fenerlerdir. Hem fener kulesi hem de

bak›c› evinde yap› malzemesi olarak

“beton” kullan›lmas›na karfl›n

planlama anlay›fl› kâgir fenerlere

benzemektedir. Betonarme karkas

sistem bu yap›larda dolgu malzemesi

olarak genellikle tu¤la kullan›lm›flt›r2

(Resim 7).

D‹PNOTLAR

1 K›y› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Arflivi, 2010.

2 Yerlikaya, Olcay, (2011) ‹zmit Körfezi’ndeki Tarihi

Deniz Fenerlerinin Mimari Analizi ve Koruma Önerileri,

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,

Gebze.

3 Ay, Reyhan, (2000) ‹stanbul Bo¤az›ndaki Deniz

Fenerleri ve Tahlisiye Yap›lar›n›n Koruma ve

De¤erlendirilmesi, YTÜ Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul.

4 Sönmez, Oktay (2010) Fenerler: K›y›lar›m›zdaki

tarihin suskun tan›klar›. Türkiye ‹fl Bankas› Kültür

Yay›nlar›, ‹stanbul.

5 K›y› Emniyet Genel Müdürlü¤ü Rölöve Arflivi, 2010.

6 Ertek Emre (2009) Osmanl› Minarelerinin Yap›sal

Modellenmesi ve Deprem Analizi, GYTE Yüksek Lisans

Tezi, Gebze. 

7 http://www.worldlighthouses.org/

8 http://www.alk.org.uk/

Sonuç ve Öneriler
Deniz feneri bak›c›l›¤›, babadan o¤ula

geçen geleneksel bir aile mesle¤iyken,

günümüzdeki teknolojik geliflmeler ile

deniz fenerlerinin önemli bir k›sm›nda

insana olan gereksinim giderek

azalmakta ve bunun sonucu olarak da

bu yap›lar terk edilmektedir. Deniz

fenerleri, dünyan›n birçok ülkesinde

tarihi ve kültürel miras olarak kabul

edilerek koruma alt›na al›nmaktad›r.

Terk edilen deniz fenerlerine farkl›

ifllevler kazand›r›larak bulunduklar›

alanlar›n bak›m ve onar›mlar›

sa¤lanabilmektedir.

Dünyada deniz fenerlerinin

tan›t›lmas›, korunmas› ve

sürdürülebilirli¤i için çeflitli örgütler

kuruldu¤u bilinmektedir. “World

Lighthouse Society”, “Association of

Lighthouse Keepers” bunlardan

birkaç›d›r7,8. Dünya’daki bu tip

örgütlenmelerin olmas›na karfl›,

Türkiye'de deniz fenerlerinin korunmas›

konusunda organize bir yap›lanma

henüz bulunmamaktad›r. KEGM'nin

mülkiyetindeki deniz fenerleri, de¤iflik

kifli ve gruplara 10 y›ll›k sürelerle kiraya

verilerek yeniden

ifllevlendirilebilmektedir. Ancak bu

uygulama bütüncül bir planlama

çerçevesinde gerçekleflmemektedir. Bu

tür uygulamalar›n Türkiye genelinde

bütüncül bir yaklafl›mla ele al›nmas›

daha iyi sonuçlar do¤uracakt›r. t

Elif Özlem Ayd›n, Doç.Dr., Gebze Teknik Üniversitesi,
Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Bölümü

Olcay Yerlikaya, Y.Mimar, Mimarlar Odas› 
Gebze Temsilcili¤i
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Barajda Bar›nmak (Kemer Baraj Site ve

Lojmanlar›, Ayd›n-Bozdo¤an, 1954-58)

BU YAZI, AYDIN BOZDO⁄AN YAKINLARINDA 1950’L‹ YILLARDA ‹NfiA ED‹LEN,
TÜRK VE FRANSIZ ‹fiÇ‹ VE MÜHEND‹SLER ‹Ç‹N ‹K‹ AYRI S‹TEDEN OLUfiAN
KEMER BARAJ S‹TE VE LOJMANLARI’NIN  YERLEfi‹M ÖZELL‹KLER‹N‹, ‹NfiA
ED‹LD‹KLER‹ CO⁄RAFYANIN BARINMA KÜLTÜRÜNE ETK‹LER‹N‹ VE FARKLI
YAfiAM VE BARINMA KÜLTÜRLER‹N‹N TEMASINI ‹NCELER
Nilay Ünsal Gülmez

irifl
1950 sonras› Demokratik

Parti’nin iktidara gelifliyle

alevlenen liberal politikalar›n ve

k›rsaldan kente yo¤un göçün de

etkisiyle, devlet eliyle Anadolu’da yeni

sanayi tesis ve iflçi yerleflkelerinin

üretimi konusu gündemden düflmüfl,

giderek artan gecekondulaflman›n da

önüne geçilmesi amac›yla bu kez

büyükflehirlerde iflçilerin bar›nma

sorunlar›na odaklan›lm›flt›r. Türkiye’de

bir iflçi meskenleri kurumunun tesis

edilmesi de ilk kez 1956 y›l›nda

gündeme gelmifltir (Cumhuriyet, 1956).

‹lginin kitlelerin göç etti¤i kentlere ve

göçten kaynaklanan sorunlara yöneldi¤i

bu dönemde Anadolu’da üretilen yeni

iflçi yerleflkelerinin ve ba¤l› olarak

konuya odaklanan araflt›rmalar›n say›s›

oldukça azd›r1.

Bu yaz›, sözkonusu dönemde Ege

taflras›nda, Demokrat Parti’nin takip

etti¤i liberal, popülist politikalar›n

uzant›s› olarak sürekli gündemde

tuttu¤u kalk›nma ülküsü çerçevesinde

yap›mlar›na h›z verilen barajlardan2,

Ayd›n Bozdo¤an yak›nlar›nda infla

edilen Kemer Baraj›’n›n, infla sürecinde

çal›flan iflçiler/mühendisler ve

sonras›nda baraj iflletmesinde görev

alan çal›flanlara sundu¤u yaflam,

bar›nma olanaklar› ve üretti¤i bar›nma

kültürü ile ilgilidir.  Bu kapsamda, baraj

inflaat› s›ras›nda ve ard›ndan baraj›n

idaresi ve iflletilmesi sürecinde Kemer

Baraj› Siteleri ve Lojmanlar›’nda

yaflayanlarla bir sözlü tarih çal›flmas›

gerçeklefltirilmifltir3.

Baraj site/kamp ve lojmanlar›,

öncelikle çok yo¤un geçecek bir

flantiye sürecini, vardiya düzenini ve bu

süreç boyunca k›rsalda kendi kendine

yetecek bir yaflam çevresi örgütlemeyi

hedefler. Farkl› ülkelerden uzman ve

iflçilerin, ve/veya ayn› ülkenin farkl›

bölgelerinden gelen çal›flanlar›n

k›rsalda s›f›rdan kurulan baraj

sitelerinde/kamplar›nda bar›nmalar› ve

çal›flmalar› çok farkl› yaflama ve

bar›nma pratiklerinin temas›,

yak›nlaflmas› veya kimi zaman da

uyumsuzluklardan do¤an gerilimlerin

ortaya ç›kmas› anlam›na gelir. Bu

ba¤lamda dünya literatüründeki en

önemli çal›flmalardan biri Rogge ve

di¤erleri’nin (1998) Arizona’da 1890-

1940 y›llar› aras›nda infla edilen yedi

baraj kamp›n› tarihsel arkeoloji

yaklafl›m›yla, arflivleri ve art›k

varolmayan kamp alanlar›nda bulunan

her türlü kal›nt›y› inceleyerek araflt›ran,

barajlar› infla edenlerin

deneyimledikleri tehlike ve

ayr›mc›l›klar› da ortaya koyan eseridir

(Resim 1). Sibel Bozdo¤an’›n (2002,

93) Çubuk Baraj›’ndaki (1930-36)

kamuya aç›k lokanta, gazino benzeri

yap›lar› Cumhuriyet’in yeni modern

esteti¤inin inflas›na katk›s› aç›s›ndan

de¤erlendirmesinin d›fl›nda Türkiye’de

barajlar›n gerek kamuya aç›k tesisleri

gerekse baraj site ve lojmanlar› ve

ürettikleri bar›nma kültürü üzerine bir

araflt›rmaya rastlanmam›flt›r (Resim 2).

Kemer Baraj›, Türk ve Frans›z
Siteleri
Kemer Baraj›, Türkiye’nin Ege

Bölgesi’ndeki en önemli nehirlerinden

Büyük Menderes’in Akçay kolu

üzerinde Nazilli’nin 60 kilometre

güneyinde, Bozdo¤an ilçe merkezinin

29 kilometre do¤usunda yer al›r. Proje

G

ÜSTTE Salt River Baraj›, 1905’te Roosevelt

Bölgesi’nde yüklenici John O’Rourke taraf›ndan

çal›flanlar› için planlan›p tasarlanan Kamp. 

Kaynak: Rogge ve di¤erleri (1998, 45). (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Ankara  Çubuk Baraj› gazinosu. 

Kaynak: Taraf Gazetesi, 17 A¤ustos 2013. (Resim 2)

Nafia Vekili Tevfik ‹leri Kemer Baraj› ve Hidroelektrik

Tesisinin aç›l›fl konuflmas›n› yaparken. 

Kaynak: DSI (1958b, 1) (Resim 3)

SA⁄ ALTTA Kemer Baraj›, Türk ve Frans›z Siteleri. 

Kaynak: Google Earth kullan›larak haz›rlanm›flt›r.

(Resim 4)
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1954 y›l›nda ihale edilmifl; ayn› y›l baraj

projesinin uygulamas›na ihaleyi alan

E.M.C-RAR adl› Frans›z-Türk Firmalar

kümesinde bafllanm›fl; proje ve

flartnameleri haz›rlayan Amerikan

TAMS (Knappen, Tibbets, Abbet

McCarthy) Mühendislik firmas›n›n

müflavirli¤inde tamamlanarak 1958 y›l›

ekim ay›nda Kemer Baraj ve

Hidroelektrik Santrali iflletmeye

aç›lm›flt›r (DSI, 1958a, 3-7; Özey, 2007,

26) (Resim 3).

Barajda uzun y›llar çal›fl›p emekliye

ayr›lan fierafettin Yumurtafl (2010),

bafllang›çta bar›nma sorununun baraja

en yak›n ilçe olan Bozdo¤an’da

çözülmesinin söz konusu oldu¤unu,

ancak ‘yöre halk›n›n ahlak›m›z

bozulacak gerekçisiyle Frans›zlar›

istemedi¤ini’ söyler. Frans›zlar’›n

geliflinin bölge halk›nda tedirginlik

uyand›rmas›ndan nedenlerinden biri de

50’li y›llarda Fas, Tunus, Cezayir gibi

Afrika ülkelerinin Türkiye  gündemini

de meflgul eden ba¤›ms›zl›k

mücadeleleri olabilir4. Kemer Baraj›’nda

Türkler ve Frans›zlar için iki ayr› site

infla edilmifltir. Bunun nedeni tam

olarak bilinmemekle birlikte, Fransa

kendi sömürge ülkelerinde Frans›z

vatandafllar›n›n yaflam alanlar›n› ay›rma

prati¤i olan bir ülkedir5. Kemer

Baraj›’n›n inflaat› s›ras›nda ve

sonras›nda Baraj’da elektrik teknikeri

olarak görev yapan Kayhan Asal

(2010), sözkonusu ayr›m›n baraj yap›m

bilgisine hakim taraf olarak Frans›z

müteahhit firma çal›flanlar› ile Türk

müteahhit firma çal›flanlar› aras›ndaki

gerginliklerin önüne geçilmesi aç›s›ndan

olumlu sonuçlar› oldu¤unu ifade eder:

‘Frans›zlar hep afla¤›da, bir kifliye

bile yukar›da ev verilmemifl. Zaten çok

iyi düflünmüfller. Zaman zaman

aralar›nda çat›flmalar olmufl. Örne¤in

Frans›z teknisyen bir iflçiye

hakaretengiz bir davran›fl gösterince

hazmedemiyorlarm›fl. Orda Afla¤›

Site’de (Frans›z Sitesi) karakol dahi

vard›’ (Kayhan, Asal, 2010).

Bozdo¤an yönünden gelirken tesise

girifl yap›lan ilk site, ‘Yukar› Site’ ya da

‘DSI Sitesi’ olarak da adland›r›lan Türk

Sitesi’dir ve baraj gölünün yaklafl›k dört

kilometre kuzeybat›s›ndad›r.

Frans›zlar›n yaflad›¤› ‘Afla¤› Site’ olarak

da bilinen Frans›z Sitesi ise Türk

Sitesi’nin güneyinde baraja daha yak›n

bir noktada konumlanm›flt›r (Resim 4).

1955 y›l›nda Kemer Baraj›’nda çal›flmaya

“TOPO⁄RAFYADAN KAYNAKLANAN
FARKLILI⁄IN TÜRK VE FRANSIZ
S‹TELER‹’N‹N YERLEfi‹M PLANLARINA
YANSIDI⁄I GÖZLEN‹R”

bafllayan Yusuf Piflkin (2010a)

lojmanlar›n  yap›m›na baraj inflas› ile

birlikte baflland›¤›n›, önce Frans›z

Sitesi’nin yap›ld›¤›n›; 1955-58 tarihleri

aras›nda baraj flantiyesinde

baflmühendis olarak görev yapan

Nurettin Karsu (2010) 1955 y›l›

ortalar›na do¤ru lojmanlar›n

tamamland›¤›n› ifade eder. 

Planlama aç›s›ndan

de¤erlendirildi¤inde, topo¤rafyadan

kaynaklanan farkl›l›¤›n Türk ve Frans›z

sitelerinin yerleflimine yans›d›¤›

gözlenir. Düz bir arazide konumlanan

Türk Sitesi (Yukar› Site) yollar›n

birbirine paralel uzand›¤› ›zgara tipi



anayol üzerindedir; bu yolun kuzeyinde

hizmet binalar›/çal›flma ofisleri ve

büyük yemekhane yer al›r.  fiu an y›k›k

durumdaki Frans›z hastahanesi ve

okulu Site’nin en güney ucunda

konumlanm›flt›r.

Türk Sitesi ise Bozdo¤an’dan Site’ye

girifl yapan yol taraf›ndan ikiye

bölünmüfltür. Bu bölünme iflçilerle,

mühendis ve idareciler aras›ndaki

hiyerarfliyi mekansal olarak da yeniden

üretir. Çünkü yolun kuzeyinde uzun

bloklardan oluflan bekar odalar› ve

genellikle iflçilerin kald›¤› iki ve üç odal›

küçük birimleri içeren s›raevler,

güneyinde ise idari personel ve

mühendislerin bar›nd›¤› daha büyük

lojmanlar yer al›r. Okul, lokal, idari bina

ve benzeri sosyal birimler merkezde,

siteyi ikiye bölen yolun hemen üzerinde

ve güneyindedir. ‹flçi ve

mühendisler/idareciler aras›nda

konutlar›n büyüklüklük ve donat›lar›

üzerinden mekansal düzlemde yeniden

üretilen hiyerarflinin Türk Sitesi’nin

planlamas›na daha keskin bir biçimde

yans›d›¤› söylenebilir.

Kemer Baraj Sitelerinde
Yaflam ve Bar›nma Kültürü
Kemer Türk Sitesi’nde halen baraj

iflletmesinde çal›flanlar yaflamaktad›r.

Baraj inflaat›n›n tamamlanmas› ve

Frans›zlar’›n gidiflinin ard›ndan, bir süre

Kemer baraj personeli taraf›ndan

kullan›lan Frans›z Sitesi, personel

say›s›n›n da azalmas› nedeniyle uzun

süredir at›l durumdad›r6.

Gerçeklefltirilen sözlü tarih çal›flmas›

sonucu elde edilen bulgular, baraj

inflaat›n›n bafllad›¤› 1950’lerin

ortalar›ndan, hareketli günlerin devam

etti¤i 1980’lere dek, özellikle Kemer

Türk Sitesi’nin, bölge halk›n› ancak

büyük kentlerde deneyimlenebilen

modern yaflam kültürü ile tan›flt›rd›¤›n›

ortaya koyar. Kentten uzakta, do¤an›n

içinde konumlanm›fl bu Site’de

yaflayanlar›n ihtiyaçlar›n›n giderilmesi

için hemen her fley düflünülmüfltür.

Haftan›n belli günlerinde en yak›n

ilçeden (Nazilli) doktor getirilmesi, yine

haftan›n iki günü yap›lan mübayaa7,

yan›s›ra sitelerde mevcut f›r›n, berber,

terzi, postane, okul, sa¤l›k oca¤›,
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daha rasyonel bir planlamaya sahipken

(Resim 5); engebeli bir arazide

konumlanan Frans›z Sitesi’nde yollar

y›lankavidir ve özellikle baraja yak›n

bölgede (güneyde) yerleflim daha

s›k›fl›k ve organik bir planlamaya

evrilmifltir (Resim 6). Frans›z Sitesi’nin

güneyinde yer alan ve küçük birimleri

(bekar lojmanlar› ve iki odal› birimler)

bar›nd›ran uzun bloklar›n kolonlar

üzerine infla edildi¤i görülür (Resim 7).

‹ki ve üç yatak odal› tek evler ise

Site’nin bat›s›nda konumlanm›flt›r. ‹dare

binas› ve sosyal tesis baraja uzanan

SOL ÜSTTE Kemer Baraj› Türk Sitesi

(Yukar› Site) Kaynak: Google Earth

kullan›larak haz›rlanm›flt›r. (Resim 5)

Kemer Baraj› Frans›z Sitesi (Afla¤›

Site) Kaynak: Google Earth kullan›larak

haz›rlanm›flt›r. (Resim 6)

SOL ALTTA Frans›z Sitesi (Afla¤› Site). 

Kaynak: Foto¤raf: ‹hsan Çeliker,

http://www.panoramio.com/photo/26

818765. (Resim 7)

SA⁄ ÜSTTE Türk Sitesi (Yukar› Site),

lokal ve k›fll›k sinema. 

Foto¤raf: Erdo¤an Ünsal. (Resim 8)

SA⁄ ALTTA Frans›z Sitesi (Afla¤› Site)

idare binas›. Foto¤raf: Erdo¤an Ünsal

(Resim 9)
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karakol, kantin, yemekhane, spor

alanlar› hepsi gündelik yaflam

ihtiyaçlar›n›n barajdan ayr›lmadan

giderilmesini olanakl› k›lm›flt›r (Resim 8-

9). Yaflam çal›flma saatlerine ve

vardiyalara göre düzenlenmifltir. Öyle ki

iflçilerin ifle giderlerken al›flverifl

yapt›klar› sabah 7.00’de kurulan ve

7.30’da biten yar›m saatlik bir pazardan

bahsedilir. Yap›lan görüflmeler, yo¤un

çal›flma saatlerine ra¤men, kapal› ve

aç›k hava sinemalar›, lokaller,

düzenlenen etkinliklere kat›lan

sanatç›lar, civar köy, kasaba ve

ilçelerden kültürel ve sportif etkinlikler

için baraja gelenler sayesinde sosyal

yaflam›n oldukça canl› oldu¤unu

gösterir (Yumurtafl, 2010; Piflkin, 2010a,

Asal, 2010). 

‘……1965 lerde küçük Paris denirmifl

buraya. Filmler Nazilli’ye gelmeden

buraya gelirmifl. Nazilli ve

Bozdo¤an’dan film seyretmek için

gelirlermifl. Bir film iki gün oynarm›fl.

Önce baraj halk›na sonra Bozdo¤an ve

Nazilli….’ (fierafettin Yumurtafl, 2010).

Ayr›ca Kemer’deki okulun çevre köy

okullar›na göre çok daha iyi flartlarda

ve nitelikli bir e¤itim vermesi Kemer

Baraj›’n› çocuklar›n›n iyi e¤itim almas›n›

arzu eden iflçiler aç›s›ndan bir cazibe

alan›na dönüfltürmüfltür (Piflkin, 2010b). 

Lojmanlar ise ço¤u çevre köylerden

baraja çal›flmaya gelen yöre insan›n› o

güne dek karfl›laflmad›klar› konfor

koflullar› ile tan›flt›rm›fl; modern

bar›nma kültürü ile temas olana¤›

sunmufllard›r. O y›llarda Ege

Bölgesi’nde k›rsal kesimde, ço¤unlukla

iki katl›, alt› ah›r olarak kullan›lan, üst

katta ise yanyana dizili birkaç odan›n

‘hayat’a aç›ld›¤› ve tuvaleti mesken

d›fl›nda yer alan köy evleri ile, önünde

çarda¤› olan tek odal› bahçe evleri

yayg›nd›r (Özey, 2007). Tek katl›

müstakil ev ya da daha küçük birimler

sözkonusu oldu¤unda s›raevlerden

oluflan, ›slak mekanlar›n her türlü

donat›s›yla birlikte konutun içinde

konumland›¤›, Türkiye’de inflaat

malzemesi s›k›nt›s› çekilen y›llarda

Fransa’dan gelen malzemelerle8 ve iyi

çözülmüfl detaylarla infla edilen

lojmanlar, hem bar›nanlara kendilerini

ayr›cal›kl› hissettirmifl, hem de Özey’e

(2007, 28) göre civarda yaflayan halk

taraf›ndan g›ptayla izlenmifllerdir. 

Türk ve Frans›z sitelerindeki vas›fs›z

iflçiler, kalifiye iflçiler, teknikerler ve

“LOJMANLAR ÇO⁄U ÇEVRE KÖYLERDEN
BARAJA GELEN YÖRE ‹NSANINI O GÜNE DEK
KARfiILAfiMADIKLARI KONFOR KOfiULLARI
‹LE TANIfiTIRMIfiTIR”
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çeflitli kademelerdeki mühendis ve

idareciler için farkl› büyüklüklerde

üretilen lojmanlar (Resim 10-11), kütle

biçimleri ve plan flemalar› aç›s›ndan

benzer olmakla birlikte, aralar›nda

Türklerle Frans›zlar›n yaflam biçimi ve

bar›nma kültürlerinin farkl›l›¤›ndan

kaynaklanan iç donat›ya yönelik farklar

oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Civar köylerden

gelen iflçilerin, lojmanlar›n sundu¤u

konfor koflullar› karfl›s›nda

deneyimledi¤i flaflk›nl›¤› çok naif

biçimde tarifleyen Üzeyir Piflkin’in

(2010b) afla¤›daki sözleri Frans›zlar›n

baraj inflaat› boyunca yaflad›¤› Afla¤›

Site’deki lojmanlar ile Türklerin

bar›nd›¤› Yukar› Site’deki lojmanlar›n

›slak mekanlar›n›n tefriflinde kültürel

al›flkanl›klar›n da dikkate al›nd›¤›n›

gösterir.

‘O zaman için çok modern 24 saat

s›cak suyu, klozeti, küveti ilk orada

gördük. Babam orada 1956’da

çal›flmaya bafllam›fl. Biz  1960-61’de

oraya gittik. 1981’e kadar orada

oturduk. … O zamanlar her iki sitede de

oturuluyordu. ... Gelenler

yad›rg›yorlard›. Köy hayat›na devam

etmeye çal›fl›yorlard›. Bizim lojmanda

alaturka tuvalet vard›. Öbür siteye

(Frans›z Sitesi’ne) tafl›nacaks›n›z

dediler. Onlar (ebeveynler) eflya ar›yor,

biz tuvalet ar›yoruz, bulamad›k. Klozet

koymufl Frans›zlar kendi iflçileri için. Biz

bu beyaz tafla yapmay›z dedik. Izgara

çak›p etraf›na merdiven yap›p alaturka

gibi kulland›k’ (Üzeyir Piflkin, 2010b).

Lojmanlar›n her iki Site’de de tüm

personele mobilyal› olarak hatta tüm

gündelik kullan›m eflyalar› ile birlikte

verildi¤i ve verilen eflyan›n dayan›kl›l›¤›

görüflmelerde özellikle vurgulanm›flt›r

(Karsu, 2010; Asal, 2010; Eryi¤it, 2010).

‘Hep iflletmenin eflyalar›: divanlar,

büyük koltuklar, balkonlarda ikifler

tane….. Sadece mobilya de¤il her fley

vard›. Frans›z marka yemek tabaklar›

vard›, fincan tak›mlar› çay barda¤›

tak›mlar› ….aynen duruyor’ (Kayhan

Asal, 2010).

Sonuç
Yap›lan görüflmeler baraj›n inflas›

s›ras›nda, ve sosyal yaflam›n çok

hareketli geçti¤i 1980’li y›llara dek bu

sitelerde yaflam›fl olanlar›n ‘o günlere’

büyük bir özlem duydu¤unu ortaya

koyar.

‘Bülbül ötüyordu o yerde bak›m

çoktu. Cennet gibiydi oras›. Frans›zlar

gittikten sonra da devam etti …’ (Yusuf

Piflkin, 2010a).

‘Çocuklu¤u buralarda geçti¤i için

lojmanda kalmak isteyenler var,

Lojmanlar› almak isteyenler var’

(fierafettin Yumurtafl, 2010).

Burada kurgusal bir ‘yok-yer’e (u-

topia) de¤il, ancak deneyimlenmifl bir

‘iyi-yer’e (e-topia) hem yap›l› ve do¤al

çevre, hem de insanlar aras› iliflkiler

ba¤lam›nda duyulan bir nostaljiden

bahsedilebilir. Kemer Baraj Siteleri,

sosyal ve kültürel aç›dan yak›n

çevresini önemli ölçüde beslemifl;

bulunduklar› yörenin geleneksel

bar›nma kültürünün ‘modern’le

temas›n›n yolunu açm›flt›r. Bu

ba¤lamda, 1954’te tam da köy

enstitülerinin kapat›ld›¤› y›l inflas›na

bafllanan Kemer Baraj› Siteleri’nin,

do¤rudan bu tür bir amaç gütmeseler

de tafl›d›klar› ‘modern’ bar›nma kültürü

ile, Ege Taflras›’nda Erken Cumhuriyet

Dönemi’nin çeperin fabrikalar ve

sanayileflme yoluyla modernleflmesi

gayesini sürdürdükleri9, bu kez Devlet

Su ‹flleri kanal›yla Anadolu k›rsal›na

tafl›d›klar› söylenebilir. 

Demokrat Parti’nin kalk›nma söylemi

ve bu kapsamda baraj ve HES yap›m›n›

öncelikleri aras›na almas› her ne kadar

günümüz hükümetlerinin politikalar›n›

hat›rlatsa da10 anokratik bir

de¤erlendirme yapmamak ad›na 1950-

1960 y›llar› aras›nda henüz ekolojik

duyarl›l›k ve sürdürülebilirlik

tart›flmalar›n›n dünya gündemini bu

denli meflgul etmedi¤ini hat›rlamak

gerekir11. Bu yaz›n›n konusu olan Kemer

Baraj›’n›n hemen yak›n›ndaki S›rma

Köyü’ne elektri¤in, Baraj›n 1958 y›l›nda

ÜSTTE Frans›z Sitesi (Afla¤› Site), farkl›

büyüklüklerdeki lojman tipleri.

Foto¤raflar: Erdo¤an Ünsal (Resim 10)

SA⁄ ÜSTTE Türk Sitesi (Yukar› Site), farkl›

büyüklüklerdeki lojman tipleri.

Foto¤raflar: Nilay Ünsal Gülmez (Resim 11)

“LOJMANLAR HER ‹K‹ S‹TE’DE DE TÜM
PERSONELE MOB‹LYALI OLARAK TÜM
GÜNDEL‹K KULLANIM EfiYALARI ‹LE B‹RL‹KTE
VER‹LM‹fiT‹R”



39

MAKALE

EGE M‹MARLIK N‹SAN 2015

tamamlanmas›n›n üzerinden 16 y›l

geçtikten sonra 1974 y›l›nda gelmesi

(Dana, 2010), ülkedeki enerji

gereksiniminin boyutlar›n› göstermesi

aç›s›ndan önemlidir. Nitekim infla

sürecinde baraj›n elektrik, su ve di¤er

imkanlar›ndan yararlanmak isteyen

çevre köylerin halk›ndan site etraf›na ev

yapanlar olmufltur (Özey, 2007). O

dönemde barajlar, bölge halk›n›n

bunald›¤› taflk›nlar› dizginleyen, onlara

en az›ndan inflaat süresinde ve hatta

sonras›nda ekonomik kazanç sa¤layan,

yaflam konforu ve ülkenin

kalk›nmas›nda aktif görev üstlenme

olana¤› sunan projeler olarak gelece¤e

yönelik bir iyimserlik atmosferi

içerisinde de¤erlendirilmifltir. t

Nilay Ünsal Gülmez, Yrd. Doç. Dr., Bahçeflehir
Üniversitesi Mimarl›k ve Tasar›m Fakültesi
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D‹PNOTLAR

1 1. 1950 sonras› sanayi yerleflkelerini inceleyen

araflt›rmalar için bkz. Uysal ve Navruz Berk (2013);

Karatosun ve  Ar›tan (2010).

2 Türkiye’de Baraj ve HES yap›m›n›n h›z kazanmas›

1950’de demokat partinin iktidara gelifli ile bafllam›flt›r.

Cumhuriyet’in ilan›ndan 1950 y›l›na kadar geçen sürede

Türkiye’de hizmete giren baraj say›s› üç iken, 1960

y›l›na gelindi¤inde tamamlanan ve inflaat› süren baraj

say›s› on ikiyi bulmufltur. Yap›m tarihlerine gore

barajlar için bkz. (Orhan, Esendal ve  Kazak, 1991).

Demokrat Parti, kalk›nman›n iki önemli aya¤› olarak

gördü¤ü tar›msal geliflme (sulama / taflk›n önleme) ve

sanayi için elektrik üretimine hizmet etmesi nedeniyle

baraj ve HES yap›m›n› öncelikleri aras›na alm›fl ve bunu

politik arenada her f›rsatta dile getirmifltir. Dönemin

Nafia Vekili Tevfik ‹leri’nin Kemer Baraj› aç›l›fl

konuflmas› için bkz. DSI  (1958b). 

3 Araflt›rma kapsam›nda Kemer Baraj›’nda görüflme

yap›lan kiflilerin s›ras›yla do¤um y›l›, görevi ve çal›flma

süresi flu flekildedir: Adnan Eryi¤it (1964, Kemer

Baraj›’nda iflletme müdür yard›mc›s›-mühendis, 1998-

halen); Yusuf Piflkin (d.1925-ö.2013,  Kemer Baraj›’nda

bekçi ve kantin sorumlusu, 1956-1982); Üzeyir Piflkin

(1954, Yusuf Piflkin’in o¤lu, babas› Kemer Baraj›’nda

çal›flt›¤› için çocuklu¤u barajda geçmifl, 1960-1982);

fierafettin Yumurtafl (1955, Kemer Baraj›’nda türbün

operatörü, 1976-halen); Kayhan Asal (1934, Kemer

Baraj›’nda elektrik teknikeri, 1958-1993); Ahmet Dana

(1961, Kemer Baraj›’nda idari mali müdür yard›mc›s›,

1997-halen); Nurettin Karsu (1926, Kemer Baraj›’nda

baflmühendis, 1955-58).

4 Fas ve Tunus 1956, Cezayir ise 1962 y›l›nda

ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etmifllerdir. O y›llarda Frans›zlar’›n

Kuzey Afrika’daki sömürgelerinin ba¤›ms›zl›k

mücadelelerine destek veren haberler s›kl›kla Türkiye

yaz›l› bas›n›nda yer bulmufltur. Örne¤in bkz. (Ulunay,

1955).

5 Fransa bu prati¤i Kurtulufl Savafl› s›ras›nda iflgal

etti¤i ve 1921’de çekildi¤i Zonguldak’ta da uygulam›fl;

yerel halk›n yaflam bölgelerinden yal›t›lm›fl bir Frans›z

Mahallesi kurmufltur (Akcan, 2006, 318).

6 Tüm personel de tafl›n›nca Frans›z yüklenici firma

çal›flanlar› için yap›lan evler terk edilmifltir. M. Meclisi B

: 5 15 . 11 . 1968 O : 1 Nolu TBMM tutana¤›nda Ayd›n

Milletvekili M. K. Y›lmaz’›n 1968 y›l›nda yaklafl›k 10 y›ld›r

bofl duran lojmanlar›n (Frans›z sitesi)  e¤itim ifllerinde

kullan›lmas›na yönelik önerisine rastlan›r (URL 1).

Dana’n›n (2010) ifadesine göre önce Etibank’a sonra

TEK’e devredilen evler, 1990 y›l›nda ikamet karfl›l›¤›

tadilat flart›yla kanal müteahhidi Çarm›kl› Afi’ye

verilmifltir (Yumurtafl 2010; Asal, 2010). Bugün

lojmanlar terk edilmifl ve bak›ms›z durumdad›r.

7 Mübayaa Türk  Dil Kurumu güncel Türkçe sözlü¤e

göre ‘sat›n alma’ anlam›na gelir. Piflkin (2010b) haftada

iki gün (pazartesi ve perflembe) baraj sakinlerinin

sitelerde karfl›lanamayan ihtiyaçlar›n› yazd›rd›klar›n› ve

bunlar›n Nazilli’den al›nd›¤›n› anlat›r.

8 1950’li y›llarda Türkiye’de yaflanan inflaat malzemesi

s›k›nt›s› ile ilgili bkz. Wagner (1956). T›pk› baraj

yap›m›nda kullan›lan makina ve teçhizat gibi

lojmanlar›n yap›m›nda kullan›lan malzeme de o

dönemde inflaat malzemesi s›k›nt›s› çeken Türkiye’ye

yine Fransa’dan getirilmifltir (Karsu, 2010).

9 Bugüne dek Türkiye’deki erken dönem (1923-1950)

sanayi tesisleri ve iflçi yerleflkeleri üzerine çok say›da

araflt›rma yap›lm›flt›r. Konuyla ilgili en kapsaml›

kaynaklardan biri olarak bkz. Cengizkan (2009). Bu

dönemde Anadolu’nun çeflitli kentlerinde kurulan

Sümerbanklar  (Ere¤li, Kayseri, ‹zmit, Hereke, Nazilli)

ve benzeri sanayi tesis ve yerleflkeleri ekonomik

kalk›nman›n yan›s›ra Genç Cumhuriyet’in modernleflme

vizyonunu ve modern yaflam kültürünü Anadolu’ya

tafl›may› da  hedeflemifllerdir. 

10 Son y›llarda Baraj ve HES projeleri s›kl›kla do¤aya

verdikleri zararla gündeme geliyor. Baflta Karadeniz

olmak üzere Türkiye’nin çeflitli köflelerinde yerel halk,

yaflam alanlar›n›n zarar görece¤i endiflesiyle, yeni Baraj

ve HES’lerin yap›m›n› protesto eden eylemler

düzenliyor. Gelinen noktada sadece son on y›lda 268

yeni baraj yap›ld›¤› ve toplam baraj say›s›n›n 500’ü

geçti¤i; faaliyetteki HES say›s›n›n 478’i buldu¤u ancak

534 tanesinin daha yap›m›n›n planland›¤› bilinmektedir

(Url 2, Url 3).

11 Sürdürülebilirlik konusunun ortaya ç›k›fl› ve k›sa

tarihçesi ile ilgili olarak bkz. Scoones, (2007);

Goodland, (1995).
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“Mimarl›k ve Engelsiz Çevre” Temal›

Çocuk Resimleri Üzerine Bir ‹nceleme

ÜLKEM‹ZDE ENGELL‹ B‹REYLER ‹NfiA ED‹LM‹fi ÇEVREDE ÇEfi‹TL‹
SORUNLARLA KARfiILAfiMAKTADIR. BU ÇALIfiMADA YAZARLAR, 6-13 YAfi
ARASI ÇOCUK RES‹MLER‹N‹ ‹NCELEYEREK, ENGELL‹LER‹N ‹NfiA ED‹LM‹fi
ÇEVREDEK‹ MEKANSAL VE TOPLUMSAL PRAT‹KLER‹N‹N ÇOCUKLAR
TARAFINDAN NASIL BET‹MLEND‹⁄‹N‹ ORTAYA KOYMAYI AMAÇLAMIfiLARDIR
Gaye Birol Özerk, Berrin Akgün Yüksekli

irifl
Çocuk resimlerinin incelenmesi,

çocuklar›n biliflsel gelifliminin

ölçülmesi amac›yla baflvurulan

yöntemlerden biridir. Bu yöntem,

e¤itim, sosyoloji, psikoloji ve mimarl›k

gibi alanlarda, çocuklar›n resimlerini

yapt›klar› konulardaki düflüncelerinin

çözümlenmesi amac›yla

kullan›lmaktad›r (Golomb, 2004;

Malchiodi, 2012; Matthews, 2003;

Pluhar ve di¤erleri, 2010; Sandberg ve

di¤erleri, 1996; Hiatt, 1983, Birol ve

Akgün Yüksekli, 2009). Bu çal›flmalar›n

tümü, çocuk resimlerini inceleme

yönteminin onlar›n temsili dünyas›na

aç›lan bir pencere sa¤layabilece¤ini

vurgulamaktad›r. Golomb’un (2004) da

aç›klad›¤› gibi, bu araflt›rmalarda çocuk

resimleri, “onlar›n dünyaya iliflkin henüz

olgunlaflmam›fl kavramlar›n› ortaya

ç›kartmak ve araflt›rmac›ya çocu¤un

ruhsal yaflam›na iliflkin biliflsel haritalar

sa¤lamak amac›yla kullan›lan grafik

ifadeler”dir. Sistematik bir ölçme

yöntemi olarak çocuk resimlerinin

incelenmesi, çocuklar›n fiziksel çevreye

iliflkin alg› ve tutumlar›n›n

de¤erlendirilmesi amac›yla da birçok

çal›flmada kullan›lmaktad›r (Barraza,

1999, Brown ve di¤erleri, 1987;

Matthews, 1985; King, 1995; Yeager,

2012).

Bu çal›flmada, çocuk resimlerinin

incelenmesi yoluyla çocuklar›n infla

edilmifl çevreyi engellilerin kullan›m›

konusundaki düflüncelerinin

çözümlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu

amaçla, Mimarlar Odas› Bal›kesir fiubesi

taraf›ndan 2013 y›l›nda düzenlenen

“Mimarl›k ve Engelsiz Çevre” temal›

‹lkokullar ve Ortaokullar Aras› Resim

Yar›flmas›’nda ödül alan 140 adet resim

incelenmifltir. Çal›flman›n sonunda, 6-13

yafl aras› çocuklar›n, engellilerin infla

edilmifl çevrede yaflad›klar› güçlükler,

bu güçlüklerin giderilmesi için

yap›labilecek düzenlemeler ve engelli

bireylerin toplum içerisindeki

konumuna iliflkin alg› ve yorumlar›

ortaya konulmufltur.

Engellilik: Tan›mlar ve
Sorunlar
Birleflmifl Milletler engellili¤i “yaflama

eflit kat›l›m f›rsatlar›nda azalma ya da

k›s›tlanma” olarak tan›mlamaktad›r.

Engelli olmak engelli bireylerin seçimi

olmad›¤› halde, toplum engelli bireyi

korunmaya ve bak›ma muhtaç, zavall›,

güçsüz olarak kabul etmekte,

görmezden gelmekte veya d›fllamakta,

bu nedenle engelli birey, toplumla

sa¤l›kl› iliflkiler kuramamaktad›r.

Ülkemizde engelli birey, infla edilmifl

çevrenin engelli kullan›m›na uygun

düzenlenmemesi nedeniyle kentsel

yaflama kat›l›mda çeflitli engeller ile

karfl›laflmaktad›r. Uygun yap›l› çevre

oluflturulmad›¤›nda engelliler, sa¤l›k,

e¤itim, rehabilitasyon hizmetlerinden

faydalanamamakta, sportif ve kültürel

etkinliklere kat›lamamakta, park ve

bahçelerde vakit geçirememekte,

k›saca sosyal hayattan farkl› ölçeklerde

d›fllanmaktad›rlar. Binalar, yaya

kald›r›mlar›, yaya geçitleri, yaya yollar›,

merdivenler, rampalar, iflaret ve

ayd›nlatma elemanlar›, tabela ve

levhalar, kent mobilyalar›, otoparklar ve

tuvaletlerin tasar›m›nda engelli

bireylerin kullan›m› ile ilgili

düzenlemelerin yetersizli¤i, bireyin

sosyal pratiklerini yerine getirmesinde

G

ÜSTTE Çocuk resimlerinin engellilerin mekansal

pratikleri aç›s›ndan analizi, 1. grup (6-7 yafl). (Tablo 1)

SA⁄ ÜSTTE Çocuk resimlerinin engellilerin mekansal

pratikleri aç›s›ndan analizi, 2. grup (8-9 yafl). (Tablo 2)

Çocuk resimlerinin engellilerin mekansal pratikleri 

aç›s›ndan analizi, 3. grup (10-11 yafl). (Tablo 3)

Çocuk resimlerinin engellilerin mekansal pratikleri

aç›s›ndan analizi, 4. grup (12-13 yafl). (Tablo 4)
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engel oluflturmayan özrünün mekansal

pratikler aç›s›ndan bir engel haline

gelmesine yol açmaktad›r (Kolat, 2010).

“Engelsiz Çevre” Temal›
Çocuk Resimlerinin
‹ncelenmesi
Mimarlar Odas› Bal›kesir fiubesi’nin

2013 y›l›nda düzenledi¤i “Mimarl›k ve

Engelsiz Çevre” temal› resim yar›flmas›

Bal›kesir Merkez, Alt›noluk, Ayval›k,

Band›rma, Burhaniye, Edremit ve

Manyas’ta ayn› gün ve saatte yap›lm›fl,

yar›flmaya il genelinde toplam 1114

çocuk kat›lm›flt›r. Kat›l›mc›lar resimlerini

ayn› anda, ayn› mekanda ve ayn›

sürede (2 saat) e¤itmenleri ve jüri

üyelerinin nezaretinde haz›rlam›fllar,

böylece resimlerinin aile bireyleri

taraf›ndan yönlendirilmesi

engellenmifltir. Kat›l›mc›lar›n resimleri

6-7 yafl, 8-9 yafl, 10-11 yafl ve 12-13 yafl

olmak üzere 4 grupta

de¤erlendirilmifltir. Jüri ortaö¤retim

düzeyi resim ö¤retmenleri ve

mimarlardan oluflturulmufltur. 1. aflama

de¤erlendirmede yar›flman›n yap›ld›¤›

her bir merkezde her bir yafl grubu için

1., 2., 3. lük ödülleri, 1 adet mansiyon ve

1. ödüle eflde¤er bir adet Mimarlar

Odas› özel ödülü olmak üzere toplam 5

ödül verilmifltir. 2. aflama

de¤erlendirmede ise il genelindeki

ödüllerin belirlenmesi amac›yla

yar›flman›n yap›ld›¤› tüm merkezlerde

ödül alan 140 resim yeniden incelenmifl

ve yine her bir yafl grubu için 1., 2., 3.

lük ödülleri, 1 adet mansiyon ve 1 adet

Mimarlar Odas› özel ödülü verilmifltir.

Bu çal›flmada çocuk resimleri iki

aflamada incelenmifltir. ‹lk olarak her

yafl grubu için engellilere ait figürlerin

kullan›ld›¤› resimlere egemen olan

fiziksel mekan türlerine göre,

engellilerin mekansal pratiklerini

incelemeyi olanakl› k›lan bir

s›n›fland›rma yap›lm›flt›r.

S›n›fland›rmada mekan öncelikle do¤al

çevre ve infla edilmifl çevre olarak iki

kategoriye ayr›lm›flt›r. Engelli figürlerine

do¤al çevrede yer veren resimler analiz

kapsam› d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Daha

sonra engellilerin infla edilmifl çevrede

betimlendi¤i resimler “konut, okul,

hastane, al›flverifl merkezi, iflyeri,

kafeterya, cadde-sokak-meydan,

otobüs (toplu tafl›ma araçlar›), köprü-

rampa-geçit-asansör, engelliler için özel

olarak infla edilmifl mekanlar ve konser

salonu” kategorilerine ayr›larak her bir

kategorideki resim say›s› belirlenmifltir.

Sonuçlar Tablo1, Tablo 2, Tablo 3 ve

Tablo 4’te görülmektedir.

‹kinci aflamada, çocuk resimleri

çocuklar›n engellilerin toplumsal

pratiklerine iliflkin alg› ve yorumlar›n›

çözümlemek amac›yla analiz edilmifltir.

Do¤al ve infla edilmifl çevrede engelli

birey figürlerinin di¤er insan figürleriyle

birlikte/ayr› gösterildi¤i resimler yafl

gruplar›na göre s›n›fland›r›lm›fl, sonuçlar

Tablo 5’te sunulmufltur.

Bulgular ve Sonuç
Çocuk resimlerindeki engelli figürlerini

ço¤unlukla yürüyemeyen, tekerlekli

sandalye ya da koltuk de¤ne¤i kullanan

bedensel ve görme engelliler

oluflturmaktad›r. Çocuk alg›s›nda

engellilerin mekansal pratiklerinin

incelenmesini amaçlayan analizin ilk

aflamas›nda, her yafl grubunda

engellilerin ço¤unlukla infla edilmifl

çevrede resmedildi¤i, tüm yafl

gruplar›nda farkl› mekan

kategorilerinde engelli figürlerine yer

verilen resimlerin birbirine yak›n

say›larda oldu¤u görülmüfltür. Sadece

4. grupta (12-13 yafl) engelli figürlerinin

bulunmad›¤› resimlerin di¤er gruplara

göre say›ca artt›¤›, infla edilmifl çevre

içinde resmedilen engelli figürlerinin

azald›¤› görülmektedir (Tablo 4).

Bununla birlikte, “cadde-sokak-

meydan” ve “köprü-rampa-geçit-

“ÇOCUK RES‹MLER‹ ÇALIfiMANIN ‹LK
AfiAMASINDA ENGELL‹LER‹N MEKANSAL
PRAT‹KLER‹, ‹K‹NC‹ AfiAMASINDA
TOPLUMSAL PRAT‹KLER‹ KONUSUNDA
ÇOCUKLARIN DÜfiÜNCELER‹N‹ ÇÖZÜMLEMEK
AMACIYLA ‹NCELENM‹fiT‹R”



gösterilmesi ve engelli bireylerin toplu

tafl›ma araçlar›na inip binmesini

kolaylaflt›racak rampalar›n düzenlenmifl

olmas›, çocuklar›n engelli bireylerin infla

edilmifl çevredeki mekansal

pratiklerinde yaflad›klar› sorunlar›n

fark›nda olduklar›n› ve çözüm

önerebildiklerini göstermektedir. 2.

gruptaki çocuk resimlerinin üç

tanesinde tümüyle engelli kullan›m› için

infla edilmifl özel yerleflmeler

betimlenmifltir.

Engelli bireylerin toplumsal

pratiklerinin çocuklar taraf›ndan nas›l

alg›land›¤›n› ölçmeyi amaçlayan ikinci

aflamada, resimler “sadece engelli

figürlerine yer verilen” ve “engelli ve

engelsiz figürlerine birlikte yer verilen”

resimler olarak s›n›fland›r›lm›fl ve resim

say›lar›n›n yine her yafl grubunda

birbirine yak›n say›larda oldu¤u

görülmüfltür (Tablo 5). Bununla birlikte,

içerik ve konunun ifllenifli bak›m›ndan

ilginç sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Resimlerin

yar›s›nda bulunan insan figürlerinin

sadece engellilerden oluflmas›,

çocuklar›n engellilerin engelsizlerle ayn›

mekan› paylaflamayaca¤› alg›s›na sahip

olduklar›n› düflündürmektedir. Engelli

ve engelsiz figürlerinin birlikte

resmedildi¤i örneklerde ise, engelli ve
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asansör” kategorilerindeki resimler,

say›ca di¤er kategorilerdeki

resimlerden daha fazlad›r. Bu

resimlerde binalara ulafl›m› ve bina

içlerindeki yatay ve düfley dolafl›m›

sa¤layan rampa, geçit ve asansörlere

yer verilmifl olmas›, kentsel mekanda

yaya geçitlerinin ve trafik lambalar›n›n

SOLDA Çocuk resimlerinin engellilerin

toplumsal pratikleri aç›s›ndan analizi.

(Tablo 5)

SOL ALTTA Engelli çocuklar›n sadece

kendileri gibi engelli olan di¤er çocuklar

ile oynarken betimlendi¤i resimlere bir

örnek. (Resim 1)

Binalar›n üzerine ‘engelli evleri’ ve ‘normal

evler’ yaz›lm›fl olan, çocuk zihninde

engelli bireyin ‘öteki’ olarak kodland›¤›n›

düflündüren resimlere bir örnek. (Resim 2)

SA⁄ ÜSTTE Engelli olan ile engelsiz olan

bireyin ayn› aktiviteyi paylaflt›¤› iki çocuk

resmi. (Resim 3, 4)

“ENGELL‹ VE ENGELS‹Z F‹GÜRLER‹NE YER
VER‹LEN RES‹MLER‹N ÇO⁄UNDA, KARfiIDAN
KARfiIYA GEÇERKEN VE TEKERLEKL‹
SANDALYEY‹ KULLANIRKEN ENGELS‹Z B‹REY
ENGELL‹ OLANA YARDIM ETMEKTE, BU
DURUM ÇOCU⁄UN ENGELL‹Y‹ YARDIMA
MUHTAÇ B‹REY OLARAK GÖRDÜ⁄ÜNÜ
DÜfiÜNDÜRMEKTED‹R”
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engelsiz bireyin birbirinden uzak, farkl›

renkte zeminler üzerinde

konumland›r›lmalar›, engelsizler çeflitli

bedensel aktiviteler gerçeklefltirirken,

engellilerin onlar› uzaktan izlerken ya

da yüzlerini onlar›n bulundu¤u yönün

aksi yönüne do¤ru çevirmifl olarak

resmedilmeleri, bir resimde yap›lan ev

figürlerinin üzerine “engelli evleri” ve

“normal evler” yaz›lm›fl olmas›,

çocuklar›n engellilerin

sosyalleflemeyece¤ini düflündüklerini,

engellileri zihinlerine “öteki” olarak

kodlam›fl olabileceklerini

göstermektedir (Resim 1, Resim 2).

Ayr›ca, engelli ve engelsiz figürlerine

yer verilen resimlerin ço¤unda, karfl›dan

karfl›ya geçerken ve tekerlekli

sandalyeyi kullan›rken engelsiz birey

engelli olana yard›m etmekte, bu

durum çocu¤un engelliyi yard›ma

muhtaç birey olarak gördü¤ünü

düflündürmektedir. 140 adet resimden

sadece birinde engelliler kullan›mlar›na

uygun düzenlenmifl mimari çevrede

basketbol oynarken, sal›nca¤a binerken

ya da kayd›raktan kayarken, tiyatro

izlerken/tiyatro oyununda rol al›rken

resmedilmifller, sadece bir resimde

tekerlekli sandalyede oturan engelli ile

engelsiz çocu¤un top oynarken

resmedildi¤i görülmüfltür (Resim 3,

Resim 4).

Bu çal›flmada yap›lan analizin ilk

aflamas›nda elde edilen bulgular,

çocuklar›n infla edilmifl çevrede engelli

bireylerin mekansal pratiklerini

güçlefltiren engelleri kald›rarak fiziksel

çevreyi yeniden infla etme konusunda

mimarlar›n yerine getirmedikleri görev

ve yetkilerini devralmaya aday

olduklar›n› düflündürmektedir. Analizin

engellilerin toplumsal pratikler

aç›s›ndan karfl›laflt›klar› sorunlar›n

incelendi¤i ikinci aflamas›n›n sonuçlar›

ise, çocuklar›n engellileri bedensel

engelleri nedeniyle sosyal aktivitelere

kat›lamayan, sadece kendisi gibi

olanlarla zaman geçiren bir kesim

olarak alg›lamakta olabilece¤ini

göstermektedir. Çocuklar›n toplumun

çeflitlili¤inin bilincinde ve engellilerin

toplumsal pratiklerindeki sorunlar›n

fark›nda bireyler olarak yetiflmeleri, aile

içi e¤itimden bafllayarak e¤itimin her

kademesine yay›lan bir süreç

gerektirmektedir.

Binalar, meydanlar, caddeler, ulafl›m

araçlar›, k›saca tüm kentsel ve mimari

çevre, orada yaflayan toplumun tüm

bireylerinin kentsel yaflama kat›l›m›n›

sa¤layabilmeli, engelli kullan›c›lar›n

baflkalar›na ba¤›ml› olmaks›z›n

kullan›m›na uygun olarak

düzenlenmelidir. Bu konuda toplumsal

bilincin art›r›lmas›, ülkemizde egemen

olan kendisi gibi olmayan› d›fllayan

ayr›flt›r›c› kültürün yerini kapsay›c›

kültüre b›rakmas›, özellikle mimarlar,

planc›lar ve yerel yöneticilerin, infla

edilmifl çevrenin tasar›m›nda ilgili

mevzuat gere¤i yap›lan zorunlu

düzenlemelerin ötesinde, tüm

mekanlar› engelli kullan›c›lar›n mekansal

ve toplumsal pratikleri aç›s›ndan

kullan›c› dostu haline getirecek duyarl›

bir yaklafl›m benimsemeleri

gerekmektedir. t

Gaye Birol Özerk, Doç. Dr., Bal›kesir Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü

Berrin Akgün Yüksekli, Doç. Dr., Bal›kesir Üniversitesi
Mimarl›k Bölümü
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19. YÜZYIL ‹ZM‹R’‹NDE M‹MARLIK

ED‹TÖR Halil ‹brahim Alpaslan

BU SAYIDA “19. YÜZYIL ‹ZM‹R’‹NDE M‹MARLIK” OLARAK
BEL‹RLED‹⁄‹M‹Z DOSYA BAfiLI⁄I ALTINDA ‹ZM‹R’‹N M‹MARLIK
TAR‹H‹ BA⁄LAMINDA EN HAREKETL‹ DÖNEMLER‹NDEN B‹R‹NE
DE⁄‹NMEY‹ AMAÇLADIK. OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U’NUN “EN
UZUN YÜZYILI” OLAN 19. YÜZYILDA ‹ZM‹R M‹MARLI⁄ININ TAMAMINI
BU DOSYA BA⁄LAMINDA KAPSAMAYA ÇALIfiMAK fiÜPHES‹Z
BOfiUNA B‹R ÇABA OLACA⁄ININ B‹L‹NC‹YLE EKS‹KL‹⁄‹N‹N
H‹SSED‹LD‹⁄‹N‹ DÜfiÜNDÜ⁄ÜMÜZ 19. YÜZYIL ‹ZM‹R’‹NDEK‹ E⁄‹T‹M
YAPILARINA A⁄IRLIK VERMEY‹ YE⁄LED‹K. 
DOSYA, ‹ZM‹R’‹N 19. YÜZYILDAK‹ DEMOGRAF‹K VE M‹MAR‹
DURUMUNUN ANA HATLARINI HATIRLATAN B‹R MAKALE ‹LE
BAfiLIYOR. KENT‹N KOZMOPOL‹T YAPISINI VURGULAMANIN
M‹MARLI⁄INI ANLAMLANDIRMA AÇISINDAN ÖNEML‹ OLACA⁄INI
DÜfiÜNÜYORUZ. ARDINDAN CENK BERKANT ‹TALYA’DA E⁄‹T‹M
GÖRMÜfi ‹K‹ M‹MAR OLAN MONGER‹ VE MOLL‹’N‹N ‹ZM‹R ‹Ç‹N
HAZIRLADIKLARI PROJELER‹ DER‹NLEMES‹NE B‹R ARfi‹V
TARAMASIYLA B‹RL‹KTE SUNUYOR. BERKANT BU ‹K‹ ÖNEML‹
M‹MARIN ‹Z‹N‹ TÜRK‹YE VE ‹TALYA’DA SÜRÜYOR. ÖZEN EYÜCE
MAKALES‹NDE ÖNCE 19. YÜZYILDA KENT‹N E⁄‹T‹M ALTYAPISINI
KISACA ÖZETLED‹KTEN SONRA BAZILARI BUGÜN HALA
VARLIKLARINI VE ÖNEMLER‹N‹ SÜRDÜREN E⁄‹T‹M YAPILARINI
‹NCEL‹YOR. YAPILARLA B‹RL‹KTE KURUMLARIN TAR‹HLER‹ KENT‹N
BUGÜN NE YAZIK K‹ OLDUKÇA S‹L‹KLEfiM‹fi KOZMOPOL‹T YAPISINI
B‹ZE TEKRAR HATIRLATIYOR. DÖRDÜNCÜ MAKALEDE ‹SE OYA
fiENYURT 19. YÜZYILDA TASARLANAN ‹ZM‹R RÜfiD‹YE MEKTEB‹
ÜZER‹NDEN DÖNEM‹N TASARIM YAKLAfiIMLARI, Ç‹Z‹M TEKN‹KLER‹
VE TERM‹NOLOJ‹S‹ HAKKINDA DE⁄ERL‹ B‹LG‹LER VER‹YOR.
ÖZELL‹KLE DÖNEME A‹T Ç‹Z‹MLER‹ ARfi‹VLERDEN BULARAK
GÜNÜMÜZE TAfiIMANIN DE⁄ER‹ BU MAKALE ‹LE B‹R KERE DAHA
VURGULANMIfi OLUYOR. 
‹ZM‹R M‹MARLIK TAR‹H‹NE MÜTEVAZ‹ B‹R KATKI OLMAYI
AMAÇLAYAN BU DOSYANIN VE DE⁄ERL‹ MAKALELER‹N YEN‹
ARAfiTIRMA, YORUM VE TARTIfiMALARI ‹LHAM ETMES‹ D‹LE⁄‹ ‹LE…
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19. Yüzy›lda ‹zmir’in Demografik ve

Mekansal Durumu

MAKALEDE OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U’NUN 19. YÜZYILDAK‹ EN ÖNEML‹
L‹MAN KENT‹N‹N KOZMOPOL‹T DEMOGRAF‹S‹ VE KENTE YANSIMALARI
KONU ED‹LMEKTED‹R

Halil ‹brahim Alpaslan

entin Demografisi 
‹mparatorluk genelinde önemli

nüfus hareketlerinin yafland›¤›

bir dönem olan 19. yüzy›l›n en

önemli nüfus hareketini taflradan

kentlere do¤ru olan göçler oluflturur.

Bu göçleri taflradaki yaflam koflullar›n›n

olumsuzlu¤unun bir sonucu olarak

de¤erlendiren Mantran’a göre, 19.

yüzy›lda Osmanl› kenti, k›tl›klar›n ve

eflk›ya bask›nlar›n›n s›kl›kla yafland›¤›

taflraya karfl›l›k Bat›'yla ticaret iliflkileri

geliflen, bir sanayi nüvesiyle, yeni

yap›larla donanan, içinde oturanlara

afetlere karfl› belli bir güvence sa¤layan

ve özellikle arayan herkese ifl veren bir

alternatiftir. Bu ba¤lamda ‹stanbul,

Ege'nin ve Akdeniz'in büyük limanlar›

en cazip odaklar› oluflturur. Ayr›ca 18.

yüzy›l›n sonlar›ndan bafllayan ve 19.

yüzy›lda artarak devam eden

Anadolu'ya do¤ru yönelen muhacir

ak›nlar› da yine bu bölgelerdeki genel

nüfus art›fl›n›n önemli nedenlerinden

biridir (Mantran, 2011).   

Rum nüfusun fazla oldu¤u, hatta

baz› bölgelerde Müslüman nüfusunu da

geçen say›lara eriflebildi¤i Bat› Anadolu

demografisinde, Tekeli'ye göre, köyden

kente göç ve muhacir ak›nlar›yla

ba¤lant›l› dört önemli e¤ilim dikkat

çeker. Bunlar, bölgedeki net nüfus

art›fl›, k›y›larda Rumlaflma, iç kesimlerde

Türkleflme, kentleflme ve k›rsal kesimde

göçer nüfus oran›n›n düflmesidir

(Tekeli, 1992). Ancak bu nüfus

hareketleri düzenliden ziyade iniflli

ç›k›fll› bir seyir izler. Balkanlar ve Yunan

anakaras›ndaki geliflmeler bu bölgede

önemli demografik çalkant›lar›n temel

nedenleridir. 1821-29 aras›nda,

Yunanistan'›n Osmanl›

‹mparatorlu¤u'ndan ba¤›ms›z bir devlet

haline gelmesiyle sonuçlanan Yunan

isyan›n›n, Bat› Anadolu'daki Rumlar

üzerinde önemli etkisi olmufltur. Beyru

bu geliflmenin etkisiyle ‹zmir ve

çevresindeki Rum as›ll› nüfusun bir

k›sm›n›n kentten ayr›ld›¤›n› ancak daha

sonra tekrar döndü¤ünden bahseder

(Beyru, 2000). Müslüman nüfusun ise

uzun süren askerlik görevi, savafllar,

salg›n hastal›klar ve ekonomik çöküntü

nedeniyle 19. yüzy›da dura¤anlaflt›¤› ya

da art›fl h›z›n›n di¤er gruplara

yetiflemedi¤i anlafl›lmaktad›r. (Beyru,

2000). Ermeni, Yahudi ve Levanten

nüfusunun, savafllardan daha az

etkilenmeleri nedeniyle görece olarak

daha dura¤an oldu¤u söylenebilir.  

‹mparatorluktaki genel e¤ilimlerin

19. yüzy›l ‹zmir'inin demografisinde ne

kadar karfl›l›k buldu¤unu

de¤erlendirmek için yeterli güvenilir

kayna¤›n bulundu¤unu söylemek

güçtür. Yüzy›l›n sonuna do¤ru say›lar›

artan salnamelere gelinceye kadar bu

ba¤lamda en önemli kaynaklar

gezginlerin aktar›mlar›d›r. 19. yüzy›l›n

ilk yar›s›nda birçok gezgin ‹zmir'e

u¤ram›fl ve nüfus tahmininde

bulunmufltur. 1880, 89, 98 ve 99 Ayd›n

salnamelerdeki nüfus rakamlar› ise

özellikle kentin yüzy›l›n sonlar›na do¤ru

olan demografik durumunu yans›tan,

görece olarak daha güvenilir

kaynaklard›r. Ancak yine de

imparatorlu¤un çözülme sürecine

girdi¤i ve milliyetçilik ak›mlar›n›n

güçlenmeye bafllad›¤› bu yüzy›lda

gerek gezginlerin gerekse resmi

belgelerin aktard›¤› nüfus rakamlar›n›n

ne derecede güvenilir olduklar›

tart›flma konusudur. Rumlar ve

K

ÜSTTE Dönem aktar›mlar›na göre 19. yüzy›lda ‹zmir

nüfusunun seyri (Alpaslan, 2014) (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE  1817 haritas› (Beyru, 2011) (Resim 2)

1837 Graves haritas› (Beyru,2011) (Resim 3)

SA⁄ ALTTA 1854-56 tarihli, ‹talyan Mühendis

Storari'ye ait harita (Ahmet Pirifltina Kent Arflivi

ve Müzesi Arflivi) (Resim 4)
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Ermeniler gibi yerel unsurlar›n

ba¤›ms›zl›k niyetlerini gittikçe daha

aç›kça ifade etmeleri ve bu taleplerinin

meflrulu¤unu nüfus oranlar›nda

aramalar›, imparatorlu¤un resmi

belgelerinin de do¤al olarak tam tersi

bir e¤ilimle haz›rlanm›fl olma olas›l›klar›

eldeki verilerin tarafs›zl›¤›na olan

güveni azaltmaktad›r. Bu yüzy›lda

‹zmir'de bulunan gezginlerin tarafs›z

olaca¤› düflünülebilirse de tahmin ve

s›n›rl› gözleme dayanan bu aktar›mlar›n

ne derece sa¤l›ks›z oldu¤u bir yana,

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun, gezginlerin

geldi¤i devletlerle olan iliflkileri de

gezginlerin tarafs›zl›¤›na gölge

düflürmektedir. Nitekim bu gezginleri

baz›lar›n›n gayrimüslim nüfusu birçok

yerleflmede abartarak vermesi, 19.

yüzy›l sonlar›nda geliflen, Osmanl›

‹mparatorlu¤u'nu bölüflme iste¤ini

yans›tan politik bir anlay›fltan

kaynaklan›r (Göksu, 1994). Bununla

birlikte dönem aktar›mlar›yla

oluflturulan grafik tüm bu belirsizliklere

ra¤men nüfusun genel seyri ba¤lam›nda

bir fikir vermektedir (Resim 1). 

Gezginlerin aktar›mlar› ve

salnamelerde yer alan nüfus

rakamlar›n›n genel e¤ilimine göre, 19.

yüzy›lda kentin nüfusu önemli ölçüde

artm›flt›r. Genel e¤ilimden sapan

tahminleri bir kenara koyarak yüzy›l›n

ilk yar›s›nda nüfusun 100-150 bin

aras›nda kald›¤›n› söylemek

mümkündür. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ise

250 bine do¤ru h›zl› bir art›fl

görülmektedir. Yine verilen say›lar›n

daha önce de¤inilen nedenlerle önemli

miktarda hata pay› bar›nd›rabilece¤i

söz konusuysa da, neredeyse istisnas›z

tüm aktar›mlar›n ve salnamelerin bu

h›zl› yükselifle paralel say›lar vermesi

nedeniyle,  nüfusun yüzy›l›n ikinci

yar›s›nda ivmeli bir flekilde artt›¤›n›

kabul etmek gerekir.  

Kentin Yap›l› Çevresi 
‹zmir, 16. yüzy›l›n sonlar›ndan beri

devam eden ivmeli geliflimine koflut

olarak 19. yüzy›la gelindi¤inde nitelik ve

nicelik olarak oldukça zengin,

kozmopolit bir kent görünümündedir.

Kentin art›k karakteristik bir özelli¤i

haline gelmifl olan demografik çeflitlilik

kentsel dokuda da karfl›l›klar›n› bulmufl,

zamanla oluflan heterojen kent dokusu

19. yüzy›lda belirgin bir biçimde ortaya

ç›km›flt›r.

‹zmir kentinin genel dokusunu ve

yay›l›m e¤ilimlerini incelemek için 19.

yüzy›l›n ilk yar›s›na ait önceki yüzy›llara

göre daha çok ve güvenilir veri

bulunmaktad›r. Ölçekli ve günümüz

çizim tekni¤ine yak›n bir teknikle

çizilmifl ilk harita olan 1817 tarihli,

üzerinde Avusturya Genelkurmay›'n›n

kaflesi bulunan ancak kimin çizdi¤i belli

olmayan haritaya göre kent

merkezindeki yerleflim yaklafl›k

De¤irmenda¤› ile günümüzdeki Vas›f

Ç›nar Bulvar› aras›nda yo¤unlaflm›fl gibi

görünmektedir (Resim 2). Bu alan›n

kuzeyinde kalan genifl düzlük henüz

yo¤un bir yerleflime sahne olmam›fl,

olas›l›kla tar›msal amaçlarla kullan›l›yor

gibi görünmektedir. Ayr›ca körfezin

karfl› k›y›s›ndaki Karfl›yaka ve civar›nda

tek tük yap›lar seçilebiliyorsa da bu

alanda henüz ciddi bir yerleflim

bulunmamaktad›r 

1830'lu y›llara ait, ‹ngiliz deniz

subaylar›n›n çizdi¤i ve tarih içinde

eklemelerle gelifltirilmifl haritalar kentin

özellikle kuzey bölgesindeki

geliflmelere dair önemli ipuçlar›

bar›nd›rmaktad›r. Bunlardan Thomas

Graves taraf›ndan çizilen ve 1837 tarihli

olan›nda (Resim 3) kent merkezinin

s›n›rlar› 1817 haritas›na yak›nd›r.

Haritalar farkl› tekniklerle

oluflturuldu¤undan do¤rudan bir

k›yaslama yapmak yan›lt›c› olabilirse iki

haritada da yerleflim s›n›rlar›n›n ve

sokak dokusunun neredeyse ayn›

olmas›, dolay›s›yla 19. yüzy›l›n ilk

yar›s›nda kentteki inflaat etkinliklerinin

en az›ndan bu haritalara yans›mayacak

düzeyde kald›¤›n› düflündürür. Bu arada

r›ht›m bölgesi ve mendireklerin Graves

haritas›na daha sonraki dönemlerde

eklendi¤ini belirtmek gerekir.   

Kentin 19. yüzy›l›n ilk yar›s›ndaki

geliflimini anlamak için kullan›labilecek

son harita ise 1854-56 y›llar› aras›nda

‹talyan Mühendis Storari taraf›ndan

çizilen ayr›nt›l› haritad›r (Resim 4).

“‹MPARATORLUKTAK‹ GENEL E⁄‹L‹MLER‹N 
19. YÜZYIL ‹ZM‹R’‹N‹N DEMOGRAF‹S‹NDE NE
KADAR KARfiILIK BULDU⁄UNU DE⁄ERLEND‹RMEK
‹Ç‹N YETERL‹ GÜVEN‹L‹R KAYNA⁄IN
BULUNDU⁄UNU SÖYLEMEK GÜÇTÜR ”



Storari'nin haritas› öncekilere göre

daha detayl› oldu¤undan yap› adalar›

ve sokak dokusu bak›m›ndan kent

merkezinin 19. yüzy›ldaki karakterini en

iyi yans›tan çizimlerden biridir. Bu

haritay› inceleyerek kent dokusundaki

baz› farkl›laflmalar› ve bu

farkl›laflmalar›n kentteki cemaatlerle

iliflkisini tart›flmak mümkündür. Bu

ba¤lamda bir de¤erlendirme yapan

Bilsel, ‹zmir'in çok kültürlü toplumsal

yap›s›n›n, yüzy›llar boyunca kurdu¤u

uluslararas› iliflkilerin ve özellikle kent

nüfusunu oluflturan toplumsal gruplar

aras›ndaki sürekli rekabetin belirledi¤i

iç dinamiklerin, kentin 19. yüzy›lda

geçirdi¤i baflkalafl›m› haz›rlad›¤› ve bu

baflkalafl›m sürecinde de etkili

oldu¤unu belirtir. O'na göre bu

dinamiklerin belirleyicili¤inde, 19. yüzy›l

itibariyle, kentsel mekân›n birbirinden

nitelik olarak ay›rdedilebilen dört ana

doku parças›ndan olufltu¤u

görülmektedir. Bunlar, Müslüman

mahallelerini kapsayan Kadifekale ve

civar›, Rum mahallelerini kapsayan

kuzey bölgesi, geleneksel çarfl› ile

Yahudi mahallelerini kapsayan

Kemeralt› çevresi ve Levantenlerin

bölgesi olan Frenk Soka¤› ile deniz

aras›nda kalan bölgelerdir. Bu

bölgelerin parsel biçimleniflleri ve sokak

dokusu ba¤lam›nda ayr›flmas›n›n temel

nedeni kentin geliflim aflamalar›nda

belirleyici olmufl olan mekân üretim

biçimlerinin ve süreçlerinin

farkl›laflmas›d›r. Bu farkl›laflma, kentteki

çeflitli topluluklar›n farkl› biçimde

geçirdikleri kültürel dönüflümle iliflkilidir

(Bilsel, 2000). Gerçekten de kentsel

doku, cemaatlerin yay›l›m alanlar›yla

çak›flt›r›ld›¤›nda kentin sokak dokusu ve

parsel yap›s› ba¤lam›nda birbirinden

farkl›laflan bölgeleri ile farkl› milletlere

ait mahalle s›n›rlar› aras›ndaki

paralellikler dikkat çekicidir (Resim 5)  

19. yüzy›ldaki h›zl› nüfus art›fl›na

koflut olarak kent merkezindeki tüm

milletlerin yerleflim alanlar›nda

genifllemeler söz konusudur. Müslüman

mahalleleri ba¤lam›nda, bu dönemde

oluflturulan haritalar ve infla edilen

camiler genifllemenin iki yönde

oldu¤unu göstermektedir.

Müslümanlar›n ilk yönelimi güneye,

Eflrefpafla ve De¤irmenda¤› bölgelerine

do¤ru olmufltur. Yüzy›l›n ortas›nda

üretilmifl olan Storari haritas›nda bofl

olarak gösterilen bu bölgeler yüzy›l›n

sonunda her biri olas›l›kla bir caminin

etraf›nda kurulmufl olan mahallelerle

kaplanm›flt›r. Yine 19. yüzy›la tarihlenen

Dolapl›kuyu Camisi'nin konumundan

anlafl›l›yor ki, genifllemenin di¤er yönü

de Kadifekale eteklerinin üst kotlar›na

yani do¤uya do¤ru olmufltur ancak bu

alandaki topografyan›n olumsuzlu¤u

nedeniyle bu yay›l›m s›n›rl› kalm›fl gibi

görünmektedir (Resim 6). Levanten ve

Rum Mahalleleri kuzeydeki Tuzla

Burnu'na do¤ru h›zla yay›l›rken

güneyde kalan Karatafl ve Karantina

bölgesine do¤ru yay›l›m, alan›n

zorlay›c› topografyas› nedeniyle

yüzy›l›n ikinci yar›s›na kalm›fl gibi

görünmektedir. Rum mahallelerinin

ard›nda, iç kesimde yo¤unlaflan Ermeni

mahalleleri de do¤uya, Meles Çay›’na

do¤ru genifllemifl hatta bu efli¤i aflarak

bugünkü Tepecik taraflar›na do¤ru

yay›lm›fllard›r.     

19. yüzy›lda mahalle bölgelerindeki

önemli bir geliflme de cemaatlerin

kendi mahalleleri d›fl›nda ikamet

etmemelerine dair kat› kurallar›n

çözülmeye bafllamas›d›r. 19. yüzy›l›n

ikinci yar›s› boyunca pek çok

Avrupal›n›n, ‹zmir’in Rum ve Ermeni
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mahallelerine yerleflmeye bafllad›¤›

bilinmektedir. Bununla birlikte Levanten

Mahallesi ise milli veya inanç kökeni ne

olursa olsun vars›l Osmanl› ailelerinin

ikamet yeri haline gelmiflti. 19. yüzy›l›n

son otuz y›l›nda da özellikle yukar› kentte

pek çok Yahudi’nin Müslüman

mahallelerinde, Ermenilerinse Yahudi

mahallelerinde yerleflti¤i görülmektedir.

Ancak bu yeni yerleflim tavr›na

dayanarak her mahallenin kentin tüm

sakinleri taraf›ndan yerleflilebilecek bir

alan olarak de¤erlendirilmesi do¤ru

olmaz. Genellikle mahallelerin küçük bir

k›sm›, ço¤unlukla bir sokak veya yap›

adas› ölçe¤inde farkl› cemaat yerleflimleri

söz konusu olabilmektedir (Smyrnelis,

2013).

‹zmir'de, 19. yüzy›l›n ilk yar›s›n›n,

ikinci yar›s›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda yap›

etkinlikleri aç›s›ndan durgun geçti¤ini

söylemek mümkündür. Bununla birlikte,

merkezi idarenin o zamana kadar kente

yapt›¤› en büyük infla yat›r›mlar›ndan biri

olan Sar›k›flla (K›flla-i Hümayun) Binas›

1827 y›l›nda bugün Konak Meydan› olarak

bilinen, art›k tamamen dolmufl olan eski

iç liman›n güneyinde kalan bölgede infla

edilmifltir1. Yine önemli bir infla etkinli¤i

olarak 1850 y›l›nda Damlac›k Deresi

a¤z›nda Türklere hizmet verecek olan

büyük bir hastane de yap›lm›flt›r

(Baykara, 1974). 

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda kent infla

etkinlikleri aç›s›ndan yeni bir döneme

girmifltir. R›ht›m, Gediz Nehri'nin

yata¤›n›n de¤ifltirilmesi ve demiryollar›

gibi kentsel hatta bölgesel ölçekte büyük

inflaatlara giriflilen bu dönemin kentin

tarihinde en yo¤un infla etkinliklerine

sahne oldu¤u dönemlerden biri oldu¤unu

söylemek yanl›fl olmaz. Bu dönemdeki ilk

önemli imar etkinli¤i r›ht›m yap›m›d›r.

R›ht›m asl›nda çok uzun zamand›r

yap›lmas› düflünülen ancak teknik

imkans›zl›klar ya da belki de kay›t d›fl›

ticareti güçlefltirecek olmas› nedeniyle

baz› engellemeler nedeniyle bir türlü

gerçeklefltirilemeyen bir projedir.

Örne¤in, 1702 y›l›nda kentte bulunan

Tournefort, Frenk Mahallesi’nin sahilinde

dalgalar›n evlere vurdu¤unu ve gemilerin

neredeyse dükkanlar›n içine kadar

girdi¤ini belirterek "e¤er liman k›y›s›nda

bir r›ht›m olsayd› bu semt çok daha

güzel olurdu" der (Tournefort, 2008).

Benzer görüflleri 1830 y›l›nda Michaud ve

Poujoulat ve 1862 y›l›nda Charles Texier

de ifade eder (Michaud-Poujoulat, 2007;

“19. YÜZYILDAK‹ HIZLI NÜFUS ARTIfiINA
KOfiUT OLARAK KENT MERKEZ‹NDEK‹ TÜM
M‹LLETLER‹N YERLEfi‹M ALANLARINDA
GEN‹fiLEMELER SÖZ KONUSUDUR ”
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Texier, 1862). En sonunda, kent

yönetiminin infla giderlerini karfl›layacak

gücü olmamas› nedeniyle 1867 y›l›nda

üç ‹ngiliz tacire tan›nan imtiyazla

bafllayan süreç ancak 1876 y›l›nda

tamamlanarak r›ht›m infla edilebilmifltir

(Rougon, 1892; Beyru, 2011). 

Bu dönemde ivmeli yükselifli devam

eden d›fl ticaretle ba¤lant›l› olarak ticari

aç›dan önemli iki yap›dan gümrük

binas› 1870'lerin sonlar› 1880'lerin

bafl›nda sürdürülen infla çal›flmalar›

sonucunda, sigara ve tütün fabrikas› ise

1886 y›l›nda tamamlanm›fllard›r (Beyru,

2011).

Kent merkezinde olmasa da önemli

bir infla etkinli¤i de iç körfezi

doldurmaya bafllayan Gediz Nehri'nin

yata¤›n›n d›fl körfeze do¤ru

yönlendirilmesidir. Uzun çözümleme ve

etüt aflamalar›n›n ard›ndan hükümetçe

1884 y›l›nda yürürlü¤e konan proje ile

bafllam›fl olan bu inflaat 20. yüzy›l›n

bafllar›na kadar sürmüfltür (Beyru,

2011). 

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda giriflilen

en önemli infla etkinliklerinden birisi de

demiryollar›n›n inflas›d›r. Demiryollar›n›n

inflaat› hem garlar› ve di¤er destek

yap›lar›yla önemli bir infla etkinli¤iyken

ayn› zamanda kent merkezi çeperindeki

yerleflimlere daha h›zl› ve güvenli bir

biçimde ba¤layarak ileride yaflanacak

banliyöleflme e¤ilimini tetiklemesi

ba¤lam›nda önemlidir. ‹zmir-Ayd›n ve

‹zmir-Kasaba (Turgutlu) olmak üzere iki

ana hat halinde yap›lan demiryollar›

yabanc› giriflimcilerin kurdu¤u flirketler

taraf›ndan infla edilmifllerdir. ‹zmir-

Ayd›n demiryolu yap›m ve iflletme

imtiyaz› 1856 tarihli ve 50 y›l geçerli bir

fermanla "Imperial Ottoman Smyrna-

Aidin Railway Company" isimli ‹ngiliz

flirketine verilmifltir. Ancak yabanc›

flirketlere verilen pek çok imtiyaz

örne¤inde oldu¤u gibi bu imtiyaz da

çeflitli nedenlerle 1935'e kadar
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uzat›lm›flt›r. ‹zmir-Kasaba hatt› için de

benzer bir imtiyaz 1863 y›l›nda, merkezi

Londra'da bulunan bir baflka ‹ngiliz

flirketi olan "The Smyrna-Cassaba

Railway Company Ltd"ye 99 y›l geçerli

olmak üzere verilmifltir2. Her iki hatt›n

da ilk aflamalar› 1860'l› y›llarda

tamamlanarak süreç içerisinde etap

etap kullan›ma aç›lm›flt›r.  (Rougon,

1892; Beyru, 2011). Ayr›ca 1871 y›l›nda

belediyenin kurulmas› ve ard›ndan

1872'de yeni Hükümet Binas›'n›n,

1891'de de yeni Belediye Binas›'n›n infla

edilmesi imar etkinlikleri aç›s›ndan

önemlidir (K›ray, 1998).  

Merkezi yönetim taraf›ndan

gerçeklefltirilen inflaatlar›n yan› s›ra

gayrimüslimlere ait birçok önemli

binan›n da 19. yüzy›l sonu, 20. yüzy›l

bafl›n› kapsayan dönemde infla edilmifl

ya da yenilenmifltir. Bu binalar aras›nda

‹ngiliz konsolosluk kompleksi

(1880'lerin sonlar›), ‹ngiliz Kilisesi (aç›l›fl

tarihi 1902), Frans›z Konsoloslu¤u (20.

yüzy›l bafl›), ‹talyan K›z Okulu (20.

yüzy›l bafl›), St. Andre (bugünkü St.

Joseph, 20. yüzy›l bafl›), Sacré-Coeur

(bugünkü Ticaret Lisesi, 20. yüzy›l bafl›)

gibi yap›lar bulunmaktad›r (Beyru,

2011). Ayr›ca Yahudi cemaatinin

kentteki en büyük ve di¤erlerinden çok

daha gösteriflli olan ibadet yap›s›, Beth

‹srael Sinagogu yine bu dönemde infla

edilmifltir. t

Halil ‹brahim Alpaslan, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarl›k
Fakültesi Mimarl›k Bölümü

SOL ÜSTTE 19. yüzy›l sonunda k›y› hatt›,

yerleflim ve bölgeler (Altl›k olarak güncel

halihaz›r harita ile 1876 tarihli Saad

haritas› (Beyru, 2011) kullan›lm›flt›r). 1:

Geleneksel çarfl›, 2: Müslüman mahalleleri,

3: Yahudi mahalleleri, 4: Ermeni

mahalleleri, 5: Rum mahalleleri, 6:

Leevanten mahalleleri (Resim 5)

ÜSTTE 20. yüzy›l›n bafl›nda

De¤irmenda¤›'ndan ‹zmir, Orlando Carlo

Calumeno Koleksiyonu’ndan Kartpostal

(Köker, 2009). (Resim 6)

D‹PNOTLAR

1 Baykara Sar›k›flla'n›n 1829 y›l›nda infla edildi¤ini

belirtir (Baykara, 1974), Beyru ise 1827 y›l›nda

yap›ld›¤›n› iddia eder (Beyru, 2011). Arflivler

tarand›¤›nda 30 Eylül 1826 tarihli bir belgede "baharda

deniz kenar›nda bir k›flla yap›laca¤›"ndan (BOA,

27/s/1242,  Hatt-› Hümayun Fonu, Dosya No:596

Gömlek No:29225) bahsedilmekte ve 15 Aral›k 1826

tarihli "infla olunacak k›fllan›n hesab-› sahih ve mutedil

ile kaça mal olaca¤›n› keflf için ‹stanbul'dan mühendis

ve mimarlardan birinin gönderilmesi hakk›nda" (BOA,

15/Ca/1242,  Hatt-› Hümayun Fonu, Dosya No:336

Gömlek No:19271/A) bir belge bulunmakla birlikte

k›fllan›n ne zaman bitirildi¤ine dair bir belge

bulunmamaktad›r.  

2 Bu hatt›n inflaat 1870'lerde devlet taraf›ndan

tamamlanm›fl, daha sonra tüm hisselerinin devlet

taraf›ndan sat›n al›nmas›yla da¤›lan flirketin yerine 1893

y›l›nda hisselerinin büyük bir k›sm› devlete ait olan

"Smyrna-Cassaba et Prolongement" adl› bir Frans›z

flirketine iflletme imtiyaz› verilmifltir (Beyru, 2011).
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‹zmir’de ‹ki ‹talyan Projeci: Stefano Molli

(1858-1916) ve Giulio Mongeri (1873-1953)

BU MAKALEDE STEFANO MOLLI TARAFINDAN TASARLANMIfi FAKAT
GÜNÜMÜZE ULAfiAMAMIfi ‹ZM‹R ‹TALYAN KIZ OKULU (CENTRALE) VE GIULIO
MONGERI’N‹N TASARLADI⁄I GÜNÜMÜZDE TEB EGE BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
B‹NASI OLARAK GÖSTEREN YAPILAR ELE ALINMAKTADIR
Cenk Berkant

talya’da Padova Üniversitesi Sanat

Tarihi Bölümü’nde

gerçeklefltirdi¤imiz kozmopolit

‹zmir’de çal›flm›fl ‹talyan mimarlar›

konu alan doktora tezimize kadar bu

konuda her hangi bir çal›flma

yap›lmam›flt›. Bu makale için yukar›da

ad› geçen tezimizden iki ‹talyan mimar

ve her birinin ‹zmir’deki birer eserini

seçtik. Bunlar günümüze ulaflamam›fl

‹talyan K›z Okulu’nu tasarlayan (1906)

Stefano Molli ve günümüzde TEB Ege

Bölge Müdürlü¤ü binas› olarak faaliyet

gösteren yap›y› (1928) gerçeklefltiren

Giulio Mongeri’dir.

‹talyan K›z Okulu, 1922 yang›n›

öncesi kozmopolit ‹zmir’in ve

dolay›s›yla kentteki ‹talyan cemaatinin

sembol yap›lar›ndan biriydi. Yap›,

Mühendis Stefano Molli taraf›ndan

tasarlanm›flt›r. Kuzeybat› ‹talya’da

Piemonte Bölgesindeki Novara’ya ba¤l›

Borgomanero’da 12 May›s 1858

tarihinde dünyaya gelen Stefano’nun

köklü ve sayg›n bir sülaleden gelen

babas› mimard› (Reycend, 1917, 18-19;

Chevalley, 1917, 59). Liseyi

Valselice’deki Salesyen okulunda bitiren

genç Stefano ileride Torino Teknik

Üniversitesi’nin (Politecnico di Torino)

temellerini oluflturacak1 Kraliyet

Mühendislik Okulu’ndan (Reale Scuola

d’Applicazione per gli Ingegneri) 31

Aral›k 1882 tarihinde inflaat mühendisi

(ingegnere civile) ünvan›yla mezun

olmufltur2. Molli, mezuniyetten sonra

desen yetene¤ini gelifltirmek için yine

Torino’da bulunan Albertina Güzel

Sanatlar Akademisi’nde bir süre resim

e¤itimi alm›fl, hemen ard›ndan 1883

k›fl›nda kentteki antik kal›nt›lar› etüd

ederek, mimari bilgisini ve kültürel

formasyonunu art›rmak için Roma’ya

gitmifl ve burada uzun bir süre

kalm›flt›r. Roma deneyiminin ard›ndan

tekrar Torino’ya dönmüfl ve 13 y›l ünlü

mühendis Carlo Ceppi’nin atölyesinde

çal›flarak çok önemli ifl deneyimleri

kazanm›flt›r. Mühendis Molli, Carlo

Ceppi’nin yan›nda çal›fl›rken ilk ifllerini

de almaya bafllam›flt›r. Bu dönemlerde

Ceppi’nin de etkisiyle Torino, Do¤u

Fransa ve ‹sviçre’de baflta Neo-

Rönesans olmak üzere tarihsel seçmeci

ak›mlarda eserler ortaya koymufltur

(Reycend, 1917, 23-24).

Mühendis Molli’nin kariyerinde

ANMI’nin (Associazione Nazionale per

Soccorrere i Missionari Italiani) çok

önemli bir yeri bulunmaktad›r. 1887

y›l›nda Floransa’da, M›s›r uzman›-

arkeolog Ernesto Schiaparelli

taraf›ndan kurulan, 1891 y›l›nda ‹talyan

Hükümeti taraf›ndan tan›nan bu

derne¤in ismini ‹talyan Misyonerlerine

Milli Yard›m Derne¤i olarak Türkçeye

çevirmek do¤ru olur. Bu dernek

ad›ndan anlafl›laca¤› gibi orta ve uzak

do¤u ile Afrika’da katoliklikle birlikte

‹talyan dili ve kültürünü yayg›nlaflt›rmak

ve bu deniz afl›r› topraklarda yaflayan

‹talyan vatandafllar›na yeniden milli

duygular› afl›lamak için okullar,

kimsesizler yurtlar›, hastaneler ve

kiliseler kurmay› amaçl›yordu (Godoli-

Nuzzaci, 2009, 7-10). Derne¤in ‹stanbul

d›fl›nda ‹zmir’de biri makalemize konu

olan (centrale) k›z okulu olmak (di¤eri

Punta’da) üzere iki adet (Ivrea

Rahibeleri taraf›ndan yönetilen) k›z

okulu,  Bayrakl›’da bir karma okul, yine

Punta’da salesyen rahipler taraf›ndan

yönetilen bir erkek okulu ile ›vrea

rahibeleri taraf›ndan yönetilen,

‹

ÜSTTE Stefano Molli (1858-1917) portre foto¤raf›

(Kaynak: Politecnico di Torino, Centro Museo e

Documentazione Storica, Archivio Storico Studenti)

SA⁄ ÜSTTE Stefano Molli, ‹nflaat Mühendisli¤i

Diplomas›, 31 Aral›k 1882, Diploma No: 1478, Torino

Teknik Üniversitesi Arflivi ( Kaynak: Politecnico di

Torino, Centro Museo e Documentazione Storica,

Archivio Storico Studenti)

SA⁄ ALTTA ‹talyan K›z Okulu renklendirilmifl eski bir

foto¤raf, Birinci Kordon’dan bak›fl. (Kaynak:

internet)
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Punta’da yaflayan iflçilerin çocuklar› için

aç›lm›fl bir krefl (‹talyan Mühendis Luigi

Rossetti taraf›ndan tasarlanm›flt›r),

Fethiye’de ‹talyan D›fl ‹flleri Bakanl›¤›

taraf›ndan atanm›fl laik yöneticileri

bulunan bir sa¤l›k oca¤›, Antalya’da

salesyen rahipleri taraf›ndan yönetilen

bir erkek okulu, bir k›z okulu, bir sa¤l›k

oca¤› ve bir reviri bulunuyordu (Godoli,

2009, 37). 

Önceleri ANMI’ye gönüllü mimarl›k

hizmeti veren Molli’nin bu dernek için

ilk büyük ifli 1898 Torino Uluslararas›

Fuar› dahilindeki Arte Sacra pavyonunu

tasarlamak olmufltur. Ard›ndan 1902’de

ANMI’nin Çin Komitesi’nde yönetici

olarak görev alm›flt›r. 1903 y›l›na

gelindi¤inde ise kariyerindeki önemli

ifllerden biri olan ‹zmir ‹talyan K›z

Okulu’nu ANMI için tasarlamaya bafllar.

1906 y›l›nda e¤itim-ö¤retime aç›lan bu

okulun infla süreci bir hayli karmafl›k

geçmifltir (Godoli, 2009, 38-42).

ANMI’nin ‹zmir Komitesi 1896 y›l›nda

kurulmufltur. 1903 y›l›n›n Ocak ay›na

gelindi¤inde bu komite kentteki

(Punta’da bulunan) mevcut k›z

okulunun yetersiz kald›¤›na kanaat

getirip yeni, merkezi (centrale) ve

kentteki ‹talyan varl›¤›n› sembolize

edecek abidevi bir okul infla edilmesine

karar verir. ‹lk ifl olarak ‹zmir’de bir

y›ldan beri yerleflik durumda olan ve

kentteki Frans›z mühendisler C. De

Mazières ve Paul Vial3 ile çal›flan yeni

mezun, genç ‹talyan Mühendis Luigi

Rossetti’ye4 teklif götürülmüfltür.

Rossetti’nin ‹talyan K›z Okulu için

tasarlad›¤› proje ANMI ‹zmir

komitesinin 5 May›s 1903 tarihli,

‹talya’n›n ‹zmir Konsolosu’nun da haz›r

bulundu¤u toplant›da incelenmifl ve

Rossetti’ye projesinde çeflitli

de¤ifliklikler yapmas› gerekti¤i

iletilmifltir. Bu de¤iflikli¤i yapan genç

mühendis bu kez de ANMI Genel

Yürütme Kurulu üyesi Mühendis

Stefano Molli’nin elefltirilerine maruz

kal›r. Torino ve ‹zmir aras›ndaki uzun ve

detayl› yaz›flmalardan sonra Stefano

Molli’nin öncelikle okulun cephe

çizimlerini ve süslemelerini kendi

üstüne almas›yla ifller tekrar kar›fl›r. En

sonunda 5 Temmuz 1903 tarihli ve Molli

imzal› proje ortaya ç›kar (Godoli, 2009,

40). Bu aflamadan sonra Rossetti,

Molli’nin tasarlad›¤› projenin

yürütülmesinden sorumlu mühendis

olarak çal›flmaya bafllam›flt›r. Rossetti

bu projede görev alarak alandaki

deneyimlerini art›rm›fl ve hemen bir y›l

sonra (1904) bizce ‹zmir’deki en önemli

ifli olan Alsancak Katolik Kilisesi’ni infla

etmifltir. Üç nefli bir plan flemas›na

sahip olan bu yap›da içerde yan

neflerin ve giriflin üzerinde U fleklinde

dolanan, matroneum ad› verilen

Romanesk mimariye özgü bir galeri

kat›na sahiptir. 1947’de kötü bir

restorasyon geçiren yap›n›n cepheleri

orijinal görünümlerini koruyamam›flt›r.

Fakat yap›n›n infla tarihine yak›n

foto¤raflar› inceledi¤imizde, yap›n›n

genel olarak Kuzey ‹talya’daki

Romanesk stildeki Pavia, Parma ve

Modena Katedralleri gibi yap›lardan

esinlenilerek yeniden canland›rmac›

stilde infla edildi¤ini düflündürmektedir

(Berkant, 2013, 6-14). Luigi Rossetti de,

Stefano Molli gibi Torino Kraliyet

Mühendislik Okulu mezunudur (21

Aral›k 1900, diploma no: 3569). 

Molli’nin tasarlad›¤› yeni ‹talyan K›z

Okulu projesine dönecek olursak,

burada Torino’da edindi¤i formasyonu

yans›tarak kökeni Roma’da Antonio da

Sangallo ve Michelangelo taraf›ndan

tasarlanm›fl rönesans mimarisinin

sembol yap›lar›ndan biri olan Palazzo

Farnese’de görülebilecek olan üç katl›

ve her katta ayr› bir düzenin

uyguland›¤› cephe modelini ‹zmir’e

uyarlam›flt›r. Günümüze ulaflamayan

yap›n›n eski foto¤raflar›ndan

anlafl›ld›¤›na göre bodrum kat ve zemin

kat cepheleri bize göre yine Rönesans

“STEFANO MOLLI, ‹LER‹DE TOR‹NO TEKN‹K
ÜN‹VERS‹TES‹’N‹N TEMELLER‹N‹
OLUfiTURACAK KRAL‹YET MÜHEND‹SL‹K
OKULU’NDAN 1882 YILINDA ‹NfiAAT
MÜHEND‹S‹ ÜNVANIYLA MEZUN OLMUfiTUR”

mimarisinin popüler ö¤elerinden,

kökeni Floransa’daki Medici-Riccardi ve

Ruccellai Saraylar› ile Ferrara’daki

Diamanti Saray› ve Mantova’daki Te

Saray›’nda bulunabilecek bosajl› cephe

duvarlar›n›n modern yorumu fleklinde

verilmifl ve dikdörtgen pencere

aç›kl›klar›yla hareketlendirilmifltir.

Birinci kat yani soylu kat (piano nobile)

di¤er katlara göre daha yüksek

tutulmufl bu katta dikdörtgen pencere

aç›kl›klar› üçgen al›nl›k tablalar›yla

taçland›r›lm›fl bunlar›n üst k›sm› ise

girlandlarla bezenmifltir. En üst kat ise

di¤er katlara oranla çok sade tutulmufl,

dikdörtgen pencere aç›kl›klar› aras›na

bat› mimarisinde cephelerde kullan›lan,

antik dönem kökenli, edikula olarak

adland›r›lan nifller yerlefltirilmifltir.

‹nceledi¤imiz eski foto¤raflar›n

çözünürlü¤ü yüksek olmad›¤› için



edikulalar›n içlerinde nelerin yer ald›¤›

anlafl›lamamaktad›r. Ayr›ca, Molli

yap›n›n Sporting Club Soka¤› ile ‹kinci

Kordon’un kesiflti¤i köflesini, Paris Milli

Kütüphanesi’nde Henri Labrouste’nin

Rue Richelieu ve Rue des Petits

Champs’›n kesiflti¤i köflesinde

gerçeklefltirdi¤i çözümden esinlenerek

(Godoli, 2009, 39) yuvarlat›lm›fl kule

biçimli bir girifl fleklinde gerçeklefltirmifl

ve bunu da bir kubbeyle taçland›rarak

binaya abidevi bir görünüm

kazand›rm›flt›r. 1922 yang›n›ndan

k›smen etkilenen yap› 23 Haziran 1945

tarihinde ‹kinci Kordon’un geniflletilme

çal›flmalar› s›ras›nda y›k›larak tamamen

yok edilmifltir.

Stefano Molli’nin ANMI için

Türkiye’de yer ald›¤› bir baflka proje

ise Giulio Mongeri ve Edoardo De Nari

taraf›ndan tasarlanan ve ANMI’nin

finansal deste¤iyle gerçeklefltirilen

Sent Antuan Kilisesi ve Kira

Apartmanlar›’d›r. Molli bu projede

1905-1909 y›llar› aras›nda kontrolör

olarak görev alm›flt›r. Kariyerinin

büyük bir k›sm›nda ANMI için çal›flan

Molli bu dernek için Çin, Suriye M›s›r,

Libya ve Filistin’de okul, hastane,

kimsesizler yurdu ve kiliseler

tasarlam›flt›r. Bunlar›n haricinde 1911

Torino Uluslararas› Fuar›’n›n

Organizayon Komitesi’nde ve

ANMI’nin çeflitli kademlerinde yönetici

olarak görev alm›flt›r. Ayr›ca Torino

Arkeoloji ve Güzel Sanatlar Derne¤i ile

Torino Mimarlar ve Mühendisler

Derne¤i’nde üyelik ve yöneticilik

yapan Stefano Molli 1916’da Torino’da

yaflama gözlerini yummufltur5.

Mimarl›k kariyerinin neredeyse

tamam›n› Türkiye’de geçiren 1873

‹stanbul do¤umlu Giulio Mongeri,

Lombardia kökenli ‹talyan göçmen bir

ailenin bir ferdidir. Babas› devrin

Osmanl› baflkentinde tan›nm›fl bir

doktordu. Milano’da yaflayan amcas›

Giuseppe Mongeri ise bir ressam ve

restoratör olmas›n›n yan›nda ünlü bir

sanat tarihçisi ve Milano Brera

Akademisi’nde dersler veren bir

hocayd› (Alfieri, 1990, 152). 18 yafl›na
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geldi¤inde Brera Akademisi’nde

mimarl›k okumak için Milano’ya

gitmifltir. Burada Camillo Boito’nun en

parlak ö¤rencilerinden biri olur (Can,

1993, 338) ve kariyeri boyunca Boito

etkilerini eserlerinde gözlemlemek

mümkün olacakt›r. 

1922 yang›n sonras› ‹zmir’i ile ilgili

projeleri bulunan Giulio Mongeri’nin

kentte tasarlad›¤› yap›lardan biri de

Banca Commerciale Italiana’n›n ‹zmir

flubesi olarak infla edilen, günümüzde

Türk Ekonomi Bankas› Ege Bölge

Müdürlü¤ü olarak kullan›lan yap›d›r.

Ege Mimarl›k’›n 50. say›s›nda

(2004/2) mimar›n›n Antonio Mongeri

oldu¤u iddia edilen binan›n planlar›n›n

orijinallerini biz de Milano’daki Banca

Intesa Arflivi’ni iki kez ziyaret ederek

yerinde inceledik. Yap›n›n

planlar›ndaki mimar imzalar› Giulio

Mongeri’nin tasarlad›¤› di¤er

yap›lardaki imzalarla ayn›d›r. Ayr›ca,

yukar›da ad› geçen arflivde Banca

Commerciale Italiana’n›n ‹zmir’deki

flubeleriyle ilgili belgelerin bulundu¤u

dosyalarda Antonio Mongeri ismine

rastlayamad›k6.

Yap›, II. Kordon’da 66 numarada

yer almaktad›r. Yang›n sonras› kent

plan›nda bankac›l›k ve ticaret

yap›lar›na ayr›lan parsellerden birinde

infla edilmifltir. Yap› dikdörtgen

planl›d›r ve iki kattan oluflmaktad›r.

20 yüzy›l›n bafllar›ndaki banka binalar›

plan flemas›nda infla edilen yap›n›n II.

Kordon’a bakan cephesi ülkemizde o

dönemlerde revaçta olan I. Ulusal

Mimari Ak›m› ile Avrupa’da genellikle

sivil mimari örneklerinde görülen

Neo-Rönesans üslubunun kar›fl›m›

melez bir üslupta gerçeklefltirilmifltir.

Yap›n›n girifl cephesi dört adet

pilaster ile befl dikey bölüme ayr›lm›fl,

bunlar›n aralar›na zemin katta bir

adet yuvarlak kemerli girifl aç›kl›¤›yla

dört adet yine sade tutulmufl yuvarlak

kemerli pencere aç›kl›¤›, birinci katta

ise alt kata oranla köflelikleri bitkisel

“1922 YANGIN SONRASI ‹ZM‹R’‹ ‹LE ‹LG‹L‹
PROJELER‹ BULUNAN GIULIO MONGER‹’N‹N
KENTTE TASARLADI⁄I YAPILARDAN B‹R‹ DE
BANCA COMMERCIALE ITALIANA’NIN ‹ZM‹R
fiUBES‹ OLARAK ‹NfiAA ED‹LEN,
GÜNÜMÜZDE TEB EGE BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
OLARAK KULLANILAN YAPIDIR”

SOLDA Giulio Mongeri, ‹zmir Banca

Commerciale Italiana zemin kat plan›ndaki

imzas› (Kaynak: Banca Intesa Arflivi)

SOL ALTTA Banca Commerciale Italiana Girifl

Cephesi, 1928. (Kaynak: Banca Intesa Arflivi)

SA⁄ ALTTA TEB Ege Bölge Müdürlü¤ü Girifl

Cephesi (Kaynak: H. ‹. Alpaslan arflivi)

TEB Ege Bölge Müdürlü¤ü ayr›nt›
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Kraliyet Endüstri Müzesi’nin (Regio Museo Industriale

Italiano) (1862) birlefltirilmesiyle kurulmufltur.

2 Politecnico di Torino, Centro Museo e

Documentazione Storica, Archivio Storico Studenti,

Ingegnere Civile 1882, Diploma N. 1478.

3 Yukar›da ad› geçen iki Frans›z mühendis ve Luigi

Rossetti’nin kat›l›m›yla Entreprise de travaux publics C.

De Mazières, P. Vial & L. Rossetti

ingénieurs–architectes flirketi kurulmufltur. Bu flirketin

‹zmir’deki önemli iflleri aras›nda Hollandal› Van Der Zee

ailesinin malikânesi ve ofislerinin bulundu¤u bina ile

‹zmir’e içme suyu tafl›nmas› amac›yla yap›lan kanallar

ve Halkap›nar-Yeni Liman tramvay hatt› bulunmaktad›r

(Frangini, 1903, 14).

4 Luigi Rossetti 1876’da günümüzde Fransa’n›n ‹talya

s›n›r›nda yer alan Modane kentinde do¤mufltur. Torino

Kraliyet Mühendislik Okulu’ndan 21 Aral›k 1900’da

inflaat mühendisi ünvan›yla mezun olduktan sonra

Torino’da devrin sayg›n mimarlar›ndan biri olan Pietro

Fenoglio’nun yan›nda çal›flmaya bafllam›flt›r. 1902 y›l›

Nisan ay›nda ‹zmir’e gelen genç mühendis burada

bürolar› bulunan Frans›z mühendisler C. De Mazières

ve Paul Vial ile birlikte çal›flmaya bafllam›flt›r. ‹zmir’deki

tespit edebildi¤imiz önemli iflleri aras›nda Alsancak

Katolik Kilisesi (1904), yine bugünkü Alsancak’ta

Kraliçesi Elena Öksüzler Yurdu (1905) say›labilir.

‹zmir’de bir bürosu bulunan ve tüm kariyerini bu

kentte geçiren Mühendis Rossetti 1949 y›l›nda Kuzey

bat› ‹talya’da Piemonte Bölgesi’ndeki Biella’ya ba¤l›

Borriana’da hayata gözlerini kapam›flt›r. Ayr›nt›l› bilgi

için bkz. (Berkant, 2013, 1-16)

5 Mühendis Stefano Molli’nin biyografisi ve eserleri

hakk›nda detayl› bilgi için bkz. (Chevalley, 1917, 59-63;

Reycend, 1917, 18-32). 

6 Archivio Storico di Banca Intesa , Patrimonio Banca

Commerciale Italiana (ASI-BCI), Immobili Valutazioni

IMM, v, Cart. 13, fasc. 1 (“Valutazione Vistarino”

rimandate la filiale BCI di Smirne); Archivio Storico di

Banca Intesa , Patrimonio Banca Commerciale Italiana

(ASI-BCI), Immobili Valutazioni IMM, v,  Cart. 110, F.asc.

6 (Smirne).

süslemeler ile bezenmifl befl adet

yuvarlak kemerli pencere aç›kl›¤›

yerlefltirilmifltir. Bir hayli d›fla taflk›n

tutulan yukar›da sözünü etti¤imiz dört

adet pilasterle geleneksel Türk

mimarisindeki cumba mimari ö¤esine

gönderme yap›lm›fl, cephede sanki

cumbal› bir yap›ym›fl izlenimi

yarat›lm›flt›r. Saçak alt›ndaki bitkisel

bezeme fleridi ile birinci kat pencere

köfleliklerinde yer alan süslemeler yine

Birinci Ulusal Mimari üslubuna özgüdür.

Ayr›ca pilasterlerin bafllad›¤› noktan›n

alt›nda kalan bölüm yine rönesans

mimarisini ça¤r›flt›ran ‹talyan K›z

Okulu’nun zemin kat cephelerinde de

oldu¤u gibi bosajl› verilmifltir. ‹talyan

bir iflveren taraf›ndan deniz afl›r› bir

ülkede siparifl edilen bu yap›n›n, yeni

oluflan bir ulus devletin büyük

de¤iflimler yaflayan bir kentinde infla

edildi¤ini göz önünde

bulundurdu¤umuzda, bu melez üslubun

Mongeri’nin yarat›c› bir çözümü

oldu¤unu düflünmekteyiz. t

Cenk Berkant, Yrd. Doç. Dr., Mu¤la S›tk› Koçman
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
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20. Yüzy›l›n Efli¤inde 

‹zmir'de E¤itim Mekanlar›

MAKALEDE ‹ZM‹R’DE 19. YÜZYILIN ‹K‹NC‹ YARISINDAN ‹T‹BAREN ARTAN
E⁄‹T‹M YAPILARI M‹MARLIK TAR‹H‹ BA⁄LAMINDA ‹NCELENMEKTED‹R

Özen Eyüce

Mekan zenginli¤i yaflam

zenginli¤idir...”

A Eyüce, Beyler Soka¤›

Bu yaz›, ‹zmir de 19. yüzy›lda var

olan ve günümüzde halen varl›¤›n›

sürdüren e¤itim kurumlar›n› anlamaya,

özellikle,  mimari aç›dan

de¤erlendirmeye yönelik bir çal›flmay›

bafllatmak amac› ile kaleme al›nm›flt›r.

‹zmir ile ilgili pek çok çal›flmada, 19.

yüzy›lda var olan okullara, yabanc›

okullar, az›nl›k okullar› gibi bafll›klarla,

kurumlar›n kent kültürüne katk›lar› ve

daha çok say›sal özellikleri ile

de¤inilmifl, en az mimari özellikleri ile

ele al›nm›fllard›r. 1922 yang›n›ndan

kurtulan, ya da yetersizlikler nedeniyle

y›k›lan bu okullardan bir k›sm›, günümüz

‹zmir’inde kent dokusu içinde önemli

yap›lar, referans noktalar› ve ‹zmir

mimarl›k tarihine iliflkin de¤er olmalar›

nedeni ile daha detayl› bir biçimde ele

al›nmas› gereken kurumlard›r. Ne yaz›k

ki, ‹zmir’in geçirdi¤i yang›n sonucu pek

çok bilgi ve belgenin yok olmas›, hala

belirli arflivlerde çözülmeyi beklemesi ya

da göz ard› edilmek istenmesi nedeni ile

bu tür bir çal›flma i¤ne ile kuyu kazmak

gibi bir süreç. Yaz›l› ya da görsel

kaynaklarda verilen bilgilerin zaman

zaman çeliflkili olmas›; ‹zmir’in sürekli

de¤iflen k›y› kenar çizgisi dolay›s› ile 18

ve 19. yüzy›ldaki haritalarda

çak›flmalar›n zorlay›c›l›¤› kaynaklarda

referans verilen okullar›n isimlerini ve

konumlar›n› do¤ru saptamakta s›k›nt›

yaratmaktad›r. En sa¤l›kl› plan olan 1905

Sigorta Plan› dahi, kapsad›¤› alan içinde

ve sadece konumland›rma aç›s›ndan

verimli olabilmektedir. Bu yaz›n›n, bu

konuda daha detayl› bir çal›flmay›

tetikleyece¤ini umuyorum. 

17 ve 18. yüzy›llardan bafllayarak,

sanayileflme ve kapitalistleflme

sürecindeki Avrupa ekonomisinin,

hammadde kaynaklar›na ulaflma

çabas› sonucu geliflen ticaret a¤lar› ve

hacmine ba¤l› olarak, 19. yüzy›lda,

‹zmir h›zla geliflen uluslararas› bir

ticaret liman› özelli¤ini kazand›. Bir

yandan, Osmanl› ‹mparatorlu¤u

içindeki baz› idari düzenlemeler

nedeni ile Ege Bölgesi'nin ve ‹zmir'in

daha güvenilir bir yerleflim haline

gelmesi, öte yandan, ‹ngiliz Levant

Company'nin bir liman olarak ‹zmir'i

merkez olarak kabul etmesi ile kent

önemli bir demografik hareketlili¤e ve

nüfus art›fl›na sahne oldu. Sak›z’da

bulunan konsolosluklar›n 17.yüzy›lda

‹zmir’e tafl›nmas›n›n ard›ndan,

adalardan göçen Rum nüfusunun da

katk›s› ile kozmopolit bir nitelik

kazanan kent, ticaret liman› olman›n

ötesinde Bat› kültürünün Do¤u’daki

merkezi haline geldi. ‹zmir’in ve

‹zmirlilerin Bat› ile olan iliflkilerinin

sonucu olarak, zengin etno-kültürel

yap›ya sahip kent nüfusu içinde belirli

bir kesimin yaflam standartlar›n›n da

Bat› ile paralellikler gösterecek flekilde

de¤iflmesine neden oldu.

“Osmanl› ülkesinde Sultan II.

Mahmut döneminde ivme kazanan

modernleflme çabas›, 1839 y›l›nda ilan

edilen Tanzimat Ferman› ile yeni bir

sürece girmifltir. Gayrimüslim tebaan›n

devlete olan ba¤l›l›¤›n› güçlendirmek

amac›yla I. Abdülmecit zaman›nda ilan

edilen bu ferman, giderek 19.

yüzy›ldaki reform sürecinin genel

ismine dönüflmüfltür. Tanzimat dönemi

olarak bilinen zaman diliminde

gerçeklefltirilen reformlar, ‹zmir’in

“

ÜSTTE 1905 plan›-Sholi Evangeli'nin Aya Fotini

ve Saint George aras›ndaki yeri (Resim 1)

SA⁄ ÜSTTE Sholi Evangeli - Nam›k Kemal Lisesi

(Resim 2)

Nam›k Kemal Lisesi iç mekan (Resim 3)
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modern bir flehre do¤ru evriminde

büyük rol oynam›flt›r. 

…...

Bir istatisti¤e göre kentteki

yabanc›lar›n say›s› 1847’de 15.000 iken,

bu rakam 1880’lerde 50.000’e

yükselmifltir. 1885 y›l›na gelindi¤inde

‹zmir’in nüfusu 154.000’e ulaflm›flt›.”

19. yüzy›lda ‹zmir, baflkent

‹stanbul’dan sonra imparatorlukta en

fazla okula sahip olan flehirdi. ‹zmir’deki

e¤itim kurumlar›n›n, 1870 ile 1922

aras›nda gerek say›sal olarak ve gerek

nitelik olarak oldukça zengin bir profil

çizdi¤i görülür. Öte yandan, kentin

nüfus yap›s›ndaki kozmopolitli¤in

e¤itime de yans›d›¤›, e¤itim

kurumlar›n›n da ayn› etno-kültürel

çeflitlili¤e sahip yap› içinde oldu¤u

görülür. Di¤er bir deyiflle, etnik ve dini

ayr›m okullarda da kendini

göstermektedir, hatta ayn› etnik yap›

içinde dahi, farkl› görüfllere sahip

okullar›n varl›¤› söz konusudur. 

Modernleflme sürecine kadar

Osmanl› Devleti, gayrimüslim

cemaatlere, kendi iç meselelerinde

özerklik tan›m›fl ve e¤itim kurumlar›n›

kendilerinin oluflturmalar›na izin

vermiflti. Bu nedenle ‹zmir’de

Müslümanlar›n d›fl›nda kalan Rum,

Ermeni ve Yahudilerin kendilerine ait

cemaat okullar› bulunuyordu. 19.

yüzy›la kadar Müslümanlar›n geleneksel

dini okullar› olan medreselere ya da

Osmanl› Devleti’nin kurumlar›na

gidiyordu. Frans›z Konsolosu Rougon,

1891 y›l›nda ‹zmir’deki okullar ile ilgili

afla¤›daki de¤erlendirmeyi yap›yordu:

“‹zmir’de bulunan Türk okullar›n›n

say›s› ve niteli¤i oldukça yetersizdir.

fiehirde 22 sübyan okulu (ilkokul) üç

rüfldiye ve bir idadi bulunmaktad›r.

Rüfldiye Okullar›ndan ikisi, erkeklere

mahsus olup birinde 90, di¤erinde 185

ö¤renci mevcuttur. K›z okulunda

bulunan ö¤renci say›s› ise 147’dir.

‹dadide 170 ö¤renci okumaktad›r.

fiehirde, ayr›ca, demircilik, marangozluk

gibi meslekleri ö¤reten bir sanat okulu

mevcuttur.”

Öte yandan, yine Rougon’a göre,

Rum okullar›nda 4044 erkek, 4536 k›z

olmak üzere 8580 ö¤renci

bulunmaktad›r. Bu okullardan, geçmifli

1733 e kadar uzanan Sholi Evangeliki,

liberal bir e¤itim düflüncesine sahip,

tarih, felsefe, matematik retorik gibi

disiplinlerdeki derslerle, Latince ve

Frans›zca’n›n zorunlu oldu¤u önemli bir

okuldu. ‹ngiliz himayesinde kurulmufl

olan okulun mezuniyet belgesi,

Fransa’daki mezuniyet diplomas›

muadili olup, 1862 y›l›ndan itibaren de

Atina Üniversitesi’ne girmek için yeterli

kabul edilmiflti. 1900 y›l›nda, okulun

1650-1700 ö¤rencisi oldu¤u

bilinmektedir. Önceleri, Aya Fotini ile

Saint George aras›nda yer alan okul

geçirdi¤i yang›nlar sonras›nda, daha

genifl bir alanda, zengin bir programla,

1909 -1922 y›llar› aras›nda yeniden infla

edildi. Günümüzde Nam›k Kemal Lisesi

olarak yaflam›n› sürdüren okul, 1926 -

1927 ders y›l›nda, o tarihte Karatafl'ta

Hatckinson Köflkü'nde e¤itim vermekte

olan ve ‹zmir K›z Lisesi ad›n› alan k›z

idadisine ev sahipli¤i yapm›flt›. (Resim 1)

Lise, 1937 - 1938 ders y›l› bafl›nda,

K›z Lisesi’nin, Vali Rahmi Bey

zaman›nda Karatafl’ta infla edilen ‹zmir

Erkek Ö¤retmen Okulu'nun boflaltt›¤›

günümüzdeki binas›na tafl›nmas›ndan

sonra, ‹zmir'in Atatürk Lisesinden

sonraki ikinci erkek lisesi olarak, önce

‹nönü daha sonra da Nam›k Kemal

Lisesi ad›n› alarak günümüze kadar

ulafl›r. Okulun mimari özellikleri, infla

edildi¤i dönemde Avrupa'da da yayg›n

yaklafl›m olan Grek canland›rmac›

biçimlenme özelliklerini tafl›maktad›r.

Ana koridor eksenine dik saplanm›fl üç

koldan oluflan simetrik plan flemal›

y›¤ma yap›, bodrumla birlikte üç katl›

olarak tasar›mlanm›flt›r. Yan kollarda

s›n›flar, orta kütlede toplant› salonu,

kütüphane yer almaktad›r. ‹yonik

sütunlarla oluflturulan üçlü düzendeki

(tripartite) giriflin oldu¤u orta kütle

üzerinde lojman konumlanm›flt›r. Düfley

dolafl›m, ana giriflin karfl›s›ndaki iki kollu

merdivenin yan›s›ra, yan kütleler

“19. YÜZYILDA ‹ZM‹R, BAfiKENT
‹STANBUL’DAN SONRA ‹MPARATORLUKTA
EN FAZLA OKULA SAH‹P OLAN fiEH‹RD‹”

içindeki merdivenler ile sa¤lanmaktad›r.

Tüm merdivenler masif mermer

basamakl› olup, dövme demir

korkuluklar kullan›lm›flt›r. Giriflin iki

yan›nda yer alan pencereler, tüm

cephelerde tekrar eden plasterler Grek

canland›rmac› mimari özellikleri

güçlendirirken, bodrum kat seviyesinde

kalan tafl iflçili¤i, tüm yap›y› çevreleyen

yatay silme ve kornifller ise Rönesans

canland›rmac› yaklafl›m›n izlerini tafl›r.

(Resim 2, 3)

1922 yang›n›ndan kurtularak,

günümüzde yaflam›n› sürdüren bir

di¤er Rum okulu, bugün ‹zmir Atatürk

Lisesi olarak hizmet veren ve 1909-1912

y›llar› aras›nda infla edildi¤i bilinen Rum

K›z Okuludur. Sholi Evangeliki gibi

1830'larda Aya Fotini yan›nda bafllayan

okul, iflgal y›llar›nda Rum hastanesi

olarak kullan›lm›fl olup, Nam›k Kemal

Lisesi ile benzer özellikler tafl›maktad›r.

Bina, girifl aks›nda yer alan ana kütleye

göre simetrik, H tipi plan flemas›na

sahiptir. Plan kurgusundaki üçlü düzen,

girifl kütlesinin cephe düzeninde ve

girifl portalinde de görülmektedir. Yap›,

girifl portali ile yan kollar üzerinde yer

alan üçgen al›nl›klar› ve girifl mekan›n›n

ard›nda yer alan iki kat yüksekli¤indeki

galerili orta mekan› çevreleyen (zemin

katta iyonik, birinci kata korint bafll›kl›)

sütunlar› ile Grek canland›rmac›



yabanc› e¤itim kurumlar›n›n içinde en

yayg›n olanlar, Frans›zca konuflan din

adamlar›, pederler ve rahibeler

taraf›ndan yönetilen dini

organizasyonlara ba¤l› Frans›z

okullar›d›r. Katoliklik ile iliflkilendirilen

bu kurumlar›n geçmifli ise 1535

kapitülasyonlar›na dayanmaktad›r. 19.

yüzy›lda Fransa’n›n yaflad›¤› siyasal ve

ekonomik de¤iflimler ve e¤itimde

sekülerleflme çabalar› nedeni ile Fransa

d›fl›na gönderilen din adamlar›n›n

çevreselleflme sürecindeki ülkelerde

misyonerlik görevi üstlenmeleri sonucu,

‹zmir’de de Katolik okullar›n›n say›s›

artt›. Bu okullar, gerek Osmanl› Devleti

ile iliflkilerde ve gerek uluslararas› ticari

iliflkilerde Frans›zca bilmenin ayr›cal›¤›

nedeni ile sadece Frans›zlar aras›nda

de¤il, Levantenler ile gayrimüslim

Osmanl› vatandafllar› olan Rum, Ermeni

ve Yahudiler aras›nda da ilgi

görmekteydi. 

Frans›z okullar›n›n bilinen en eskisi,

1638 de Kent’e gelen Cizvitlerin

kurdu¤u okullara kadar uzanmaktad›r.

1837 y›l›nda ‹zmir’in Latin episkoposu,

College des Propaganda adl› bir koleji,

di¤er ad› ile Sacre Coeur Kolejini kurdu.

1905 Sigorta Plan›nda, Frank Caddesi

üzerinde Lazarist rahiplerin kilisesinin

yan›nda yer alan ve 1845 de yönetimi

Lazarist rahiplerin eline geçen

Etablissement des Péres Lazaristes

olarak okuyabildi¤imiz bu okul bugün

‹zmir Ticaret Lisesi olarak bilinen

okuldur. Ö¤renci say›s› yüzy›l›n sonuna

do¤ru 100’ü,1922 de 200’ü bulan okul,

görsel belgelerden anlafl›ld›¤› kadar› ile

de¤iflmeden günümüze kadar

ulaflm›flt›r. Balkon geçitli, U plan flemal›

okulun, yine 1905 plan›nda yer alan ve

hala var olan mutfak yap›s›,  Ahmet

Pirifltina’n›n baflkanl›¤› döneminde,

‹zbeton Müdürü Hüsamettin Ender ve

Prof. Dr. Ahmet Eyüce taraf›ndan

yap›lan bak›m onar›m çal›flmalar›

s›ras›nda ortaya ç›kar›larak müze haline

dönüfltürülmüfltür. (Resim 6, 7)

Bir di¤er Frans›z Okulu, 1833 y›l›nda

Saint- Vincent-de Paul Rahibelerinin

Frenk Mahallesi’nde açt›klar›

“Providence” ya da Türkçe ismiyle Yedi

K›zlar Medresesi’dir. 1905 Sigorta

plan›nda Pensionnat et Orphelinat des

Soers de Charite olarak

konumland›rabildi¤imiz okul yoksul

ailelerin k›zlar›n›n ücretsiz ö¤renim
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özellikler tafl›maktad›r. Orta mekan›n iki

kat boyunca uzayan yüksekli¤i, yeni

okul mekanlar›nda pek s›k

rastlanmayan bir mekan zenginli¤ini

getirmektedir. Atatürk Lisesi olarak

hizmet vermeye bafllad›ktan sonra,

bina, artan mekan gereksinimini

karfl›lamak üzere, yap›lan eklerle

geniflletilmifltir. 1925-26 ders y›l›nda,

yemekhane, mutfak, bulafl›khane ve

yatakhane ilave edilmifl, 1930-31 y›l›nda,

14 m x 52,5 m boyutlar›nda, aç›kl›¤›

çelik gergili ahflap makasla geçilmifl

olan spor salonu/kapal› teneffüshane

eklenerek ana yap› bugünkü halini

alm›flt›r. (Resim 4, 5)

‹zmir’de, az›nl›k okullar›n›n yan›s›ra

aç›lan yabanc› okullar ise, daha

önceden kilise içinde veya yak›nlar›nda

yaln›z H›ristiyan çocuklara okuma-

yazma ve din dersi verme amac›yla

aç›lm›fl okullardan farkl›d›r. Osmanl›

‹mparatorlu¤u ile Avrupa aras›nda

gittikçe kurumsallaflan iliflkiler gere¤i,

Osmanl›ca bilen bir kadro oluflturmak

ve de Osmanl› topraklar›nda yaflayan

H›ristiyanlar› kendi din ve

mezheplerinin mensubu yapmak için

aç›lm›fllard›r. ‹zmir’de faaliyet gösteren

SOLDA Atatürk Lisesi  Zemin Kat Plan›

(Resim 4)

Atatürk Lisesi: Yang›n sonras›, 1930’lu

y›llardan görünüfller (Levantine

Heritage) (Resim 5)

SA⁄ ÜSTTE 1905 Etablissement des

Péres Lazaristes, ‹zmir Ticaret Lisesi,

Okulun plan› - Raymond Pere eskizi ile

Sacre Coeur (Resim 6, 7)

SA⁄ ALTTA Yedi K›zlar Medresesi:

Pensionnat et Orphelinat des Soers de

Charite (Resim 8)

Raymond Pere imzal›  ‘Collège français

du Sacré Coeur à Smyrne’, Rue des

Roses (Resim 9)
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gördü¤ü bir okuldu ve 1890’larda

ö¤renci say›s› yaklafl›k 450 kifliydi.

(Resim 8)

Bat›l› az›nl›klar›n k›zlar›n e¤itimine

verdikleri önem aç›lan okullar ile de

kendini gösteriyordu. Nitekim 1875

y›l›nda Notre Dame de Sion cemiyeti

(döneminde Frans›z Hastanesi

civar›nda oldu¤u tahmin edilen

Frans›z Konsoloslu¤u’nun yak›n›nda)

Trassa Soka¤›'nda k›zlar için paral›-

yat›l› bir okul açm›flt›. Tamamen

Frans›zca e¤itim veren okulun

ö¤renci say›s›, 1890’lar›n bafl›nda

yaklafl›k 100 kadar iken, 1922 de 200

ö¤renciye e¤itim veren bir kurumdu.

(Resim 9)

‹zmir’de günümüzde hala yaflam›n›

sürdüren bir di¤er Frans›z Okulu ise,

1881’de kurulmufl olan Saint Joseph

Koleji’dir. Freres des Écoles

Chretiennes’lerin yönetiminde, Frenk

Mahallesi’nin kuzeyinde, Güller

Soka¤›’nda (Rue des Roses), ayn› ad›

tafl›yan kilisenin yan›nda kurulmufl

olan Saint Joseph, ‹zmirli

Levantenlerin en çok ra¤bet ettikleri

okullar aras›ndayd›. Bu ilginin sonucu,

‹zmir - Ayd›n demiryollar›n›n

yap›m›ndan sonra planl› bir flekilde

geliflen Punta Bölgesi’nde, bugün

Bornova Caddesi olarak bilinen

Alliotti Bulvar› üzerinde infla edilen

fiapel ve yan›ndaki ç›rakl›k okulu

Ecole Francaises Saint Andre de

Frerlerin yönetimine b›rak›lm›flt›.

‹zmir’in kuzeydeki yerleflim alanlar›n›n

büyük bir k›sm›n› yok eden 1922

yang›n› sonras›, bu yerleflkede

yaflam›n› sürdüren Saint Joseph, 20.

yüzy›l›n bafl›nda yeni yap›lar›n ilavesi

ile günümüzde de ‹zmir’in önemli

e¤itim kurumlar›nda biri olmaya

devam etmektedir. 

‹zmir’in 19. yüzy›l boyunca yaflad›¤›

kentsel mekan dönüflümleri sonucu

geliflen, yabanc› nüfusun fazla oldu¤u

yeni yerleflim alanlar›nda ve

banliyölerde de Frans›z okullar›

aç›lmaya devam etti. Nitekim Buca’da

bir Frans›z Katolik din okulu,

Göztepe’de Saint Gemanicus,

Bornova’da Saint-Jean-Baptiste-de

la-Salle Frans›z Katolik Okulu,

Kordelyo’da da bir Katolik okulu

bulunuyordu. 

19. yüzy›l boyunca ‹zmir’de,

Frans›z okullar›n›n yan› s›ra di¤er

Avrupa ülkelerinin de okullar açt›¤›

görülür. Ancak gerek ‹ngilizce,

gerekse Anglo-Sakson kültürünün

‹zmir’de egemen olmamas› nedeniyle,

bu okullar say›ca daha azd›r.

‹ngilizler, 1848’de Bornova’da English

College’› kurdular. En tan›nm›fl ‹ngiliz

Okulu ise 1852’de Mr. Barkshire’nin

kurdu¤u Serbest Ticaret Okulu’ydu.

19. yüzy›l boyunca, ‹zmir’e yönelik

artan bat› ilgisi, Amerikal›lar›n da

kentte okullar açmalar›n› sa¤lad›.

Daha çok misyonerlik faaliyetleri için

‹zmir’e gelen Amerikal›lar, kentte

yo¤un bir flekilde yaflayan

gayrimüslimleri Protestan inanc›na

çekme düflüncesindeydiler. 1875’te

Mary West 'in kurdu¤u k›z okulu, 1888

de American Collegiate Institute

ad›yla Basmane’de, Ermeni Mahallesi

içinde bir binada ilk, orta ve

ö¤retmen okulunu kapsayacak kadar

büyüyerek 1920’lerde 300 ö¤renciye

ulaflm›flt›. Basmane'nin yetersiz

gelmesi üzerine, 1923 te tafl›nd›¤›

Göztepe'de, bir kampüs niteli¤i

tafl›yan yerleflkesi ile Amerikan K›z

Koleji e¤itim mekanlar›n›n

zenginli¤ine verilen önemin iyi bir

örne¤idir.

“‹ZM‹R’‹N KUZEY‹NDEK‹ YERLEfi‹M ALANLARININ
BÜYÜK B‹R KISMINI YOK EDEN 1922 YANGINI
SONRASI, BU YERLEfiKEDE YAfiAMINI SÜRDÜREN
SA‹NT JOSEPH, 20. YÜZYILIN BAfiINDA YEN‹
YAPILARIN ‹LAVES‹ ‹LE GÜNÜMÜZDE DE ‹ZM‹R’‹N
ÖNEML‹ E⁄‹T‹M KURUMLARINDAN B‹R‹ OLMAYA
DEVAM ETMEKTED‹R”
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‹zmir’deki di¤er gayrimüslim

cemaatler olan Ermeni ve Yahudilerin,

Rumlar kadar e¤itim alan›nda büyük bir

at›l›m gerçeklefltiremedi¤i görülür.

Cemaat örgütlenmesinin Rumlara göre

daha zay›f ve maddi olanaklar›n›n daha

s›n›rl› olmas›ndan kaynaklanan bu

durum nedeniyle, ‹zmir’deki varl›kl›

Ermeni ve Yahudi aileler, çocuklar›n›

yeni aç›lan yabanc›lar›n okullar›na

göndermekteydiler. ‹zmir’deki Yahudi

cemaatinin en önemli okulu ise, 1860

y›l›nda Paris’te kurulan Evrensel

‹srailo¤ullar› Birli¤i’nin (Alliance

Israelite Universelle ) Yahudi

Mahallesi’nde, 1873’te açt›¤› okuldur.

Rougon’›n da de¤indi¤i gibi,

yabanc› okullar› ile k›yasland›¤›nda

‹zmir’de yaflayan Türk ve

müslümanlar›n e¤itim olanaklar›n›n

son derece yetersiz oldu¤u görülür.

Kentteki Türk ve Müslümanlar›n

SOLDA Mithatpafla Endüstri Meslek Lisesi:

Hamidiyye Mekteb_i Sanayii (Resim 10)

SOL ALTTA K›z Lisesi, zemin kat plan› (Resim 11)

SA⁄ ÜSTTE, SA⁄ ALTTA K›z Lisesi, Girifl portali

(Resim 12, 13)

(Kaynak: Resim 13, H. ‹. Alpaslan Arflivi)

e¤itim koflullar›n›n iyilefltirilmesine

yönelik çabalar›n ancak 19. yüzy›l›n

ikinci yar›s›nda h›zlanm›flt›r.

Bu dönemde aç›lan ve günümüzde

de yaflam›n› sürdüren okullardan en

önemlisi “Islahhane” veya “Mekteb-i

Sanayi” olarak bilinen okuldur. Devlet

adam› Mithat Pafla’n›n Tuna

Vilayeti’nde vali bulundu¤u s›rada

kurdu¤u bu okul sistemi, daha sonra

1868 y›l›ndan itibaren Anadolu

kentlerinde de kurulmaya bafllanm›flt›.

1881 y›l›nda ‹zmir Mekteb-i Sanayi ad›n›

alan ve 1891 y›l›nda yeni geliflmekte

olan Mithatpafla Caddesi üzerinde

konumlanan orta avlulu plan flemas›na

sahip yeni binas›na tafl›nan okulda,

ö¤rencilere bölge gereksinimlerine

uygun bilgi ve beceriler

kazand›r›l›yordu. Müslüman ve

gayrimüslim tüm vatandafllara aç›k

olan okul, daha sonra Abdülhamid'e

ithafen “Hamidiye Mekteb-i Sanayii"

ad›n› alm›fl, günümüzde de Mithat Pafla

Endüstri ve Meslek Lisesi ismiyle,

ö¤retime devam etmektedir. (Resim 10)

Söz konusu dönemde, ‹zmir’de

kurulan bir di¤er okul ise ‹zmir

Mekteb-i ‹dadisi/Sultanisi’dir. Konak’ta

eski Vilayet Kona¤›’n›n yan›nda, uzun

y›llar Adliye olarak hizmet eden binada

1886 y›l›nda iki katl›, galerili, bir orta

mekana sahip neo-klasik bir yap›da

aç›lm›fl olan Mektep-i ‹dadi, II.

Meflrutiyet döneminde Sultani’ye

dönüfltürüldü.1922 y›l›nda ‹zmir Erkek

Lisesi ad›n› alarak yukar›da de¤inilen

Merkez Rum K›z okuluna tafl›n›r. 1942

“HER NE KADAR 20. YÜZYILIN BAfiINDA
GERÇEKLEfiM‹fi DAH‹ OLSA, 1922 ÖNCES‹
‹ZM‹R’‹NDE ÖNEML‹ E⁄‹T‹M YAPILARINDAN
B‹R‹ DE KIZ L‹SES‹’D‹R”
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y›l›ndan itibaren de ‹zmir Atatürk Lisesi

ad›n› alarak günümüze kadar gelir.

Her ne kadar 20. yüzy›l›n bafl›nda

gerçekleflmifl dahi olsa, 1922 öncesi

‹zmir'inde önemli e¤itim yap›lar›ndan

biri de ‹zmir K›z Lisesidir. ‹zmir K›z

Lisesi Binas›, 1917’de, ‹zmir Valisi Rahmi

(Aslan) Bey taraf›ndan  ‘‹ttihat ve

Terakki Mektebi’ olarak yapt›r›lmaya

bafllanm›flt›r. Birinci Dünya Savafl›

esnas›nda tamamlanan yap›,  1919-1922

y›llar› aras›nda Yunan iflgali süresince

‘Helen Üniversitesi’ olarak kullan›lm›flt›r.

1936-1937 ö¤retim y›l›ndan itibaren ise

K›z Lisesi olarak hizmet vermektedir.

‹ttihat ve Terakki döneminde

gerçeklefltirilmifl di¤er yap›lar gibi,

yatay kitlesel etkili, genifl saçakl› k›rma

çat›l› yap›, I. Ulusal Mimarl›k biçimlenme

özelliklerini tafl›maktad›r.  Ana bina H

plan kurgusuna sahiptir. Girifl kitlesi

içinde derslik ve idari birimler yer

al›rken, merdiven kovas› yan›s›ra

ba¤lan›lan ikinci kolda 350 kiflilik

konferans salonu ile yemekhane ve

yatakhane birimleri yer almaktad›r.

Bodrumla birlikte üç katl› yap›n›n

tafl›y›c› sistemi tafl y›¤mad›r. Yap›,

bodrum kat bazalt tafl duvar iflçili¤i,

girifl aks›na göre simetrik üç parçal›

plan› ve cephe kurgusu, girifl portalinde

kullan›lan sütunlar› ile neo-klasik

biçimlenme özelliklerini de

tafl›maktad›r. Girifl portalinde kullan›lan

Türk üçgeni ve kolon köflelerinde yer

alan mermer detaylar› ise Osmanl› dini

yap›lar›n› an›msatmaktad›r. (Resim 11,

12, 13)

Günümüzde de kullan›lagelen tüm

bu yap›lara bak›ld›¤›nda, tümünde

ortak olan özelliklerin kitlesel, kent

dokusu içinde ortaya ç›kan, görünür

olan, bir anlamda e¤itime verilen önemi

de d›fla vuran, bunun yan›s›ra iç

mekanda da gelecek kuflaklar›n

e¤itiminde onlar›n yaflam kalitesini

artt›racak, kifliliklerine de etki edecek,

özgüvenlerini artt›racak zengin

mekanlar oldu¤u görülür. T›pk›, W.

Churchill'in dedi¤i gibi: "Biz binalar›m›z›

biçimlendiririz, binalar›m›z da bizi". t

Özen Eyüce, Doç. Dr., Bahçeflehir Üniversitesi 

Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü
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19. Yüzy›lda Tasarlanan ‹zmir Rüfldiye

Mektebi’nin Çizim ve Mimarl›k Terminolojisi

Ba¤lam›nda De¤erlendirilmesi

MAKALEDE ‹ZM‹R’DE ‹NfiA ED‹LECEK RÜfiD‹YE MEKTEB‹’N‹N (ORTAOKUL)
TASARIM YAKLAfiIMI ‹LE TASARIMI TEMS‹L EDEN Ç‹Z‹MLER‹ VE M‹MARLIK
TERM‹NOLOJ‹S‹ DE⁄ERLEND‹R‹LECEKT‹R.
Oya fienyurt

irifl
‹zmir Rüfldiyesi ve ayn›

dönemde tasarlanan Nifl1 Kalesi

Rüfldiyesi ile baz›

karfl›laflt›rmalar yap›lmas›, ‹zmir’deki

örne¤in farkl›l›klar›n› daha anlaml› hale

getirmifltir. ‹mparatorlu¤un iki ayr›

noktas›nda haz›rlanan bu çizimlerin

birbirinden farkl› biçimde ele al›nmalar›

ile ortaya ç›kan sonucun gerek çizim

dili, gerekse mimarl›k terminolojisi

ba¤lam›nda dilsel farkl›l›k yaratmas›

dikkat çeker. Kuflkusuz; arflivde bu ve

daha baflka farkl›l›klar› da gösterecek

pek çok çizime rastlanabilir. Ancak,

böyle bir araflt›rman›n sonuçlar›n›n

anlat›m›  oldukça uzun bir  süreci ve

araflt›rma alan›n› kapsar. Bu sebeple;

burada k›sa bir karfl›laflt›rma ile ‹zmir

rüfldiye mektebinin tasar›m›na iliflkin bir

de¤erlendirme yap›lmas› uygun

görülmüfltür. Baflbakanl›k Osmanl›

Arflivi’nde yer alan bu tasar›mdaki plan

çözümleri ve yaklafl›mlar›; çizim

nitelikleri ve terminolojik yönleri ile

anlamland›r›lmaya ve çözümlenmeye

çal›fl›lacakt›r. 

Rüfldiye Mektebi’nin ‹zmir ‹çin
Önemi
Abdülmecid döneminde çok say›da

rüfldiye mektebi aç›lm›flt›r. (Sakao¤lu,

2011, 451). ‹mparatorlukta aç›lmakta

olan 25 rüfldiye mektebinden birinin de

‹zmir’de bulunmas› ve bu rüfldiyenin

baflka yerlerde yap›lacak okullara

“numune” teflkil etmesi uygun

görülmüfltür. Dolay›s›yla, ‹zmir’de infla

edilecek olan rüfldiyenin örnek olarak

gösterilmesi için özel bir önem

verilmektedir. Yeni yap›lacak yap› ile

birlikte yeni e¤itim program›na da ayn›

özen gösterilmektedir. Bu sebeple, 29

Ca 1272/6 fiubat 1856 y›l›nda Maarif

Meclisi taraf›ndan ‹zmir’de aç›lmas›

planlanan rüfldiye ile birlikte sübyan

mektebinin de yönetimi ve e¤itim

program› için bir düzenleme

yap›lm›flt›r. Dört y›l sürecek Rüfldiye

Mektebi’ne iliflkin 7 maddelik

programda Türkçe yazma ve okuma

becerisinin gelifltirilmesine önem

verilmifltir. Ayr›ca, Osmanl› Tarihi,

Fenn-i Cebir, F›k›h ve Mant›k dersleri

de programa dahil edilmifltir2.

‹zmir’de Rüfldiye Mektebi
Aç›lmas›na ‹liflkin Kararlar ve
Yaz›l› Belgeler
19 N 1272/24 May›s 1856 y›l›nda

‹zmir’deki Vilayet Meclisi azalar›

taraf›ndan yaz›lan bir belgeden, bir

rüfldiye mektebi aç›lmas›na ve

mevcut sübyan mektebinin de

iyilefltirilmesine karar verildi¤i

anlafl›lmaktad›r. Gayrimüslim

çocuklar›n okullar›na giderek, hüner

sahibi olduklar›na, oysa Müslüman

çocuklar›n e¤itimden yoksun

kald›klar› ve yeteri kadar okul

olmad›¤›na dikkat çekilmifl, böylelikle

rüfldiye mektebinin inflas›n›n

gereklili¤i vurgulanm›flt›r. ‹zmir’de

rüfldiyeye dönüfltürülmeye uygun

birkaç oday› içeren bir mektep yap›s›

varsa; tamire ihtiyaç gösterip

göstermedi¤i ve e¤er tamire ihtiyaç

gösteriyorsa ne kadarl›k bir harcama

ile kullan›labilir hale getirilece¤i

araflt›r›lm›flt›r. ‹nfla edilecek rüfldiye

mektebinin e¤itilecek ö¤renci say›s›na

uygun olmas›na dikkat çekilerek,

mevcutlar içinde bir de¤erlendirme

yap›lm›fl, ancak ö¤renci say›s›n›

G

ÜSTTE ‹zmir'de infla edilmesi planlanan rüfldiye

mektebine iliflkin belgelerden biri (BOA., ‹.DH. Dosya

no: 353, Gömlek no: 23335)

SA⁄ ÜSTTE ‹zmir’de infla edilmesi kararlaflt›r›lan

rüfldiyenin plan› (BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek

no: 23335). ‹zmir’deki Rüfldiye Mektebi Tasar›m›

(BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek no: 23335). 1.

Arzan 34 Emin Efendi hazretlerinin bahçesi. 2.

Bahçe 12. 3. Arzan 36. 4. fiatranc yekun: 402

ebniyenin, 030 helan›n, 843 bahçenin, 1275. 5.

fiatranc 162, 6. Yük ve dolab, 7. Su haznesi, Tulen 4,

arzan 4. 8. fiatranc 8, 9. Büyük dolap, 10. fiatranc 36,

11. fiatranc 45, 12. Yük ve dolap, 13. fiatranc 13, 14.

Arzan 25, 15. Medrese yeri 10,5.
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karfl›layacak bir yap›n›n ‹zmir’de

bulunmad›¤› belirtilmifltir. Bununla

birlikte, Meclis-i Vâlâ üyelerinden Emin

Muhlis Efendi daha önce kentin içinde

sat›n ald›¤›  arsa üzerinde bir rüfldiye

mektebi yapmay› tasarlam›fl ve inflaata

bafllayarak temel duvarlar›n› k›smen

oluflturmufl, ancak inflaat yar›m

kalm›flt›r. Vilayet Meclisi üyeleri burada

bir rüfldiye mektebi inflas›na e¤er izin

verilirse, Emin Muhlis Efendi’nin de bu

karara memnuniyetle uyaca¤›n›

yönetime bildirmifltir. Baflka arsalar

incelenmiflse de, meclis üyeleri Emin

Muhlis Efendi’nin arsas›n› inflaat için

uygun bulmufltur. Arsan›n boyutlar›n›n

ve konumunun rüfldiye mektebi

yapmak için uygun oldu¤u ancak,

mektep yap›lmas› kararlaflt›r›lan arsan›n

yan›nda Emin Muhlis Efendi’nin bir

baflka arsas›n›n oldu¤u bilindi¤inden

bunun da okul arsas›na ilave edilmesi

düflünülmüfltür. Beldenin mimar› ve

di¤er kifliler arac›l›¤›yla ölçüm ve çizim

yap›larak keflif defteri sunulmufltur.

Mektebin  66549,5 kurufla mal olaca¤›

hesaplanm›flsa da münakasa (eksiltme)3

yap›larak, 55.000 kurufla infla

edilmesine çal›fl›lm›flt›r. Hac› Hasan

A¤a’n›n müteahhitli¤ini yapaca¤› bina

için 4995 kurufl bir kazanç sa¤layaca¤›

kaydedilerek, mektebin maliyetinin

hazine taraf›ndan ödenmesi istenmifltir4.

‹zmir’deki Rüfldiye Mektebi
Plan› ve Çizim Usullerinin
Ayn› Dönemde Tasarlanan Nifl
Kalesi Rüfldiye Mektebi Plan›
ile Karfl›laflt›r›lmas› 
‹zmir’deki rüfldiye mektebinin mimari

çizimlerindeki usul ve tasar›ma iliflkin

yaklafl›mlar›n ayn› dönemde

tasarland›¤› tespit edilen bir baflka

örnekle karfl›laflt›r›lmas›, incelenen

belgedeki baz› çizim ve tasar›m

özelliklerinin genellenmemesi için

uyar›c› olmufltur. ‹zmir’deki okul ile

birbirlerine yak›n tarihlerde inflas›na

karar verilen, ancak hakk›nda yaz›l› bir

kay›ta ulafl›lamayan 7 Ca 1275/13 Aral›k

1858 tarihli Nifl Kalesi dahilindeki

rüfldiye mektebinin plan›5 farkl›

bölgelerde farkl› çizim teknikleri ve

terminolojinin oldu¤unu düflündürür.

‹zmir’deki rüfldiyeden farkl› olarak, bu

yap›n›n plan›nda mekanlar›n adlar›

belirtilmifltir. Kâgir yap›lacak olan

Nifl’teki rüfldiyenin “L” plan›n›n uzun

ekseninin ortas›ndan yap›ya girifl

basamakla sa¤lanm›flt›r. Solda birbirinin

içine aç›lan kütüphane ve dersane

d›fl›nda, sa¤da “L” biçiminde oldukça

genifl bir müzakerehane vard›r.

Müzakerehanenin yan›nda s›ras› ile

kap›c›-hademe odas› ve ö¤retmenler

odas› yer alm›flt›r. Ancak bu mekanlara

okulun içinden girifl yap›lmam›fl, sadece

ön bahçeden ulafl›m sa¤lanm›flt›r. Okul,

biri okul duvar›na saplanan dört duvar

ile çevrelenmifltir. Tuvaletler okulun

arka bahçesinde yer almaktad›r. Okulun

bahçesine girifl kap›s› ile okulun girifl

kap›s› ayn› aks üzerindedir. Yap›n›n ön

cephesi de çizilmifl, renklendirilmifl ve

k›smen gölgelendirilmifltir. Bu çizim

Erkân-› Harbiye Kaymakamlar›ndan

Samih Bey taraf›ndan haz›rlanm›flt›r.

Yap›n›n “L” formundaki plan›

zorunluluklar sebebiyle mi bu formu

alm›flt›r? Sorusunun cevab›n› vermek

etraf›ndaki yap›lar gösterilmedi¤i için

güçtür. Osmanl› arfliv çizimlerinde çok

az say›da etrafl›ca çizilmifl vaziyet plan›

oldu¤u için bu durum do¤al

karfl›lanabilir. Ancak, Nifl’teki rüfldiye

plan›n›n çizim niteli¤inin, plan›

anlamland›rmadaki kolayl›k sebebiyle,

günümüzdeki çizim tekni¤ine yak›n

oldu¤unu söylemek mümkündür. Bahçe

düzenlemesi dikkate al›nm›fl ve

geometrik de olsa bir öneri

gelifltirilmifltir. Bu çizimde ölçek

verilmesi ve kullan›lan mimarl›k

terminolojisi ‹zmir’dekinden farkl›l›k

gösterir. Çizimlerde “mukatta-i ufkî”

(yatay kesit/plan) ve “irtisâm-› amûdî”

(dikey izdüflüm/görünüfl) gibi iki farkl›

ifade; bir önceki yüzy›la göre yeni

terimler olarak de¤erlendirilebilir6.

‹zmir’deki örnekte ise, ön avludan

ulafl›lan okulun ön cephesinde biri

sa¤da di¤eri solda olmak üzere iki ayr›

girifl bulunur. ‹ki girifl önlerindeki

sahanl›k ve merdivenlerle alt kottaki

hole ulaflmay› sa¤lar. Bu hol sa¤da ve

solda iki odaya aç›l›r. Holün karfl›

yönünde bir sofa vard›r ve bu sofan›n

da sa¤›nda ve solunda dolapl› ve biri su

hazneli iki oda yer al›r. Sofan›n

“‹MPARATORLUKTA AÇILAN 25 RÜfiD‹YE
MEKTEB‹NDEN B‹R‹N‹N DE ‹ZM‹R’DE
BULUNMASI VE BU RÜfiD‹YEN‹N BAfiKA
YERLERDE YAPILACAK OKULLARA NUMUNE
TEfiK‹L ETMES‹ UYGUN GÖRÜLMÜfiTÜR ”



karfl›s›nda ise büyük bir oda

konumlanm›flt›r.  Hiçbir mekan ad›na ve

ölçe¤e rastlanmayan bu planda

mekanlar›n içinde “flatranc/satranc”

say›lar› verilmifltir7. ‹zmir’deki ve Nifl’teki

plan›n tek ortak yönü tuvaletlerin arka

bahçede çözümlenmifl olmalar›d›r.

Bununla birlikte, biri koridor, di¤eri

sofan›n etraf›nda s›ralanan oda

düzenine ba¤l› olarak gelifltirilen

tasar›m yaklafl›mlar› ile bu planlar;

‹stanbul d›fl›ndaki bölgelerde rüfldiye

mektepleri için belirli bir tipoloji

gelifltirilmedi¤ini do¤rulamaktad›r.   

‹zmir’de Yap›lmas›na Karar
Verilen Rüfldiye’nin Keflif
Defterindeki ‹fadeler 
15 N 1272/20 May›s 1856 y›l›nda

haz›rlanan ‹zmir’deki rüfldiye ile ilgili

keflif defterinde8, s›k s›k “satranc” veya

“flatranc” olarak kullan›lan terim bir

kareyi tan›mlamaktad›r. Gerçekte,

satranç kelimesi Orta Farsça ayn›

anlama gelen “çatrang” sözcü¤ünden

al›nt›d›r. Bu sözcük Sanskritçe “dört

kol”, “dört unsurdan oluflan ordu”

anlam›na gelmektedir. Osmanl›’da

kullan›m›na, Mimarbafl› Mehmet A¤a’n›n

1623 y›l›nda Sultan Ahmet Camii’nin

inflaat›n› ilerletti¤i s›rada Cafer Efendi

taraf›ndan yaz›lan (Öz, 1944, 180)

“Risâle-i Mi’mâriye” adl› eserinde

rastlanmaktad›r9. Cümlelerde bu

biçimde kullan›lan terim “kare” anlam›na

gelir. 19. yüzy›l›n sonlar›na ait olan

‹zmir’deki rüfldiye  mektebinin yap›m›

için haz›rlanan keflif defterinde bu

terime rastlanmas›, Risâle-i

Mi’mâriye’nin yaz›ld›¤› yüzy›ldan sonra

da baz› sözcüklerin mimarl›k

terminolojisinde süreklilik sa¤lad›¤›n› ve

baz› bölgeler ve mimarlar için inflaat

prati¤i içinde geleneksel hesaplama

sisteminin devaml›l›k gösterdi¤ini

destekler. Risâle-i Mi’mâriye’de de

karelere bölünerek hesaplanan arsa

ölçülerinin, eldeki do¤a parças›nda

parsel hesaplamada kolayl›k göstermesi

ile iliflkisi kurulmufltur (Gökyay, 1976,

184-187). Bu karelere bölünerek alan

hesaplama yöntemi ayn› zamanda

burada konu al›nan rüfldiye mektebinin

mekan hesaplamar›nda da görülür.

Karelere ay›rma (karolajlama) ifllemi

Osmanl› dünyas›nda çizimler için m›star

tahtas› kullanma gelene¤inden

kaynaklan›r. M›star tahtas› bilindi¤i gibi,

Hat Sanat›’nda da kullan›lan ve sat›r

sistemini yaratmaya yarayan bir

düzenektir. Üzerinde s›ra s›ra bükülmüfl

ibriflim gerili mukavvadan ibaret olan bu

alet, ka¤›d›n alt›na konulur, üstüne temiz

bir bezle sar›l› parmak gezdirilmek

suretiyle ka¤›tta hafif kabartma çizgiler
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meydana getirilirdi. Çizgiler üzerine yaz›

yaz›lmas› için sat›rlar›n düz olmas› bu

biçimde sa¤lan›rd›10. Ancak, sat›r olarak

kullan›lan yatay çizgiler oluflturulduktan

sonra, bu kez ka¤›t 90 derece çevrilerek

ayn› s›vazlama ifllemi

gerçeklefltirildi¤inde karolaj ortaya

ç›kard›. Ka¤›tta ipliklerin b›rakt›¤› kare

izler çizim yapmak için kullan›l›rd›. Çizim

karolaj›n çizgilerini izleyerek düz bir

cetvelle yap›l›rd›. Kareli ka¤›t

kullanman›n avantaj›, çizimi ölçek

hesaplamas› yapmadan gerçeklefltirme

olana¤› vermesindendir11.

Çizim yapabilmeyi sa¤layan araçlar

ayn› zamanda yaz› yaz›lmas›n› da

sa¤lamaktad›r. M›star tahtas›n›n

ipliklerinin aral›klar› çizim yapan kifli için

ölçek belirlerken, Hat Sanat›’nda yaz›n›n

büyütülüp küçültülmesi de “satranç”

usulü olarak adland›r›lan benzer bir

sistemle gerçeklefltirilir. Hat numunesinin

her taraf› karelere bölünür ve yaz› ne

büyüklükte olacaksa o kadar misli büyük

karelere ayr›lm›fl bir baflka ka¤›da

karelerin karfl›l›¤› bulunarak aktar›l›rd›

(Derman, 1997, 432). Osmanl›

mimarisinin biçimlenmesinde; modülleri

ve dikdörtgenleri ortaya ç›karan sistem

büyük ölçüde m›star tahtas›n›n çizim

arac› olarak kullan›lmas›na ba¤l› görünür. 

Grid sistemli bu plan üzerindeki bir

kare modül bir kare arfl›na karfl›l›k

gelmektedir. Böylelikle, infla maliyetinin

do¤ru olarak tahmin edilmesini

kolaylaflt›rm›flt›r. ‹nflaat malzemelerinin

boyutunun standardizasyonu ve Osmanl›

bina yap›c›lar›na ödeme al›flkanl›¤›; iflin

her kare arfl›n›na ba¤l› olarak

yap›lmaktayd›. Grid temelli planlar›n

üzerinden ifl maliyeti ve gerekli malzeme

“KARELERE AYIRMA (KAROLAJLAMA)
‹fiLEM‹ OSMANLI DÜNYASINDA Ç‹Z‹MLER ‹Ç‹N
MISTAR TAHTASI KULLANMA GELENE⁄‹NDEN
KAYNAKLANIR”
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KAYNAKLAR

• Derman, Mustafa U¤ur (1997), “Hat”, Türk Diyanet

Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, C.: 16, s. 427-437.

• Devellio¤lu, Ferit (2003), Osmanl›ca-Türkçe

Ansiklopedik Lûgat, 20. B., Ayd›n Kitabevi, Ankara.

• Gökyay, Orhan fiaik (1976), “Risale-i Mimariyye -Mimar

Mahmed A¤a- Eserleri”, ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’ya

Arma¤an, TTK Bas›mevi Ankara, s. 113-215. 

D‹PNOTLAR

1 Nifl, Osmanl› döneminde 1846-1864 y›llar›nda eyalettir

(Sezen, 2006, 394). Bugün S›rbistan’›n güneyinde yer

alan bir flehirdir. 

2 BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek no: 23335.

3 Bir inflaat iflini yüklenmek isteyen müteahhitler

aras›nda ihale bedelinin düflürülmesi için teklif

verilmesi. Bkz. (fienyurt, 2011, 117-132). 

4 BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek no: 23335.

5 BOA., PLK., No: 855.

6 BOA., PLK., No: 855.

7 BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek no: 23335.

8 BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek no: 23335.

9 Risâle-i Mi’mâriye’de flöyle geçmektedir: “… O ç›buk

ile uzunlu¤u on ç›buk ve eni de on ç›buk ölçersin, onu,

onla çarpars›n, o çarpmadan ç›buk hesab› flatranc›s›

(karesi) ile yüz ç›buk ç›kar”. Bu kelimenin “kare”

anlam›na gelen di¤er kullan›mlar› için bkz. (Orhan fiaik

Gökyay, 1976, 184-187).

10 Ço¤ulu “mesatir”dir. (Pakal›n, 1993, 531).

11 Osmanl› mimarlar›n›n plan yap›m› için özel modüler

sistemden yararlanmalar› 16. yüzy›la dayanmaktad›r.

Söz konusu sistemin benzerleri, ‹ran, Orta Asya ve

Hindistan’da da mimarlar taraf›ndan kullan›lm›flt›r.

(Tanyeli ve  Tanyeli, 1993, 126-127).

12 Orta Asya’daki uygulamada ise her bir grid karesi

sabit bir tu¤la say›s›n› simgeler. Malzeme miktar›n›n

toplam›, amaçlanan yap›da aç›kl›klar ç›kar›ld›ktan

sonra, kareler say›larak hesaplan›r ve yükseklikle

çarp›l›r. Bu tasar›m metodu özellikle modüler

planlamaya uygundur. Mimari detaylar›n ölçe¤ini

pergelsiz ve cetvelsiz gösterir. Pers, Mo¤ol ve Orta

Asya planlar› üzerinde, gridlerin yatay ve düfley

çizgileri çizilmifltir. Bu durum, Osmanl› çizimlerinde

bulunan çizgi izlerinden farkl›d›r. Çizgi izleri olan

gridler, çizilmifl gridlerden gerçek tasar›m›n

alg›lanmas›n› kolaylaflt›rmas› yönüyle daha kullan›fll›d›r.

(Necipo¤lu-Kafadar, 1986, 231, 233).

13 Terbî’: Dörtleme, dört köflelendirme gibi anlamlarda

kullan›l›r. (Devellio¤lu, 2003, 1083).  

14 BOA., ‹.DH., Dosya no: 353, Gömlek no: 23335.

15 18. yüzy›l ortalar›nda “resm-i mücessem”

(perspektif) ve “resm-i musattah” (plan) terimleri

kullan›lmaktad›r. Daha sonralar› “resm-i müsennem”

terimi bunlara eklenir (Tanyeli, 1995, s. 39). Nifl’teki

rüfldiyenin projesinde ise yatay ve düfley eksenden

bak›fl›n belirleyicili¤ini gösteren “mukatta-i ufkî” (yatay

kesit) ve “irtisâm-› amûdî” (düfley görünüfl/dikey

üzdüflüm) terimleri ortaya ç›kmaktad›r. 

miktar› kolay tahmin edilmifl olmal›d›r.

Topkap› Müzesi Arflivi’ndeki 16. yüzy›l›n

ilk yar›s›nda çizildi¤i ve söz konusu

arflivdeki en eski bina planlar› oldu¤u

ifade edilen türbe planlar› (Orgun, 1938,

336) her kare modülün bir kare arfl›na

eflit oldu¤unu ortaya ç›karm›flt›r. ‹ç

mekanlar›n ölçüsü 10x10 arfl›n, 10x10

kareyi içerir. Bu tasarlama tekni¤inin

di¤er bir avantaj›, ölçekli çizime kolayl›k

sa¤lamas›n›n ötesinde, infla sürecinde

gerçekleflecek hatalar›n azalt›lmas›n›

sa¤layarak yön gösterici olmas›d›r.

Kare modüller say›sal de¤erlere

çevrilebilir ve tüm tasar›m›n oran

durumu hakk›nda yol göstericidir.

Izgara üzerindeki zemin planlar› seçilen

arsa üzerine küçük tasar›mlar›n gerçek

büyüklüklerine çevrilmesini

kolaylaflt›r›r12.

‹zmir’de infla edilecek rüfldiye

mektebi için çizilen planlar dijitallerde

oldu¤u için böyle bir m›starlaman›n

ayr›flt›r›lmas› zordur. Ancak,

Osmanl›’n›n son dönemlerine ait arfliv

çizimlerinde ço¤unlukla m›starlanm›fl

veya karelenmifl ka¤›t üzerine çizilmifl

alternatif planlara da birbirinden ayr›

dosyalarda rastlanm›flt›r. ‹zmir’deki

rüfldiyenin hesaplamalar›n›n “flatranc”

ya da “satranc” üzerinden yap›lmas› da

bu kan›y› do¤rulamaktad›r. Mekanlara

iliflkin alan veya çevre hesab› oldu¤u

düflünülen, “flatranc 13”, “flatranc 36”,

flatranc 8” gibi ifadeler, mekanlar›n

içindeki kare miktar›n› ve kenar

ölçüsünü tan›mlamaktad›r. Bunun

d›fl›nda defterde, dikdörtgenlerin dört

kenar›n›n hesapland›¤›n› destekleyen

“terbii”13 kelimesinin flatranc ile

kullan›larak “terbii 180 flatranc”

biçiminde ifade edildi¤i de

görülmektedir. Yerel malzemelerin

dilsel ifadede kendini buldu¤u

düflünülebilir. “Avluya kara döfleme”,

“Azman çubu¤u”, “Ko¤ufllara Kazda¤›

merte¤i” gibi kay›tlara, keflif defterinde

rastlanmaktad›r14.

Sonuç
19. yüzy›l›n ortas›na tarihlenen her iki

çizimde; farkl› terminoloji ve farkl›

mimari anlat›m tarz›n›n olmas›, merkeze

ulaflan çizimler aras›nda kurall› bir pafta

düzeninin sa¤lanmad›¤›n›

göstermektedir. Mimari anlat›m

biçimlerinin farkl›l›¤› ço¤u zaman

bugün mimarlarca kullan›lan Bat›l›

teknik resim kaidelerine ba¤l›
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Müdürlü¤ü Yay›n  Nu: 21, Ankara.

• fienyurt, Oya (2011), Osmanl› Mimarl›k

Örgütlenmesinde De¤iflim ve Dönüflüm, Do¤u Kitabevi,

‹stanbul.

• Tanyeli, U¤ur ve Gülsün Tanyeli (1993), “16. Yüzy›l

Osmanl› Mimarl›k Teknolojisi”, Türk Kültüründe Sanat

ve Mimari Klasik Dönem Sanat› ve Mimarl›¤› Üzerine

Denemeler, ‹stanbul, s. 125-156.

• Tanyeli, U¤ur (1995), “Türkiye’de Modernleflmenin

Unutulmufl Tan›klar›: Askeri Mimarl›k Elkitaplar›”,

Mimarl›k, S.: 263, s. 38-42.

• Ünsal, Behçet (1963), “Topkap› Saray› Arflivinde

Bulunan Mimarî Planlar Üzerine”, Türk San’at› Tarihi

Araflt›rma ve ‹ncelemeleri, s. 168-197.

• BOA (Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi)

‹.DH., ‹rade Dahiliye

PLK., Plan-Proje Katalo¤u

olmamaktan kaynaklan›r. Minyatür

sanat›ndaki kent tasvirleri gibi sürekli

yatay bak›fl aç›s› ve yatay eksende

düfley gösterimi sunma hali vard›r. 17.

yüzy›lda yap›lan çizimlerde de bu

gösterim biçimi bulunmaktayd› (Ünsal,

1963, 191). 19. yüzy›la ait olan ‹zmir’de

infla edilecek rüfldiye için yap›lan

çizimde bu tip geleneksel anlat›m

tekniklerinin sürdü¤ü tespit

edilmektedir. Derinlik vermek amac›yla

perspektif kurallar›n›n tam olarak

kullan›lmad›¤› ancak derinlik hissi

yaratan baz› çizgilerden yararlan›ld›¤›

görülür. Duvarlar›n ve pencerelerin

planda yükseltilmesi, kap›lar›n

görünüfllerinin planda gösterimi gibi

çabalar; ‹zmir’deki rüfldiyenin plan

çiziminde yatay kesit üzerinde düfley

gösterimin aray›fllar›n› ifade eden

izlerdir. Bununla birlikte, kareleme ve

karolaj üzerinden çizim ve hesap

yapma yöntemi de varl›¤›n› sürdürür.

Arfliv’de ‹zmir’deki rüfldiye mektebinin

çizimine benzer tekniklerde baflka

çizimlere de rastlanm›flt›r. Nifl’teki

örnekte ise bir yüz y›l önceye göre

yatay kesit (plan) ve görünüfle iliflkin

terminolojide yenilikler tespit edilebilir15.

De¤iflken terminoloji ve mimari anlat›m

tekni¤i, imparatorlu¤un her noktas›nda

çizim dilinde bir bütünlük

oluflturmadan, kiflisel ifade gücü ve

tercihine  ba¤l› bir yöntem belirlemifl

olmal›d›r. t

Oya fienyurt, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi MTF
Mimarl›k Bölümü Mimarl›k Tarihi Anabilim Dal›

SOL ÜSTTE Nifl Kalesi rüfldiyesi plan ve

görünüflü (BOA., PLK., No: 855). Nifl’te

‹nfla Edilecek Rüfldiye Mektebi’ne ‹liflkin

Tasar›m (BOA., PLK., Genel S›ra no: 855).

1. Nifl Kale-i Hakaniyesi dahilinde kargir

olmak üzre bu defa müceddeden

inflas›na lüzum görünen Rüfldiye

mektebinin mukatta-› ufukîsidir. 2.

Kütübhane 3. Dershane 4. K [Kef] 5.

Müzakerehane 6. Helalar 7. Kap›c› ve

hademe odas› 8. Hoca efendiler odas› 9.

Bahçe 10. Bahçe 11. Mekteb-i mezkurun

mukatta-› ufukisi üzerinde vaki AB

istikametine nazaran irtisâm-› amûdisi

yani vechen görünüflüdür. 12. Erkân-›

Harbiye Kaymakamlar›ndan Samih Bey

marifetiyle bi’t-tertib tersim k›l›nm›fld›r.

Fi 7 Ca sene [12]75/13 Aral›k 1858. 13.

Mikyas.
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VitrA Ça¤dafl
Mimarl›k Dizisi:
Kültür Yap›lar› 4

YAYIN TANITIM

VitrA ve Türk Serbest Mimarlar Derne¤i'nin 4 y›l önce bafllatt›¤› "VitrA Ça¤dafl

Mimarl›k Dizisi" kapsam›nda yay›nlanan "Kültür Yap›lar›" bafll›kl› 4. kitap, kültür

yap›lar› için tasarlanm›fl mimari projelerin dikkat çeken örneklerini bir araya

getiriyor. Kitapta, Türkiye'de 2000 y›l›ndan sonra üretilen müze, konser

salonu, sergi mekân›, sinema ve tiyatro gibi kültürle do¤rudan iliflkili

yap›lardan oluflan, 49 projelik bir seçki yer al›yor. Kültür üretiminin vücut

buldu¤u yap›lar›n dikkat çeken örneklerini bir araya getiren kitap, ça¤dafl

mimarl›ktaki dönüflümleri gündeme tafl›yarak ve fark›ndal›k yaratarak,

gelece¤e dair bir sorgulama ortam› sunuyor. 

Türkiye'de ça¤dafl mimarl›k alan›nda kaynak ve bellek oluflturmay›

amaçlayan kitab›n editörlü¤ünü Banu Binat ve Neslihan fi›k yap›yor. Kitapta,

her proje için kendi mimar›n›n yorumunun yan› s›ra, tüm projeler için N. Müge

Cengizkan'›n de¤erlendirmeleri yer al›yor. Ayr›ca, Saffet Bekiro¤lu'nun

yaz›s›yla birlikte, Levent Çal›ko¤lu ve Vas›f Kortun ile yap›lan söylefliler de

okuyucuya sunuluyor. Kitapta, U¤ur Tanyeli'nin arka kapak yaz›s› da

bulunuyor. Türkçe ve ‹ngilizce olarak haz›rlanan kitaptaki projelerin kitaba

s›¤mayan bilgilerine VitrACagdasMimarlikDizisi.com adresinden ulafl›labiliyor.

VitrA Ça¤dafl Mimarl›k Dizisi; farkl› yap› türlerini eksen alarak, Türkiye

ça¤dafl mimarl›k ortam›n› belgelemeyi, tart›flmay› ve yeni çal›flmalar için zemin

oluflturmay› hedefliyor. Proje, her y›l konu özelinde sergi, panel, ö¤renci

atölyeleri, gezi gibi farkl› etkinliklerle zenginlefltirilerek tüm y›la yay›l›yor.

YAYINEV‹ YEM Yay›n
ED‹TÖR Banu Binat,
Neslihan fi›k
ISBN 9786056100055

YAYINEV‹ Mimarlar Odas›
Yay›nlar›
YAYIN TAR‹H‹ Mart 2015

Ifl›¤›n Peflinde 
Bir Mimar: 
Erkut fiahinbafl

1950’lere kadar ‹stanbul kaynakl› mimarl›k e¤itimi, prati¤i ve örgütlenmesinin

‘etki merkezi’nin 60’larla birlikte Ankara’ya kayd›¤› ve ODTÜ’de yetiflen ilk

kufla¤›n, bu dönüflümde önemli rol üstlendi¤i, bir dönüflüme kaynakl›k etti¤i

biliniyor. Bu ilk kuflak içerisinde uygulamac› kimli¤i ile öne ç›kan, e¤itimci

kimli¤ini de mesle¤inin ilk y›llar›nda beraberinde tafl›yan isimler aras›nda en

önemlilerinden biri Erkut fiahinbafl... ‹skandinav ülkelerinde edindi¤i mimari

görgü ve deneyimini, Türkiye’ye döndükten sonra ifllerine ve ODTÜ’de verdi¤i

mimarl›k e¤itimine aktaran mimar, ilk on y›ldan sonra tümüyle mimarl›k

prati¤inin içinde üretimini sürdürür. Mimarl›¤›n en sayg›n mesleklerden biri

kabul edildi¤i, mimari kültürü güçlü ‹skandinav ülkelerinde edindi¤i görgü,

Türkiye’nin mimarl›k ortam›n› ve geleneklerini içsellefltiren mimara, s›n›rlar›

zorlama ve bunlar› olana¤a dönüfltürme yönünde ivme verir. Bat›y› do¤rudan

aktarmak yerine, bir kaynak olarak kullan›r. Mimarl›¤›n›n dil çeflitlili¤i ve

esnekli¤i, yap›lar›n›n modern, çoklu, zengin dili, Abdi Güzer’in de¤erlendirmesi

ile “Genelgeçer uluslararas›, anonim bir modern dilin Türkiye’ye özgü

indirgenmifl kal›plar›na ra¤bet etmek yerine, modernizmin içinde mimarl›¤›n

dilden ba¤›ms›z de¤erlerini koruyabilecek bir alt anlay›fl”a karfl›l›k gelir.

Kuzey ülkelerinde mimarl›kta ›fl›¤›n ne denli yaflamsal önemde oldu¤unu

kavray›fl›, yap›lar›nda ›fl›¤›n bilinçli kullan›m› ile çevrelenen / dönüflen /

zenginleflen iç mekân›n ‘aura’s›n› yarat›r. ‹ç mekân› bazen tümüyle y›kayan,

bazen ona incecik s›zan, bazen mekânda oynaflan, bazen çak›l› kalan ›fl›k,

mekânda zaman› gözle görünür hale getirir. Erkut fiahinbafl mimarl›¤›,

imgelerinden çok yaratt›¤› mekân›n ‘aura’s› ile ak›lda kal›r.

Kitap, Esin Boyac›o¤lu, Ali Cengizkan, Jale Nejdet Erzen, Abdi Güzer, ‹lhan

Kural ve Ziya Tanal›’n›n, fiahinbafl ve mimarl›¤› üzerine panelde dile getirdikleri

de¤erlendirmeleri ve ara tart›flmalar› içeriyor. Ayr›ca, Kemal Aran’›n,

fiahinbafl’›n Do¤ramac›zade Ali Pafla Camisi’ni “töre y›kan” (ikonoklast) bir

uygulama olarak niteledi¤i ve taklit (mimesis) kuram› aç›s›ndan irdeledi¤i

makalesi yer al›yor. Ifl›¤›n kurucu öge oldu¤u, sergide biraraya getirilen yap›

ve projeler kitab›n arayüzlerinden biri. Öngörülü bir mimar olarak yaflamboyu

üretimlerini bir kitapta biraraya getiren ilk mimarlardan olan Erkut fiahinbafl,

kitab›n› 1998 y›l›nda yay›mlam›flt›. Kitab›n di¤er arayüzünü ise 1998’den 2014’e

fiahinbafl yap› ve projelerinin bir güncellemesi oluflturuyor.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

