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TÜBİTAK destekli bir proje olarak ele alınan ve 2011 yılı Haziran ayında baş-
layan “Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma, 
Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi”, 2014 Haziran ayı itibarı ile 
süresini –bürokratik açıdan– tamamlamış bulunuyor. Ancak, konut özelinde si-
vil mimarlık örneklerinin araştırılmasını, bu örneklerin belgelenmesini ve kuru-
lacak sanal kent arşivi aracılığı ile kamuoyunun kullanımına sunulmasını amaç-
layan projenin hedefleri, başlangıcından itibaren, bürokratik taahhütlerinin öte-
sinde oldu ve kamusal bir sorumluluk bilinciyle belirlendi. Şimdiye dek gözardı 
edilmiş bulunan önemli bir yapı stoğunun kültür mirası niteliği taşıdığına dikkat 
çekilmesini ve bu yapıların korunmasının sağlanmasını amaçlayan proje ekibi, bu 
çerçevede, doğrudan uzmanlık iddia edemeyecekleri “koruma” alanına da temas 
etmenin ve proje bulgularını bu alandaki uzmanların bilgi ve deneyimleri ile bu-
luşturmanın gerekliliği konusunda hemfikir oldu. İşte ilerleyen sayfalarda belge-
lenen çalıştay, bu doğrultudaki çabaların ürünüdür.

Proje süresi olarak tarif edilen üç yıllık dönemde, kurgulanan envanter çalış-
ması Ankara kentinin 1930-1980 yılları arasındaki kentsel yapısını birer yıllık 
üç etap hâlinde ele almıştır. Buna göre ilk yıl Ulus’u merkez alan ve Yenimahal-
le, Keçiören, Altındağ, Mamak, belediye sınırlarını içine alan bölgede araştırma, 
belgeleme ve veri tabanı oluşturma çalışmaları yürütülmüştür. İkinci yıl içinde, 
Kızılay’ı merkez alan ve Cebeci, İncesu, Sıhhiye, Maltepe, Anıttepe, Bahçeli ve 
Emek semtlerini kapsayan bölgede, ve üçüncü yıl içinde de Kavaklıdere mer-
kez olmak üzere Küçükesat, Seyranbağları, Ayrancı, Çankaya ve Gaziosmanpaşa 
semtlerini içeren bölgede çalışılmıştır. Bu etaplama doğrultusunda yürütülen ça-
lışmalarda, yaklaşık 300 yapı tespit edilip belgelenmiştir.
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Projenin, başlangıç tarihi olan 2011 yılı itibarıyla kendisine çizmiş olduğu 
çerçevenin ötesinde hedeflere yönelmesini sağlayan başlıca unsur, VEKAM’ın 
desteği olmuştur. Bu destek sayesinde belgelenen yapılara ait kartların ve envan-
teri kapsayan kataloğun basımı ve kapsamlı bir serginin düzenlenmesi planlana-
bilmiştir. Bunların yanında, ilki 2012 Aralık, eldeki yayınla dokümanlaştırılan 
ikincisi ise 2013 Aralık ayı içinde gerçekleştirilen iki çalıştayın düzenlenmesi ve 
notlarının yayına dönüştürülmesi mümkün olmuştur. Bu çalıştaylar, bir yandan 
oluşturulan envanteri mimarlık akademiyası ile buluşturmaya, bir yandan da pro-
jenin ilerleyişine kuramsal ve metodolojik açılım sağlamaya hizmet etmiştir. Ça-
lıştayların yayına dönüştürülmüş olması ise, hem proje sürecinin, hem de ortaya 
attığı problemlerin daha sonraki araştırmacılar tarafından da izlenebilmesini ve 
kullanılabilmesini mümkün kılmaktadır.

“Tarih Yazımında Sivil Mimarlık” başlıklı ilk çalıştay, Türkiye’de modern mi-
marlık anlatısı içinde sivil mimarlık yapılarının, özel olarak da –tanınmış mimar-
larca üretilen ve ‘kanon’ tanımı içinde düşünülebilecek örnekler dışında– konut 
yapılarının ihmal edilmiş olduğu tespiti üzerinden şekillenmiştir. “Korumada 
Sivil Mimarlık” başlıklı ikinci çalıştay ise, projenin temel aldığı ikinci bir tespitle 
biçimlenmiştir: Türkiye’de koruma pratiği belli bir dönemle sınırlı kalmış, 20. 
yüzyılın modern sivil mimarlık yapılarını kapsamı içine alamamıştır. Bu tespitten 
hareketle kurgulanan çalıştay, çerçeve sunumları izleyen iki tartışma ve bir de-
ğerlendirme oturumu ile devam etmiştir. Mimarlık tarihçilerini ve kuramcılarını, 
akademi, uygulama ve bürokrasi alanlarında faaliyet gösteren koruma uzmanları 
ile bir araya getiren çalıştay, 20. yüzyıl mirasının korunmasına ilişkin kuramsal 
ve metodolojik tartışmalara sahne olmuştur. Katılımcılar, her ikisi de modernlik 
deneyiminin ürünü olan çağdaş koruma anlayışı ile yeniyi arayışla karakterize 
olan modernist mimarlık pratiği arasındaki gerilimden, eskiyi tarif edecek zaman 
sınırının kayganlığına kadar bir dizi problemi ele almıştır. Öte yandan, çalıştay 

çerçevesinde, günümüz Türkiye’sinde hakim olan yıkıcı kentsel gelişim ideolojisi 
karşısında yaşanan fiili zorluklar da tartışılmış, mevzuatın sınırlılıklarından ko-
ruma kurullarının işlevsizleştirilmesine kadar bir dizi konu gündeme gelmiştir. 
Tartışmacılar, kamusal bilinç eksikliği, devletin düzenleyici rolü, piyasanın yön-
lendirilmesi gibi bir dizi tema çerçevesinde sorunları ve olası çözüm önerilerini 
ele almışlardır. İlerleyen sayfalarda görüleceği gibi, bu tartışmaların doruk nok-
tasının, yıpranmış ve güvenilirliği hakkında kuşkular bulunan bir kavram olan 
“sürdürülebilirlik” kavramına dair bir değerlendirme olması dikkat çekicidir. Zira 
kavramın başka şeyler yanında temsil ettiği şey, modernite deneyiminin, kendi 
yıkıcı dinamiğiyle başa çıkmak konusunda kendi içinden ürettiği bilinç duru-
mudur. Bir başka ifadeyle, sürdürülebilirlik tartışması, gelişme dinamikleri kar-
şısında tahribatı önemsiz görünen bir olgunun korunmaya değer olduğuna dair 
bir mücadelenin ürünüdür; kentsel gelişim açısından sivil mimarlığın durumu, 
günümüz Türkiye’sinde tam da böyle görünmektedir.

Gerek modern dönem mimarlık kuramı ve tarihi ile uğraşanları, gerekse ko-
ruma alanında faaliyet yürüten akademisyen ve uygulamacıları yakından ilgilen-
direceğini düşündüğümüz bu tartışmaları yayın hâline getirmenin önemi büyük. 
Bu açıdan, projenin her aşamasında destek vererek projenin kapsamını ve ufkunu 
genişletme olanağı sağlayan VEKAM’a ve değerli çalışanlarına bir kez daha te-
şekkür ediyoruz.

Kasım 2014, Ankara
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Prof. Dr. Adnan Tepecik

Üniversitemizin kurucusu, kurucu rektörü ve Zonguldak Milletvekili, değerli 
hocamız Prof. Dr. Mehmet Haberal, çalıştayımıza teşrifinizden dolayı, Fakülte-
miz adına şükranlarımı sunuyorum.

Sayın rektör yardımcılarım, dekanlarım, saygıdeğer konuşmacılar, değerli 
katılımcılar ve sevgili öğrenciler. Bilinen tarihi ile Ankara 10 bin yıl öncesine, 
Eski Taş Çağı’na ulaşan, tarihi ve kültürel derinlikleri açısından Hattiler, Hititler, 
Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Sel-
çuklular ve Osmanlıları ağırlamış bir yerleşim ve kültür merkezidir. Batı ve Doğu 
medeniyetlerine ev sahipliği yapan Ankara, geçmişte, Galatların bir boyu olan 
Tektosaglara ve daha sonra Friglere başkentlik yapmış olup, 1923 yılından bu 
yana ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmaktadır.

Ankara, cumhuriyetimizi kuranlar için destansı bir tarihe sahiptir. Mustafa 
Kemal, meclis çalışmalarını daha yakından izleyebilmek için, 27 Aralık 1919’da 
Ankara’ya gelmiştir. Buraya gelmesinin nedenleri arasında kentin demiryolu 
ağına sahip olması, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmemiş olması, merke-
zi bir konumda bulunması ve Batı Cephesi’ne yakın olması gibi nedenler etki-
li olmuştur. 23 Nisan 1920’de Ankara’da I. TBMM açılmış ve Kurtuluş Savaşı 
bu meclisten yönetilmiştir. Savaşın kazanılmasının ardından Lozan Antlaşması 
imzalanmış, I. TBMM seçim kararı almış ve yerini II. TBMM’ye bırakmıştır. 
İnkılap Meclisi olarak da anılan bu meclis 13 Ekim 1923’te Ankara’yı başkent 
ilan etmiştir. Cumhuriyetin ilan edildiği tarihten başlayarak hayatın her alanında 
yepyeni ve aydınlık bir gelecek kurmak isteyen Atatürk, Ankara’yı bu düşünce ve 
anlayış içinde başkent ilan etmiştir.
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ile Osmanlı Bankası (1926) ve İş Bankası (1928) binaları yer almaktadır.

1924 yılından itibaren Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre’den gelen top-
lam 40 mimar, şehir plancısı ve sanatçı 1924 ile 1942 yılları arasında Ankara’da 
birçok projeyi gerçekleştirmişler ve Ankara’nın mimari dokusuna önemli im-
zalar atmışlardır. Bu mimarlar, şehir plancıları ve sanatçılar arasında Rudolf 
Belling, Paul Bonatz, Anton Hanak, Clemens Holzmeister, Hermann Jansen, 
Heinrich Krippel, Josef Thorak yer almaktadır. Devlet binalarının ağırlıkla inşa 
edildiği bu dönemde, sivil mimarlık örneği olarak gösterilebilecek binalar fazla 
değildir.

Mimari tasarım sürecinde en önemli nokta İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’dır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1938 yılında vefat etmesinden sonra, İkinci Dünya 
Savaşı’nın getirdiği ekonomik olumsuzlukların başında yurt dışından yabancı 
mimarların gelmemesi ve gerekli yapı malzemelerinin getirilememesi gelmekte-
dir ki, bu da 1940-1950 yılları arasında İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın ortaya 
çıkmasında önemli ve belki de zorunlu bir rol oynamıştır. Osmanlı ve Selçuklu 
üslubundan bir takım izler taşımasının yanı sıra, Anadolu sivil konut mimarisi de 
İkinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın içinde kendini göstermeye başlamıştır. Ancak 
bu tür kullanımlarla birlikte, modern mimarinin öğelerinin dönemde daha yay-
gın kullanılması da gündeme gelmiştir.

1950’li yıllardan itibaren Türkiye’de köyden kente göç hareketi, Ankara’nın 
başkent olmasından dolayı kendini daha fazla hissettirmeye başlamış ve kentsel 
planlamayla ilgili devletin bir hedefi olmadığı için, başkentin çevresi hızla gece-
kondulaşmıştır. Her ne kadar 1950’li yıllarda Türkiye’de modern mimarlık uy-
gulamaları geçerli olsa da, köyden kente göç sonucu ortaya çıkan konut ihtiyacı, 
devletin yeni konut uygulamaları için sermayeye sahip olmaması, bu plansız ya-
pılaşmayı uzun süre devam ettirmiştir. Nüfus artışının yüksekliğine ve Ankara’da 
sağlıksız bir kentleşme ortamında gecekonduların hızla çoğalmasına rağmen, 

1923’te yeni kurulmuş bir devlet olarak ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kültür, sanat ve mimarlık anlayışında, dönemin toplumsal siyasal gelişmeleri 
ve ulusal kimlik arayışları etkili olmuştur. Yeni kurulan bir devlet olan Türki-
ye Cumhuriyeti’nin başkentinin Ankara olması nedeniyle de, kentte, yeni idari 
binaların inşa edilmesi ve bu binalarda ortak kimlik ve üslup vurgusu ihtiyacı 
doğmuştur. 

Öncelikle kamu binaları ve devleti temsil eden yapılara ağırlık verilmiştir. 
Dönemin mimarlarından Mimar Kemalettin ve Vedat Tek’in öncülüğünü yap-
tığı Arif Hikmet Koyunoğlu, Ali Talat Bey ve İtalyan Mimar Giulio Mongeri 
dönemin üsluplarını Ankara’da uygulayan sanatçı ve tasarımcı mimarlardır. 

İlk aşamada Neoklasik Türk Üslubu ya da Milli Mimari Rönesansı denilen 
bu yapı tarzlarına, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı adı verilmiştir. Bu üslubun 
belirgin özelliği, hem yerel hem de klasik Osmanlı yapılarında yer alan mimari 
öğelere ve süslemelere yer verilmesidir. Klasik Osmanlı mimarisinden farklı ola-
rak daha önce sadece dinî yapılarda kullanılan kubbe, saçak gibi mimari tasarım 
öğeleri, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı döneminde her türlü kamu yapılarında 
sıklıkla yer almıştır.

Mimar Kemalettin’in Ankara’daki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
Merkez Binası, 1926 ile 1927 yıllarından inşa edilen II. Vakıf Apartmanı ve 1926 
yılında inşasına başlanan Gazi Terbiye Enstitüsü (bugün Gazi Üniversitesi Rek-
törlük Binası olarak hizmet vermektedir), aynı akımın eserleridir.

Arif Hikmet Koyunoğlu’nun tasarımı olan Ankara Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi (1927-1930) ve Etnoğrafya Müzesi (1925-1928) Birinci Ulusal Mimar-
lık Dönemi eserleridir. 

Giulio Mongeri’nin Ankara’da inşa edilen Birinci Ulusal Mimarlık Akımı ör-
nekleri arasında Ulus’ta yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Binası (1926) 
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çıkarılacağını ve toplumun belleğinde yer alacağını düşünüyorum. Bugün yapı-
lacak olan tartışmaların ışığında, Ankara’da bir sivil mimari belleğin oluşacağını 
umut ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum.

birtakım nitelikli sivil mimarlık yapıları –apartman ve toplu konut uygulamala-
rı– da yapılmaya devam etmiştir. 

1980’li yıllara kadar devam eden süreçte kamusal yapılar kentin içinde kendi-
ni var etmeye ve kimliğini korumaya devam etmiş, gecekondulaşma ve sağlıksız 
kentleşme sonucu sivil mimarlık yapıları, bazen kasıtlı, bazen bilinçsizce yıkılıp 
yok edilerek, yerlerine kimliği ve üslubu olmayan garip apartman yığınları inşa 
edilmiştir. Bu şekilde Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’deki kentlerin mimari 
kimliğini yansıtan az katlı evler ve çok katlı apartmanlar; yerini kaliteye ve mi-
mari tasarıma önem vermeyen, birbirinin kopyası ve kentin kültürü ve geçmişin-
den tamamen bağımsız binalara bırakmıştır.

Mimarlık ürünleri bir toplumun kültür, sanat ve uygarlığını geleceğe taşıyan 
en önemli kimlik unsurlarıdır. Ulus, Kale çevresi, Samanpazarı ve diğer kent do-
kuları; evleriyle, sokaklarıyla ve diğer unsurlarıyla korunabilseydi, bugün daha 
renkli ve kimlikli bir Ankara manzarası görülebilirdi.

Buradan hareketle Doç. Dr. Nuray Bayraktar’ın Üniversitemiz üzerinden 
TÜBİTAK’a proje olarak sunduğu ve bugün sunumunu yapacağı projesinin te-
mel felsefesi şöyledir: 

“Türkiye’de modern dönem tarih yazımının ana teması kamu yapıları ve kamu 
mekânları olarak ele alınmaktadır; mevcut koruma yaklaşımlarının da bu bakış 
açısını benimsediği ortadadır. Bu nedenle sivil mimarlık alanı çoğunlukla ihmal 
edilmiş, korunmasız bir duruma düşürülmüştür. Dolayısıyla bu proje, özünde si-
vil mimarlık yapılarının –özelde konut yapılarının– en hızla değişebilir, yok ola-
bilir nesneler olarak algılanması sorununa odaklanmakta ve bu sorunu öncelikle 
mimarlık ortamının sorumlulukları bağlamında ele almaktadır.”

Ben bu çalışma ile Ankara’da ihmal edilmiş, dikkate alınmamış birçok sivil 
mimarlık yapısının, Cumhuriyetin kimliğinde yapı taşları olarak tekrar ortaya 
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Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu

Sayın Rektör Yardımcısı, Sayın Dekanlar, Sevgili Meslektaşlarım ve Sevgili Öğ-
renciler. “Sivil Mimari Bellek Projesi” geçen yıl başladığı zaman bu projeye Baş-
kent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi olarak destek vermiş-
tim. Bu yıl ise görev değişikliği nedeniyle aynı projeye VEKAM direktörü olarak 
destek vermekten mutluluk duymaktayım. 

Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM), Vehbi Koç Vakfı’na 
bağlı olarak 1994 yılında kurulan bir merkezdir. Vehbi Koç’un yazlık evi olarak 
zamanında kullanılan eski Ankara evi ve biraz ilerisinde Semahat Arsel tarafın-
dan yeniden inşa ettirilen bir diğer bağ evi ile beraber birinci dereceden tescilli 
yapılar olarak Keçiören’in ender vahalarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
“Sivil Mimari Bellek Projesi”nin desteklenmesi, VEKAM’ın sadece bir araştırma 
merkezi olmasından değil, aynı zamanda tescilli bir yapıda hizmetini sürdüren, 
Ankara’nın sivil mimari orneklerinden olmasındandır. Kurulduğu yıldan itibaren 
bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veren bu merkez, 2014 yılından sonra 
Koç Üniversitesi’ne bağlı bir araştırma merkezi olarak işlevini sürdürecektir. 

VEKAM’da düzenlenen ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar, ha-
zırlanan sergi ve sergi katalogları, süreli yayın olarak çıkan Ankara Araştırma-
ları Dergisi, merkezin etkinlikleri arasındadır. VEKAM, destek verdiği bilim-
sel araştırma projeleri; Keçiören İlk ve Orta Eğitim Kurumları ve kadınlar ile 
gerçekleştirdiği farklı projeler ve yayınları ile Ankara kenti ve çevresi ile ilgili 
yapılan araştırmaların ana merkezini oluşturmaktadır. Bu kütüphane koleksiyo-
nunda seyahatnameler, yerli ve yabancı dillerde kaleme alınmış özgün roman-
lar, Ankara’da görev yapmış yabancı diplomatların anıları, kent tarihi, kültürü,  
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mi Bölümü’nün önderliğindeki bir proje ile Europeana Avrupa Kütüphanesi’ne 
aktarılmaktadır. Temel çerçevesi, “Nitelikli Ağlarda Etkili Bilgi Yönetimi” olan 
ve LoCloud kısaltması ile isimlendirilen “Eurapeana Bulutunda Yerel İçerik” 
(Local Content in a Europeana Cloud) projesi, 24’ü Avrupa Birliği üyesi olan 
ve aralarında İzlanda, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’nin yer aldığı 32 ortaklı bir 
Avrupa Birliği (AB) projesidir. Proje çerçevesinde proje ortağı ülkelerde bulunan 
ve Europeana’ya aktarılan küçük ve orta ölçekli kütüphane, arşiv ve müze gibi 
kültürel miras kuruluşlarının kayıtları, geliştirilecek Europeana Bulutu’na taşı-
narak bulut bilişim teknolojisi uygulamaya geçirilecek ve bu kuruluşların dijital 
kayıtları çevrimiçi erişime açılacaktır. 

 Korumada sivil mimarlık konusu, özellikle Keçiören’de yer alan araştırma 
merkezimiz için ayrı bir önem taşımaktadır, çünkü Keçiören, Ankara’nın tama-
men değişen bir bölgesidir. Doğrudan doğruya bahçeler içerisindeki bağ evle-
rinden, Dutluk Bölgesi’nde dinlenilen bülbüllerden arındırılmış çarpık kent-
leşmenin örneklerinden biridir. Büyük bir değişime uğramış, çok gelişmiş, çok 
büyümüş ve bütün bu süreç içerisinde de hem mimari kimliğini hem de kültürel 
kimliğini tam olarak nasıl oluşturulabileceğinin arayışları içerisinde kalmıştır. Bu 
nedenle “Sivil Mimari Bellek Projesi” özellikle 1930 sonrası yapılarının kimliği-
nin belirlenmesinde ve özgün yanlarının ortaya çıkmasında yardımcı olacak, do-
layısıyla kent içinde özellikle konut alanlarında farkındalık yaratacak önemli bir 
projedir. Günümüzde inşa edilen yapıların bir kısmında modern mimari özellik-
ler görülürken, bir kısmı Neo-Selçuklu veya Osmanlı diyebileceğimiz bir üslup 
karmaşası içinde yapılmaktadır. Doğrudan doğruya Selçuklu ve Osmanlı yapıla-
rından alınan kimi bezeme örnekleri veya kemer biçimleri; Selçuklu dönemine 
hayali bir biçimde atfedilen ve ona ait olmayan mimari özelliklerin hepsi eklektik 
bir biçimde bir araya getirilerek kullanılmaktadır. Sadece Ankara’da değil, bütün 
Türkiye’de yeni bir Neo-Selçuklu Osmanlı karışımı bir üslup ve buna eklenen 

coğrafi yapısı, ekonomisi ve mimarisi ile ilgili yayınlar, Ankara üzerine yapıl-
mış tarihsel ve kültürel araştırmaları içeren yayınlar, yerel yönetimlerin, meslek 
birlikleri ve odalarının yayınladığı raporlar ile yerel ve ulusal süreli yayınlar bu-
lunmaktadır. VEKAM arşivi ise kütüphanesinin yanı sıra iki ana koleksiyondan 
oluşmaktadır. Bunlardan ilki Ankara koleksiyonudur. Koleksiyon çeşitli temalar 
üzerine yoğunlaşan; şehircilik, mimarlık, toplumsal tarih, kültür tarihi, kent sos-
yolojisi, antropoloji ekonomik araştırmalar için çok önemli görsel bilgiler sunan 
fotoğraf ve kartpostalları, efemera düzeyindeki belgeler ile haritaları ve belgesel 
filmleri içermektedir. Ankara gravürleri, İkinci Dünya Savaşı’nın yoksulluk yılla-
rında halka dağıtılan, ekmek, şeker, bez, gaz yağı gibi temel tüketim maddelerine 
ilişkin orijinal karneler, Ankara’nın farklı dönemlerinde hazırlanmış şehir plan-
ları, Ankaralı aileler tarafından bağışlanan aile albümleri koleksiyonun değerli 
eserleri arasındadır. Aynı zamanda bu koleksiyon, 1923-1945 tarihleri arasında 
yayınlanan ders kitaplarını, uygulanan müfredatları, karneleri, diplomaları, dö-
neminin öncü eğitim kurumlarının yıllıklarını ve dönemin ileri gelen eğitimci-
lerinin ve öğrencilerinin fotoğraflarını içermektedir. Cumhuriyet kıraatları serisi 
koleksiyonun özgün örneklerindendir. 

Arşivin ikinci koleksiyonu olan Vehbi Koç koleksiyonunda, Ankara’da doğan 
ve yakın tarihimizin önemli simaları arasında bir yere sahip olan Vehbi Koç’un 
Ankara’da faaliyet gösterdiği yıllara ilişkin belgeler, fotoğraflar, hayatını ve vefatı-
nı anlatan belgeseller ile 1956-1993 yılları arasındaki önemli haber ve yorumları 
içeren gazete kupürleri bulunmaktadır ki bu sadece Vehbi Koç’un yaşamı için 
değil ama bu tarihlerde Ankara’nın her türlü haberini içeren gazete kupürleri ol-
duğu için, ekonomi tarihçileri, mimarlık tarihçileri, kurum tarihçileri tarafından 
da araştırılan bir arşiv niteliğindedir.

Bu kütüphane ve arşivimiz, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöneti-
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Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu

Saygıdeğer konuklar, değerli başkentliler, sizleri Rektör Prof. Dr. Kenan Araz 
adına, saygılarımla selamlıyorum. Bu çok önemli proje çalıştayına katılımları-
nızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu proje ve çalıştayın çok önemli olma-
sını sağlayan –benim tespit edebildiğim kadarıyla– bizim açımızdan üç neden 
var. Birincisi, projenin, biraz önce değerli hocalarımızın konuşmalarında ifade 
ettikleri gibi, geleneksel kültür mirasının geleceğe doğru ve ilkeli biçimde taşın-
ması anlamında çok önemli katkı yapacağını düşünüyoruz. Çünkü bu konuda 
özellikle emek ve çaba harcamak, çok fazla değer verilen bir durum olmaktan 
çıktı ülkemizde. Geleneksel kültür mirasımızı, kültür birikimimizi ve mimari-
mizi geleceğe taşımak, doğru biçimde, ilkeli biçimde geleceğe taşımak çok büyük 
bir önem taşıyor. İkinci önemli yanı çok pragmatik: Üniversitemizin Güzel Sa-
natlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 2003-2004 eğitim öğretim yılında kurul-
muş ve 10 yılını tamamlamak üzere. Kurucu dekanı aramızda, Prof. Dr. Filiz Ye-
nişehirlioğlu. Bu fakültenin bir ölçüde tamamlayıcısı şeklinde gördüğümüz Mi-
marlık Bölümümüzü de birkaç yıl önce açma fırsatını bulduk. Böyle bir çalışta-
yın doğrudan doğruya sivil mimariye ilişkin koruma amaçlı bir projeyi ön gör-
mesi, öğrencilerimizin pratik konulardaki bir takım tartışmaları izlemeleri bakı-
mından bizim için çok önemli. Üçüncü önemli neden; ülkemizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 27 Aralık’da gerçekleşmiş olması. 
Ankara’nın başkent oluşunun 90. yılı bağlamında, bu hafta bu etkinliğin yapılı-
yor olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü, bu hafta üniversitemizde yapılacak diğer 
bir takım etkinliklerle de bu bağlamı daha zenginleştirmeye, daha iyi anlamaya 
yönelik bir takım faaliyetler yürüteceğiz. Ben bu değerlendirmelerden sonra, bu 

19. Yüzyıl oryantalist Arap Mimarisi’nin de etkilerinin görüldüğü karmaşık bir 
üslup ortaya çıkmıştır ve hızla yayılmaktadır. 

Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde en azından doğru kriterlerle sivil mi-
mari örneklerin, özellikle 1930’dan sonra Ankara gibi yeni kurulan bir kentte 
oluşturulan mimari değerlerin bu tür bir araştırma projesiyle belgelenmesi ve kri-
terlerin belirlenmesi son derecede önemlidir. Tüm çalışanları ve bu projeye katkı 
verenleri tebrik eder ve çok teşekkür ederim, sizlere de güzel bir çalıştay dilerim.



22

projenin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Başta Gü-
zel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Nuray Bayraktar ve 
Dekan Prof. Dr. Adnan Tepecik’e çok teşekkür ediyorum. VEKAM’a çok teşek-
kür ediyorum. VEKAM’ın yanında üniversitemizin fakültesinin kurucu dekanı 
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’na ayrıca kişisel anlamda teşekkürlerimizi sunu-
yorum. Tabii çok önemli son bir nokta da, özgün, özerk ve her şeyden öte özgür 
bilim ve sanat yapmamız için Başkent Üniversitesi’ni bir platform olarak kurup 
bizlere emanet eden kurucumuz Prof. Dr. Mehmet Haberal’a çok teşekkür edi-
yorum. Çalıştayın başarılı geçmesi dileğiyle saygılar sunuyorum.

PROJE SUNUŞ
Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Başkent Üniversitesi

İş Bankası Blokları, Yan Cephe.
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Sayın hocalarımız ve sevgili öğrencilerimiz. Proje ekibimiz ve kendi adıma hepi-
nize hoşgeldiniz diyorum. İzninizle ben formel bir sunuş yapacağım, süremiz çok 
sınırlı ve sizlerle paylaşmak istediğim oldukça fazla bulgu ve görsel var. Süreyi bir 
miktar aşabilirim, şimdiden çok özür dileyerek başlıyorum sunuşuma.

“Ankara’da 1930-1980 Yılları Arası Sivil Mimari Kültür Mirası Araştırma 
Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi” hepinizin bildiği ve ifade 
edildiği gibi Başkent Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte, TÜBİTAK tara-
fından desteklenmekte. Konut özelinde sivil mimarlık yapılarının araştırılması, 
belgelenmesi ve bir sanal kent arşivi kurularak ortama sunulması, öte yandan bu 
yapıların korunmaları için ölçütler geliştirilmesi amacıyla ele alınan proje aynı 
zamanda Türkiye’de modern dönem mimarlık anlatısının sivil olanı ihmal ede-
rek resmi olana gönderme yapan, bu yolla kamusal bellek oluşumunu olanaklı 
ve öncelikli kılan tutumuna karşı bir sivil bellek oluşturma projesidir. Modern 
dönem mimarlık anlatısında yapılar, mimarlar ve kullanıcıların –bizim dışarıda 
bırakılanlar olarak ifade ettiğimiz– anlatıya dâhil edilmelerinin önemi üzerinde 
duran ve dönüştürücü olma potansiyellerini ortaya çıkarmayı amaçlayan, bu yolla 
koruma yaklaşımlarının kapsamının genişletilmesi gereğine dikkat çekerek bir 
tartışma açmayı hedefleyen projenin içeriği, yöntemi ve bulguları bugünkü sunu-
şun konusunu oluşturmaktadır.

Kısaca projenin içeriğinden söz etmek gerekirse, proje: konut yapıları öze-
linde geçmişe dair izlerin kamusal olanın resmi dilinin yanı sıra sivil olanın öz-
gür dilinden kavranması ve modern hayata karşılık gelen anlamların bu yolla 
keşfedilmesi, konut yapıları aracılığı ile dönemsel farklılaşmaların, ortaklaşan, 
ayrışan çözümlerin tespit edilmesi, mimari anlayışların ortaya konulması, önce-
likli üretim alanı konut olan, resmi anlatı içinde kendisine yer bulamamış, özgün 
bir tasarım diline sahip, yeni bir barınma kültürü öneren, bu nedenle önemli 
kimi mimarlara ilişkin bir kaynak oluşturulması, konut yapılarının tasarım değeri 
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hayata ilişkin durumlarına ulaşılmaya çalışılmaktadır ve bu görüşmeler de veri 
tabanına aktarılmaktadır. Projenin nihai hedefi bir Sanal Kent Arşivi (Müzesi) 
kurulmasıdır. Bu arşivde yer almasını öngördüğümüz konut sayısı yaklaşık 100 ile 
sınırlanmıştır. Ancak şu anda ulaştığımız yapı sayısı yaklaşık 300’dür. Sanal Kent 
Arşivi (Müzesi) için bir web sitesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu web sitesinde 
dönemler, bölgeler ve mimarlar üzerinden üç katmanlı olarak bu yapılara ulaşma 
olanağı bulunabilecektir. Web sitesinde ayrıca bir kaynakça, dergi taramaları, Mi-
mar, Arkitekt ve Mimarlık dergileri taramaları, kronolojik dizin, yine imar yönet-
meliği kronolojik dizini gibi projeyi destekleyecek başka bilgilerin de yer alması 
hedeflenmektedir. Daha önemlisi web sitesinde final sergi için oluşturulan ya da 
oluşturulacak olan, dönemsel farklılıkları ortaya koyan, seçilen yapıların işaretlen-
diği kapsamlı bir harita da yer alacaktır. Bu harita aynı zamanda Ankara’da konut 
odaklı gezi güzergâhlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Projenin süresi kentin değişim sürecine bağlı olarak üç yıl olarak belirlenmiştir. 
Birinci yıl çalışmaları Ulus merkezli olarak gerçekleştirilmiştir. Yenimahalle, Ke-
çiören, Altındağ ve Mamak belediye sınırları içinde araştırma, belgeleme ve veri 
tabanı oluşturma çalışmaları tamamlanmıştır. İkinci yıl çalışmaları Kızılay merkez 
olmak üzere Cebeci, İncesu, Sıhhiye, Maltepe, Anıttepe, Bahçeli ve Emek böl-
gelerindeki çalışmaları kapsamaktadır ki bunlar da tamamlanmıştır. Üçüncü yıl 
çalışmaları Kavaklıdere merkez olmak üzere Küçükesat, Seyranbağları, Ayrancı, 
Çankaya ve Gaziosmanpaşa bölgelerindeki araştırmalarından oluşmaktadır.

Proje ekibinde üç arkadaşımız araştırmacı olarak yer almaktadır. Doç. Dr. Bü-
lent Batuman, Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu ve Tezcan Karakuş Candan. Dört 
bursiyer arkadaşımız vardır: Elif Selena Ayhan, Ece Akay Şumnu, Yeşim Uysal 
ve Emine Çiğdem Asrav. Aslı Tuncer ilk yıl ve Didem Bahar ikinci yıl bursiyer-
leridir. Selim Sertel Öztürk ise projemize gönüllü katkı vermektedir. 

Proje ilk yılından başlayarak VEKAM tarafından desteklenmektedir.  

kadar kullanım değerinin öne çıkarılması, bu yolla mimarlığın sosyal boyutuna 
dikkat çekilmesi, yapılara ait hikâyelere ve konutu kullanırken yeniden ve yeni-
den üreten kullanıcılara vurgu yapılması amacını taşımaktadır. Projenin yöntemi 
araştırma, belgeleme Sanal Kent Arşivi –bizim müze olarak ifade ettiğimiz– ku-
rulması aşamalarını içermektedir. 

Araştırma aşaması çok yönlü bir süreçtir. Bu aşamada öncelikle alan araştırma-
larıyla yapı tespit çalışmaları yapılmakta, yapılar fotoğraflanmakta ve her bir yapı 
için tespit föyleri doldurulmaktadır. Tespit föylerinde yapıları tespit etmemize yol 
açan kriterler yer almaktadır. Alan araştırmalarında tespit edilen yapıların yanı 
sıra yayın taramaları, sergi taramaları, tez taramaları yapılmakta, bu çalışmalarda 
ele alınmış yapıların da izleri sürülmektedir. Yine DOCOMOMO sunuşlarında 
yer almış yapılar da proje kapsamına alınmaktadır. Araştırma aşaması her bölge 
için tamamlandığında bir değerlendirme yapılmakta ve üzerinde uzlaşılan yapılar 
için belgeleme aşamasına geçilmektedir. Belgeleme aşaması fiziki belgelemeler, 
dönemsel belgelemeler, sözlü tarih belgelemelerinden oluşmaktadır. Fiziki bel-
gelemeler aşamasında yapıya ait dosya incelenmekte, belgeler ve mimari proje-
ler veri tabanına aktarılmaktadır. Bunun yanı sıra daha önce yazılmış makaleler 
veri tabanına aktarılmaktadır. İç ve dış mekân fotoğrafları çekilmekte, veri ta-
banına aktarılmaktadır. Değişikliğe uğramış ya da yok olmuş kimi yapılar için 
modelleme çalışması yapılmakta ve bu çalışmalar da veri tabanına aktarılmak-
tadır. Dönemsel belgelemeler metin belgelerinden oluşmaktadır. Yapının dosya 
bulgularına ve dönemi içindeki önemine vurgu yapan tasarım kararları, iç mekân 
çözümleri anlamında bir metin hazırlanmakta ve veri tabanına aktarılmaktadır. 
Yapının mimarına ilişkin bulgular var ise bunlar da veri tabanına aktarılmaktadır. 
Sözlü tarih belgelemeleri yapıların kullanıcılarıyla gerçekleştirilen bir aşamadır. 
Kullanıcılar genellikle böyle bir çalışma içinde çok da yer almak istemedikleri 
için en çok zorlandığımız aşama budur. Birtakım sorularla yapıların gündelik 
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sivil mimarlık yapılarının kültürel miras kavramıyla ilişkilendirilmesi mümkün 
müdür? Bu yapıların hayatla, kentle, ait oldukları dönemle ilişkilendirilebilecek-
leri koruma yaklaşımları sözkonusu mudur? Bunun için toplumsal farkındalık ge-
liştirilmesi ne kadar önemlidir? soruları tartışılacaktır. İkinci oturumda: “Modern 
dönem sivil mimarlık yapıları neden korunmalıdır? Kamu yapılarının korunma-
sında uygulanan yöntemler bu dönem yapıları için de geçerli midir? Bu yapıların 
korunmalarını sağlamak için kullanıcılara tanınacak haklar neler olmalıdır? Far-
kındalık geliştirilmesi ne kadar önemlidir?” soruları tartışmaya açılacaktır. Ben 
değerli katılımcılara şimdiden çok teşekkür ediyorum, katkıları ve destekleri için. 
Yine ilk çalıştayda olduğu gibi proje bu soruları sorarken ve tartışmaya açarken 
bazı bulgulardan hareket etmiştir. Kısaca bu bulguları sizlerle paylaşmak isterim.

Ankara Kültür Mirası ve Kültür Envanteri Projesi kapsamında (yeni hazır-
lanmış bir envanterdir bu, 2011 tarihlidir) 2421 taşınmaz kültür varlığı bir araya 
getirilmiştir. Yine bu envantere bakıldığında kentsel mimari başlığı altında An-
kara genelinde 1009 olan sayı bizim araştırma yaptığımız alanda daha sınırlıdır, 
664 ev tescillidir bu envanter içerisinde. Ancak bakıldığında bu evlerden, yani ev 
başlığı altındaki yapılardan 15 adedinin apartman konut olduğu görülmektedir. 
Genelde 1009 yapının 15 yapı haricinde ev başlığı altındaki tescilli yapıları Gele-
neksel Türk Evi ya da Geleneksel Ankara Evi başlığı altında tescil edilmiştir. Üç 
yapı vardır daha çağdaş olarak ifade edeceğimiz, yine tescil kapsamında olan. 15 
apartman yapısı da belli bir dönem içerisinde ele alınmıştır: 19. yüzyıl sonu, 20. 
yüzyıl başı, 20. yüzyıl ilk çeyreği, 20 yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen yapılar 
tescillidir bu envanterde. Bu apartmanlar için mimari üslup açıklamaları ise Geç 
Osmanlı, Erken Cumhuriyet Devri, Cumhuriyet Devri, Birinci Ulusal Mimar-
lık Dönemi, İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi olarak belirlenmiştir. Bu bulguları 
bugünkü çalıştayın önemini ve projenin bulgularının önemini ortaya koyması 
açısından özellikle paylaşmak istedim. 

VEKAM desteği, yapı kartları basımı, katalog basımı, çalıştay düzenlenmesi –ki 
bugün ikincisini düzenlemekteyiz–, çalıştay tartışmalarının yayımlanması, çalış-
ma bitiminde kapsamlı bir sergi düzenlenmesi konularını içermektedir. Çalıştay-
lardan kısaca söz etmek isterim. Proje iki savdan ortaya çıkmıştır. Projenin gün-
deme getirdiği birinci savımız –ki birinci çalıştay buna odaklanmıştır– Türkiye’de 
mimarı açıdan çoğunlukla kamusal yapılar üzerinden yapılmakta olan modern 
dönem anlatısı içinde sivil mimarlık yapılarının, özelde de konut yapılarının ih-
mal edildiğidir. İkinci savımız korumayla ilişkilidir. Türkiye’de koruma yakla-
şımlarının belirli bir dönemle ve yapı grubuyla sınırlı kaldığı, bu yaklaşımların 
modern dönem sivil mimarlık yapılarını, özelde konut yapılarını kapsam dışı 
bıraktığı üzerinedir. Bugünkü çalıştayın da konusu, içeriği ve kapsamı budur as-
lında. İlk çalıştay 14 Aralık 2012 tarihinde VEKAM’da gerçekleştirilmiştir. Ya-
yın çalışmaları devam etmektedir. İlk çalıştayda katılımcılarla birlikte neye sivil 
mimarlık diyoruz, mimarlık tarihi yazımında sivil mimarlık nerede durmaktadır, 
mimarlık tarihi yazımı dışında kalan sivil mimarlık yapılarını üreten mimarlar 
aracılığıyla yeni bir içerik üretmek mümkün müdür, yine kullanıcılar ile yeni bir 
içerik üretmek mümkün müdür sorularını tartışma fırsatı bulmuş idik. Bu so-
ruları aslında ortama sorarken ve bu savlardan hareket ederken bazı bulguların 
elimizde olduğunu da sizlerle paylaşmak isterim. Yapılan araştırmalarda, tezler-
de, sunuşlarda, sivil mimarlık yapılarının, özelde konut yapılarının çok da yer 
almadığı gibi bir saptamayla hareket etmiştir proje aslında.

Bugün gerçekleştireceğimiz “Korumada Sivil Mimarlık” konulu çalıştayda ise 
biraz önce ifade ettiğim savdan hareketle bir tartışma yapmayı hedeflemekteyiz. 
Bugünkü çalıştay iki aşamalıdır. İlk aşama çerçeve sunuşlardan oluşacaktır. İkin-
ci aşama iki tartışma oturumu olarak kurgulanmıştır. Birinci oturumda: Mevcut 
koruma mevzuatı içinde modern dönem sivil mimarlık yapılarının yeri var mıdır? 
Döneminin tanığı olması ve mimarlık tarihi içindeki yeri açısından kabul görmüş 
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Bir diğer konu yeni ve modern barınma pratiklerinin uygulama alanı olarak 
ele alınmış özellikli birçok konut yerleşiminden günümüze ulaşabilmiş konut 
sayısının oldukça sınırlı olmasıdır. Yerleşim ölçeğinde yine özellikle çok katlı 
konutlarda şimdilik bir tehlike gözükmemektedir. Ancak tek yapı örnekleri için 
de son çıkarılan deprem yasasıyla birlikte çok ciddi bir tehlike olduğunu ifade 
etmek gerekmektedir. Bu belirleme de aslında bugünkü çalıştayın önemini orta-
ya koymaktadır.

Çok hızlıca örnekleri gittikçe azalan müstakil konut yerleşimlerinden söz et-
mek istiyorum. Bu alanlarda Temmuz başında yapılmış bir çalışma sonuçlarıdır 
sizlerle paylaşacaklarım. 14 Mayıs Evleri : Tip 1 konutlarının sayısının 15’e, Tip 
2 konutlarının sayısının 13’e düştüğü görülmüştür(Resim 6). Kalaba Evleri : 26 
adet olduğu bilinen bu yapılardan şu anda beş adet kaldığı tespit edilmiştir (Re-
sim 7). Merbank Evleri: İlk gerçekleştirildiğinde 195 konuttan oluşan yerleşimde 
şu anda 42 konut mevcuttur (Resim 8). Kavacık Subayevleri: Yerleşimde bulunan 
179 konuttan şu anda 26 konut kaldığı tespit edilmiştir (Resim 9). Mebusevleri: 
Yerleşimde bugün 12 yapı mevcuttur (Resim 10). 

Türkiye’de 1950’li yıllara dek ya da Erken Cumhuriyet Dönemi olarak ifa-
de edilen bu dönem içinde yapılan yapılara yönelik olarak belli bir hassasiyet 
oluştuğunu söylemek mümkündür. Ancak bu hassasiyetin modern dönem sosyal  

Sorunun bir yanını bu durum oluşturmaktadır, yani modern dönem mimarlık 
yapılarının tescil kapsamına alınmaması sorunun bir yanıdır, ama başka bir so-
run daha vardır. Tescil kararlarının anlaşılmaz bir biçimde ortadan kaldırılması. 
Dolayısıyla tescil yegâne çözüm gibi durmamaktadır. Burada Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi’nin iyi niyetli girişimlerinden de söz etmek gerekmektedir. Bu 
girişimler aynı zamanda modern dönem konut yapılarının tescili konusundaki 
direnci de göstermektedir.

Maliye Evleri tescil başvurusu kabul edilmemiştir. Emin Onat’ın bir yapısıdır 
bu yapı (Resim 1). Dava yoluyla tescil edilmiştir. Tescil kaldırılmış ve temyize 
gidilmiştir. Hayat Apartmanı tescili için başvurulmuş, başvuru kabul edilmemiş, 
dava açılmıştır, yine Emin Onat’ın bir yapısıdır bu yapı da (Resim 2). En olumlu 
örnek, neredeyse Ankara’daki tek örnek, Fikir İşçileri Yapı Kooperatifi tarafından 
inşa edilmiş olan apartman yapısıdır. Yapı –şimdilik – tescillidir (Resim 3). 

Çalıştayda tartışmaya açılması hedeflenen bu konuların dışında önemli bir 
konu da koruma kapsamında gerçekleştirilen uygulamalardır. Sağlıklaştırma adı 
altında çoğunlukla da ehil eller tarafından yapılan müdahaleler ne yazık ki ko-
nutların ve çevrenin tüm kimliğini değiştirmektedir.

Hisarpark Caddesi’nden bir örnek. 2011’de yaptığımız bir tespitte yapı öz-
gün biçimindedir (Resim 4). Yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları sonucunda 
tamamen değişmiştir (Resim 5). Aslında bütün bir alan bu şekilde bir dönüşüm 
geçirmektedir. 

Resim 1 Maliye Evleri. Mimar 
Emin Onat

Resim 2 Hayat Apartmanı. Mimar 
Emin Onat

Resim 3 Fikir İşçileri Yapı 
Kooperatifi Apartmanı. Mimar 

Demirtaş Kamçıl, Mimar Rahmi 
Bediz 

Resim 4 ve Resim 5 Kurşuncu 
Apartmanı.  
Fen Memuru H. Kurtuluş
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tasarlanmış konut yapılarını kapsadığını söylemek çok zordur. Proje kapsamın-
da taşıdıkları önem konusunda üzerinde uzlaşılabilir çok sayıda konut yapısına 
ulaşılmıştır. Kente dair farklı bir algı oluşturan bu konutların gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlamanın ortak bir sorumluluk olduğunun bilinciyle konu bugün 
sizlerle tartışmaya açılmaktadır.

Son söz: Ankara kentinde halen büyük bir potansiyel oluşturan konut ya-
pılarının araştırılması, belgelenmesi, korunmaları için ölçütler geliştirilmesi, bu 
yolla sivil mimari bellek oluşumunun olanaklı kılınması projenin öncelikli hede-
fidir. İyi niyetle, özellikli konut yapılarının ve bu yapıların mimarlarının bilindik 
olmasını sağlama çabası içine giren, konutun yaşamla kurduğu ilişkiye ısrarla 
vurgu yapan projenin doğru sonuca ulaşabilmesi için her türlü katkıya, öneriye 

yaklaşımlarıyla ele alınmış ya da önerdikleri yeni yaşam pratikleri nedeniyle mo-
dern olarak ifade edilebilen ya da modern dönem mimari biçim özelliklerine göre 

Resim 6 14 Mayıs Evleri, Gazi 
Osman Paşa.

Resim 7 Kalaba Evleri, 
Karargahtepe.

Resim 8 Merbank Evleri, 
Karargahtepe.

Resim 9 Kavacık Subayevleri, 
Subayevleri

Resim 10 Mebusevleri, Mebusevleri
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açık olduğunu bir kez daha ifade etmek önemlidir. Gerek barınma sorununun 
çözümüne yaklaşımları nedeniyle öncül kabul edilen, gerek önerdikleri çözümler 
nedeniyle özellikli olarak kabul edilen pek çok konut yapısının tehlike altında 
olması bugünkü çalıştayın önemini ortaya koymaktadır.

Toplu konut ya da tek konut ölçeğindeki sınırlı örnek bize dönemlerinin tasa-
rım, yapım ve barınma pratiklerini aktarmaktadır. İlk ve tek olma hâli, politikalar 
ve tutumlar nedeniyle sahip oldukları önem, yapıldıkları döneme dair taşıdıkları 
anlam, hayata dair barındırdıkları ipuçları, tasarımcılarına verilen değer nedeniy-
le büyük bir potansiyel oluşturan bu yapıların araştırılmasının, belgelenmesinin 
ve korunmalarının sağlanmasının büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgula-
mak gerekmektedir.

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, burada olduğunuz için çok te-
şekkür ediyorum, destekleriniz ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.

ÇERÇEVE SUNUŞLAR

Prof. Dr. Aydan Balamir, Orta Doğu Teknik Ü.
Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay Polat, Yıldız Teknik Ü.

Kütüphane Evler. Yan Cephe.
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Prof. Dr. Aydan Balamir

MODERN MİRASIN KORUNMASI
Modernin Koruma Nesnesi Oluşu
Modernliğin en belirgin taşıyıcılarından biri olan modern mimarlık mirasının 
eriyişine tanık olmaktayız. Yakın geçmişin tarihten sayılmayıp, modernin ‘tarih 
palimpsesti’ üzerindeki katmanlardan biri olarak görülmediği bir kültürel orta-
mın, korumada modern dönem sivil mimarlık yapıları gibi bir gündemi henüz 
yok. Tarihe üst üste kazılmış bir parşömen anolojisiyle bakıldığında, üst katman-
ların önemsenmeyip sadece alttakilerin koruma nesneleri olabilişi, yakın zamana 
kadar yaygın bir eğilimdi. Alt katmanlara biçilen değerin ise, çok uzun süre anıt-
sal yapılarla sınırlı kaldığını biliyoruz. Dini ve askeri olan başta olmak üzere, dev-
lete/kamuya ait önemli yapıları gözeten bir öncelik sıralamasında, sıradan yurt-
taşa ait sivil mimarinin de koruma nesnesi olabilmesi, ancak türünün en iyilerin-
den ise mümkündü. Türkiye merceğinden bakılırsa, 20. yüzyılın son çeyreğindey-
ken 19. yüzyılın sivil mimarisi kurtarılmaya çalışılıyordu. Belki 20. yüzyılınkiler 
için bu kadar beklenmeyeceğini umabiliriz.

Modern mimarlığın korunması ve onarımına ilişkin uluslararası deneyimin 
ilginç bir “zaman sıkışması” gösterdiğine dikkati çeken Susan Macdonald1, bina-
ların yapımından kısa bir süre sonra koruma nesnesi hâline gelişlerini, modern 
mimarinin ikonik ürünlerinden üçü ile örneklemekte (Resim 1, 2, 3): İlk örnek 
Bauhaus Binası; tamamlandığı yıl olan 1924’de çağdaş bir yapının korunması, 
akla ilk gelecek konulardan değildi. Tarihî çevrelerin belgelenmesi ve korumasına 

1  Susan Macdonald, “Modern Matters: Breaking the Barriers to Conserving Modern Heri-
tage.” (http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/28_1/modern_
matters.html)
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yönelik uluslararası standartların dahi tam yerleşmediği bir dönemde, yapının 
tescili ancak 1964 yılında gerçekleşebildi. İkinci örnek Sydney Opera Evi için 
ilk tescil girişimi, yapının 1973’de tamamlanışından 11 yıl sonra, 1984’de oldu. 
Yapının tescillenişi, Utzon’un tasarım ilkeleri doğrultusunda bir koruma yönetim 
planının yapılmasıyla birlikte gerçekleşti. Her iki örnekte de, yapı koruma altına 
alındığında mimarları henüz hayattaydı. Üçüncü örnek Brasilia kent merkezi 
ise yerleşim ölçeğinde koruma altına alınan ilk modern örnek sayılmakta. Ger-
çekleşmesi 1956’ya tarihlenen merkezin Unesco Dünya Mirası olarak tescilleniş 
tarihi 1987’dir. 

Resim 1 Bauhaus. Walter Gropius, 
Dessau, 1924. Tescil tarihi 1964 

Fotoğgraf: Wikimedia, Creative 
Commons.

Resim 2 Sydney Opera Evi. Jørn 
Utzon, Sydney, 1973. İlk tescil 
girişimi 1984 (Wikimedia, Creative 
Commons).

Resim 3 Brasilia. Lúcio Costa 
- Oscar Niemeyer, Brasil, 1956. 
Unesco Dünya Mirası olarak 
tescil tarihi 1987 (Oscar-Niemeyer-
buildings-around-the-world.html)
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ruyor. DOCOMOMO’nun amacı, 1990 tarihli açılış konferansında “Eindhoven 
Bildirisi” olarak, aşağıdaki başlıklarla belirlenmişti3: 

•	 Modern hareketin önemine kamunun ve yapılı çevreyle ilgili yetkililerin, meslek 
insanları ve eğitim topluluğunun dikkatini çekmek.

•	 Modern hareketin ürünlerini tanımlayarak, kayıt defteri, çizim, fotoğraf, arşiv ve 
diğer belgelerle kayda geçmesini desteklemek.

•	 Uygun teknik ve koruma yöntemlerinin gelişmesini teşvik etmek ve bu bilgiyi il-
gili mesleklere yaymak.

•	 Modern hareketin önemli işlerinin tahribatına ve bozulmasına engel olmak.
•	 Belgeleme ve koruma için maddi kaynak sağlamayı desteklemek ve kaynakları 

cezbetmek.
•	 Modern hareketin bilgisini araştırmak ve geliştirmek.

DOCOMOMO’nun en önemli başarısı, tarih-kuram-eleştiri alanında çalı-
şan ile mimarlık pratiği içinde bulunan tarafları, koruma uzmanı mimar ve aka-
demisyenlerle buluşturması oldu. Genelde birbirinden yalıtılmış, kendi uzman-
lık ve faaliyet alanlarıyla sınırlı grupların DOCOMOMO öncülüğünde biraraya 
gelişiyle, modernist düşüncenin çağdaş pratikteki sürekliliğini destekleyen ulus-
lararası bir platform oluştu. DOCOMOMO’nun Türkiye Ulusal Çalışma Gru-
bu, 2002 yılından beri faaliyette. 2004 yılında başlattığı “Türkiye Mimarlığında 
Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı poster sunuşları dizisiyle, modern mi-
marlık örneklerinin belgelenmesi ve korunmasına yönelik geniş katılımlı bir 
çalışmayı başlattı. Modern mimarlık mirasını görsel ve yazılı belgelerle tanıtan 
ve yorumlayan poster sunuşları, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar 
belgelenememiş sivil mimari örneklerine, özellikle de büyük kentler dışındaki 
üretime dikkat çekmekte. 

Tarihî mirasın korunmasında baş konumda olan ICOMOS’un (International 
Council on Monuments and Sites / Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) modern 

3  Docomomo International, First International Docomomo Conference, 12-15 September 1990, 
Eindhoven, the Netherlands, 1991. (www.docomomo.com/com/eindhoven_statement.htm)

Tarihî mirastan farklı olarak, araya giren zaman mesafesi henüz büyümeden 
ve yabancılaşıp idealize etme evresi de henüz yaşanmadan koruma nesnesi olan 
modern miras, kamu tarafından yadırganabiliyor. Koruma uzmanlığı açısından 
ise, “geçmişle geleceğin çakıştığı, yaratıcı ile korumacının biraraya gelebildiği, 
binaların/yerlerin neden ve nasıl yaratıldığına ilişkin ilk el bilgiye erişimin en iyi 
olabildiği” bir koruma pratiği olarak, yeni bir alan açıyor. Modern mirasın korun-
masındaki temel sorunlara değinmeden önce bu konuya odaklanan uluslararası 
kuruluşları kısaca konu etmek istiyorum. Her iki konuyu da başta Macdonald’ın-
ki olmak üzere, yakın tarihli derlemelere dayalı olarak özetlemeye çalışacağım2.

Modernin Korunmasına Yönelik Kuruluşlar
İkonik yapıların korunmasına yönelik erken adımlara rağmen, mo-
dern mirası korumanın ayrı bir pratik hâline gelişi 1990’lara tarih-
lenmekte. Modern mirası kurtarma ve koruma hedefine adanmış ye-
rel ve uluslararası kuruluşlar arasında öne çıkanlar sayıca çok değil: Mo-
dern mirasa yönelik girişimlerin öncüsü konumundaki DOCOMOMO’ 
nun kuruluş tarihi 1988. Docomomo Uluslararası Çalışma Grupları (Docomomo 
International Work Groups) olarak bilinen kuruluş, bir grup meslek insanının yo-
ğun çabaları sonucunda ve doğrudan “Modern Akım” vurgusuyla ortaya çıktı. 
(Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Mo-
dern Movement / Modern Akım’ın Yapıları ve Yerleşimlerinin Belgelenmesi ve 
Korunması). Zaman içinde mimari modernizmin farklı tezahürlerini de ilgi ala-
nına katan kuruluş, bugün 65 üye ülkeden oluşan çalışma grupları ağını oluştu-

2  Susan Macdonald, Gail Ostergren (2011) "Developing an Historic Thematic Framework to 
Assess the Significance of Twentieth–Century Cultural Heritage: An Initiative of the ICO-
MOS International Scientific Committee on Twentieth–Century Heritage," Getty Conser-
vation Institute, Los Angeles. (www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/cmai/
develop_historic.pdf ) Modern mimarlığı koruma çalışmalarının tarihi için ayrıca: Theodore 
H. M. Prudon (2008), Preservation of Modern Architecture, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons 
(Chapter 1). 
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tiğine katkıda bulunmakta. Bölgesel kuruluşlar içinde Asya Modern Mimarlık 
Ağı (Modern Asian Architecture Network - MAAN) ile Uzak Doğu’dan Miras 
Koruma Topluluğu (The Heritage Conservation Society), düzenli etkinlikleri olan 
kuruluşlar. Art Deco mirasının bulunduğu şehir ve bölgelerde kurulan Art Deco 
Toplulukları (Art Deco Societies) ise, 20. yüzyılın kısa ömürlü bir erken moderniz-
mine odaklanarak, farkındalık oluşturmaya katkılarıyla dikkati çekiyor. 

Son olarak, koruma alanındaki özel sektör girişimleri içinde başı çeken Getty 
Koruma Enstitüsü sayılabilir (Getty Conservation Institute - GCI). Enstitü’nün 
2012 yılında başlattığı Modern Mimarlığı Koruma İnisiyatifi (Conserving Modern 
Architecture Initiative - GMAI) ile sürdürdüğü geniş koruma programında eksik 
olan 20. yüzyıl ayağı da başlatılmış oldu5. Finlandiya kurumlarıyla ICCROM’un 
birlikte yürüttüğü, kültürel mirasın korunması ve onarımına ilişkin çalışma prog-
ramının (Conservation of Modern Architecture Course) sona erişiyle, uluslararası 
düzeyde bir eğitim ortamının kalmayışına dikkati çeken girişimin, alanda lider 
konumuna gelme iddiası var. Eames House ve Salk Institute gibi ikonik yapıları 
koruma programına almakla başlayan girişim, Getty gibi varlıklı kurumlar için 
örnek oluşturuyor. 

Türkiye’de bu alana yönelebilecek özel kurumlar içinde VEKAM (Vehbi Koç 
Ankara Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi), akla ilk gelecek olan-
dır. Yöneticiliğini Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu’nun yaptığı VEKAM’ın, Getty 
Koruma Enstitüsü’nün Türkiye’deki karşılığı olma potansiyeline sahip olduğunu 
düşünüyorum. Bu yöndeki bir girişim, Cumhuriyet modernizmine vefa borcu 
olan bir merkez için ayrı bir anlam taşıyor olmalıdır.

5 Getty Koruma Enstitüsü’nün Modern Mimarlığı Koruma İnisiyatifi: (http://www.getty.edu/
conservation/our_projects/field_projects/cmai/) 

mirasla doğrudan ilgilenişi 2000’leri buldu. ICOMOS Uluslararası Yirminci 
Yüzyıl Mirası Bilimsel Komitesi (ICOMOS International Scientific Committee on 
Twentieth-Century Heritage), miras uyarıları programı çerçevesinde, tehdit altın-
daki modernist mirasa ilişkin hedef ve ilkelerini 2011 tarihli “Madrid Belgesi” 
ile belirledi4. 

Tarihî yapıların korunmasındaki Venedik Tüzüğü gibi bir ilkeler manzumesini 
hedefleyen belge, konuyu “20. yüzyıl modern mirasını koruma mecburiyeti” olarak 
dile getirmekteydi. Modern mirası kollamanın bir tercih değil mecburiyet olarak 
vurgulanışı ve 20. yüzyılın yaşayan bir miras olmasına rağmen risk altında oluşu-
nun, moderne yönelik ilgi, taktir ve sahiplenme eksikliğine bağlanışı önemliydi. 
Belgede, modernin henüz sevilmeyen bir miras oluşu nedeniyle, yıkılmasından 
neredeyse memnuniyet duyulduğu vurgulanarak, kamuoyu yaratma ve farkındalık 
projelerinin önemine işaret edilmekteydi. Ayrıca, 20. yüzyıl mirasının saygıyla ele 
alınması, korumanın diğer tarihî katmanlara oranla daha az önemsenerek ve ace-
lecilikle yapılmaması gerektiği üzerinde durularak, yerleşik koruma ilkeleriyle 20. 
yüzyıla özgü noktalar harmanlanmaktaydı. Alana ICOMOS’un girişiyle, tarihî 
mirası koruma ilkeleri ve pratiklerinin modern miras için de geçerli olup olmadığı 
tartışması, koruma ve onarım ilkelerinin evrensel ve tek olduğu yönünde netleş-
miş oldu. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin eğilimi de bu yöndedir. 

Bu iki uluslararası kuruluş dışında, faaliyet alanları yerel olsa da, etkileri yay-
gın olan bir dizi kuruluş daha sayılabilir. 1990’larda faaliyete geçen Koruma Tek-
nolojisi Birliği Modern Miras Komitesi (Modern Heritage Committee of the Asso-
ciation for Preservation Technology - APT), Avrupa ve Kuzey Amerika’da meslek 
örgütleri ve devlet organları (ör. ABD Park Service, English Heritage) düzenle-
nen konferans, çalıştay ve teknik yayınlarla modern mimarlığın korunması pra-

4  Yirminci Yüzyıl Mimarlık Mirasının Korunması İçin Yaklaşımlar: “Approaches for the Con-
servation of Twentieth-Century Architectural Heritage, Madrid Document” 2011. (http://
icomos-isc20c.org/id13.html) 
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Meslek topluluğu ve kamunun desteği yönünden eksikliğe gelince, tarihî mi-
rasın korunmasına yönelik sebatlı kampanyaların ulaştığı göreli başarıya karşılık, 
modern mirasın sahipsizliği belirgindir. Tarihî mirasa karşı ilginin yükselişi, 
Türkiye’de 1970’lerden bu yana büyük çabalarla oldu. Tarihin en azından bir 
kazanç kaynağı olabildiğini keşfeden belediyelerin varlığı, yürütülen farkındalık 
yaratma çabaları sayesindedir. Ne var ki bu çabalar, kısmen modern mimarlığın 
eleştirisi üzerinden gelişebildi. Koruma kurullarında görev yapan meslektaşları-
mız tanık olmuştur; belediye başkanları, kurulu memnun edici bir haber olarak 
müjdeyi verirler: “Modern binaların tümünü taşla kaplıyoruz, pencereleri küçül-
tüyoruz, kimlikli bir çevre oluşturuyoruz.” Bu konuda Mimarlar Odası ile Tarihi 
Kentler Birliği’nden çok şey öğrendiklerini söyler ve üzerlerine düşeni yaparlar! 
Tarihî çevre için çabaları olan meslektaşlarımızın moderni gözden düşürmek 
gibi bir niyetleri yoktu kuşkusuz. Ne var ki tarihî mirasa yönelik farkındalık, 
“betonlaşma” ve “kimliksizleşme” etiketiyle tüm pratiği içine alıveren bir olum-
suzlamadan beslendi. Tarihî mirasa ilginin kısmen bu eleştiri üzerine kurulmuş 
olması nedeniyle, işimiz iki kere zor. Önce moderne olan önyargının silinmesi 
ve onun üzerine de gerçek modernin tanınıp takdir edilmesi ve korunması gibi, 
katmerli bir sorunumuz var.

Bu konuda North Kensington kentindeki 31 katlı Trellick Tower, olumlu bir 
örnek oluşturmakta. 1970’li yılların tipik bir toplu konut bloğu, 1998’de İngiliz 
Miras Kurulu’nun savaş sonrası koruma programına alınıp 2. derece önemli ya-
pılar arasında tescillendi. Yürütülen program sadece binayı tescillemeye değil, 
savaş sonrası dönem mimarisi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelikti. Bina, 
seçkin bir modernist ürün ve bir sosyal reformun temsilcisi olarak yüceltilip ko-
rundu (Resim 4).

Sosyal reformun aracı olarak modernizm, Türkiye’de nüfusun önemli bir bö-
lümü tarafından hâlâ benimseniyor olmasına rağmen, modernliğin mimarideki 

Modern Mirasın Korunmasında Temel 
Sorunlar 
Modern mirasın korunmasındaki temel sorunlar, dört başlık altında ele alın-
makta6: 

1. Mirasın tanınma ve sahiplenilme sorunu 
2. Paylaşılan görüş, yaklaşım ve yöntem eksikliği 
3. Binaların yaşam ömrü ve teknik sorunlar 
4. Eskime / modası geçme 

1. Henüz sevilmeyeni korumak olarak ifade edilen ilk sorun alanı, modern 
mirasın yasa ve kamu desteğinden yoksunluğunu ortaya koymakta. Kültürel mi-
rasın korunması için asgari iki koşuldan biri, yapıların korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilerek güvenceye alınması iken, diğeri meslek topluluğunda 
ve kamuda kültür mirasına yönelik bilgilendirme yoluyla farkındalık ve bilinç 
uyandırma çabalarıdır. 

Türkiye’de modern mirası koruyabilmenin, geleneksel tarihî dokular ve anıt 
yapıların korunmasına kıyasla çok daha zor oluşu, her iki koşulun da noksan-
lığından kaynaklanmakta. Koruma önlemi olarak tescil başvurularının sonuca 
ulaşması için, yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Koruma mevzua-
tındaki “19. yüzyıl” eşiği, tescillenmek istenen modern kültür varlığının taşıdığı 
anı ve belge değerine ve Cumhuriyet’in kuruluş  dönemine doğrudan tanıklık 
ediş ölçütüne referansla aşılabilse de, 20. yüzyılın hakettiği tarihî değere kavuş-
turulması öncelikli olmalıdır. Sivil mimarlık ürünleri içinde özellikle konutların 
korumasızlığının ise, ranta dayalı nedenler düşünüldüğünde, yasal düzenlemeyle 
de güvence altına alınabilmesi kolay görünmüyor. 

6  Macdonald’ın derlemesinden özetlendi. Ayrıca bkz: Michael Stratton (1997), ed., Structure 
and Style: Conserving Twentieth Century Buildings, E. and F. N. Spon, London, s. 195–206.
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Modern mirasa yönelik farkındalık yaratmaya dönük bir denemeyi, 2013 
yılında Mimarlar Derneği 1927, TSMD, KORDER, Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi ve DOCOMOMO olarak üstlenmek istedik. Ankara Su Süzgeci’nin yı-
kılması üzerine gazetelere başsağlığı ilanları verildi (Resim 5). Bu ilan, yıkımın 
kırkıncı gününde verilen vefat ilanları ile daha sonra yapının temeline konmuş 
anı kapsülü için de verilen kayıp ilanı (Resim 6), gazete haberlerine konu oldu, 
web’de ve mesleki ortamlarda geniş yer aldı (Resim 7). CNN’in yaptığı özel bir 
program için yöneltilen sorular, samimi bir şaşkınlığın ürünüydü: Neden bu kadar  

karşılığına yönelik bilgi eksikliği oldukça yaygın. Modern mirasın sadece meslek 
topluluğu tarafından ve mimari değeri üzerinden sahiplenilmeye çalışılması ye-
terli değil. Kaldı ki, meslek topluluğu da bütünüyle modern mirasın savunucusu 
olmayabiliyor. Bir yandan eksper farkındalığı ve değerlendirmesinden toplumsal 
farkındalık ve değerlendirmeye geçişe gerek duyulurken, bir yandan da meslek 
içinde paylaşılan bilgi ve değerlerin güçlenmesi gerekmekte. 

Resim 4 Trellik Tower. Ernö 
Goldfinger, Londra, 1972. Savaş 

sonrası tescil programı içinde tescil 
tarihi 1998 Fotoğraf: Steve Cadman; 

Wikimedia, Creative Commons.

Resim 5 Ankara Su Süzgeci, 1936. 
Eylül 2013’te verilen başsağlığı ilanı.
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2. Modern mimarlık mirasının korunmasında, herkesçe paylaşılan bir yak-
laşımın eksikliği, bir diğer sorun alanı olarak tanımlanmakta. Tarihî yapılar 
için geçerli olan koruma yaklaşımı, kartalar ve rehber metinler yoluyla geli-
şen etik bir temel üzerinde yükselmişti. Uluslararası manifestolar ve metinler 
aracılığıyla yayılan modern hareket ise malzemenin kullanımındaki doğruluk/
dürüstlük ilkelerinden, işlevini ve ideolojisini doğrudan iletme düsturuna kadar, 
kendisi bütünüyle etik bir temel üzerine kurulu ise de korunmasına yönelik bir 
etiğin oluşumu, tartışmalı iki soruyu barındırıyor: Modernin korunması mevcut 
yaklaşımlarla mı, yeni bir paradigma ile mi gerçekleşmeli? Modernizmin temel 
doktrinleri koruma pratiğiyle çelişiyor mu? 

Resim 6 Ankara Su Süzgeci Anı 
Kapsülü, Mart 2014’te verilen kayıp 

ilanı.

Resim 7 Ankara Su Süzgeci için 
başsağlığı ilanı üzerine gazete haberi.

önemliydi bu bina? Neden böyle bir şey yaptınız? İlanı veren kuruluşlar kimler-
dir?.. Amaçlanan tam da buydu; bir meslek topluluğunun, yapının yıkılmasıyla 
vefat ilanı verecek kadar sarsılmış ve incinmiş olduğu anlatılmak istenmişti. Ka-
munun dikkatini çekecek kampanya ve kurtarma-koruma programlarını, binalar 
yıkılmadan oluşturabilmek önemli. Devlete, belediyeye, yetkililere bırakılabile-
cek bir alan değil artık; mirasın değerini kitlelere anlatmak için sivil bir hareket 
oluşması zorunlu görünüyor. 
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diğinde, onarım ile yenileme/değiştirme dengelerinin gündeme gelişinden söz 
edilmekte.

Teknik sorunlardan kaynaklanan zorluklar arasında özellikle, zanaatten 
sanayileşmiş yapıya geçişle yeni malzemelerin ortaya çıkışı kadar, geleneksel de-
taylandırmanın da terkedilişi, modern mirasın korunmasında sorun olarak karşı-
mıza çıkmakta. Tarihî miras için de aynı derecede sorun olmakla birlikte, burada 
üstelik modern malzemenin dürüst anlatımı gibi ilkelerle öne çıkan bir yapıda, 
özgüne uygun şekilde onarım yerine yeni malzemeyle değiştirme yoluna gidil-
mesi, genellikle yüksek maliyetler nedeniyle gerekçe bulmakta. Binaların eski-
mesi ve “modası geçip” kullanılmaz oluşu (obsolescence) karşısında, onarım yerine 
değiştirme talepleri yükselmekte. Bazı uygulamalarda ise onarımın imkânsızlığı 
karşısında zorunlu değiştirme, hatta yeniden inşa etme yoluna gidilmesi kaçı-
nılmaz. Örneğin brüt beton, özgün giydirme sistemler ve plastiklerin onarım 
güçlüğü kolay aşılamıyor. Sürdürülebilirlik ölçütü ve özellikle enerji denetimin-
den doğan çelişkiler de korumanın duruma özgü oluşu ve AR-GE ihtiyacını 
gündeme getirmekte.

Erken modern yapıların ikinci korunma turlarının yaklaştığı günümüzde, 20. 
yüzyıl yapılarının başarılı onarım örnekleriyle model oluşturma ve bilgi trans-
feri önem kazandı. Örneğin Los Angeles’daki tescilli Eames Evi’nin koruma 
programı, kapsamlı bir bakım onarım ve yönetim planı ile sonuçlanan bir süreci 
(2011-2013) örneklemekte7 (Resim 8). Burada karşılaşılan teknik güçlükler ve 
oluşturulan disiplinlerarası ekip, renklerin ve malzemelerin yenilenmeden aynı 
imalatla yapılabilir olup olmadığı tartışması değerli bir birikim oluşturmuş du-
rumda. Sonuç büyük ölçüde başarılı ise de bazı ahşap kaplamalarla boyaların 
kimyasal değişime uğrayışı da bilinmekte.

7 Kyle Normandin, “The Eames House: Conserving a California Icon.” (http://www.getty.edu/
conservation/publications_resources/newsletters/28_1/eames_house.html

Birinci soruya ilişkin tartışmalarda varılan nokta, yerleşik koruma normları-
nın yakın geçmiş için de uygun olduğu yönündedir. Yeni bir paradigmaya gerek 
olmadığı görüşü, mevcut koruma yaklaşımları moderne de uyarlanırken, özel 
durumlar için arayışlara açık olunması gerektiğini savunuyor. Örneğin yenilikçi 
yapım teknikleri ile malzeme kullanımı ve toplumsal anlamı bulunan yerlerin 
korunması, endüstri mirası ve kültürel peyzaj gibi özel koruma ve alt uzmanlık 
alanlarında tartışılmakta olan konulardır. Özelikle modern dönemin maddeselli-
ği, Madrit Belgesi’nde ele alınan meselelelerden biridir.

İkinci soruya ilişkin tartışmada ise modernin geçmişle bağlarını koparmak is-
teyen ve geleceğe dönük, hep yeniliği arayan, dönüşüme açık, devrimci bir pratik 
olarak tanımlanışı nedeniyle muhafazakar bir koruma nesnesi hâline gelmesini 
eleştiren görüşlere karşılık, modernin de belge olarak korunması gereği savunul-
makta. Belgeyi kayda geçirme ve korumanın sadece imajlar üzerinden olamaya-
cağı yeterince açık ise de modernin özgün dokusundan ve toplumsal ideallerle 
harekete geçmiş tasarım niyetlerinden ödün verilmeden korunabilmesi, bir diğer 
sorun olarak belirmekte. Bu bağlamda, giderek daha sivil bir topluma katkı yapa-
cak düşünceler, bir yandan geçmişle bağlantıyı akılda tutmakla, diğer yandan ise 
daha iyi bir geleceğin yaratılmasıyla ilgilidir. 

Yukarıda aktarılan konuların, kendini bir ölçüde tecrit etmiş “koruma bira-
derliğine” taze kan getiren tartışmalar olduğu görüşü hakim. Korumanın teknik 
bilgiden ziyade, yaratıcı bir tasarım alanı olduğu görüşünün güçlenmesine fırsat 
tanımanın yanında, binaları yaratanlarla koruyanlara ait farklı perspektiflerin di-
yaloğuna imkân tanıma bakımından da önemli bir kazanım sağlamakta. 

3. Malzeme özgünlüğü ve ömrü açısından sorunlar, malzemeyi koruma ve 
onarma eğilimi ile kısmen veya tamamen yenileme/değiştirme arasındaki geri-
limden kaynaklanıyor. Bu konularda deneyim eksikliğinden bahisle, tarihî mi-
rastaki birikimin olmayışı ve binaların dayanıklılık durumu çok iyi belgelenme-
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4. Binaların eskimesi ve “modası geçip” kullanılmaz oluşu, yeniden kullanım 
için uyarlama (adaptive reuse) pratiğini de zorunlu kılmakta. İşlevsel uyum, es-
neklik ve sürdürülebilirlik konularının ağırlıklı olduğu bu pratik, büyük ölçüde 
“değişimin yönetilmesi” yönünde yoğunlaşmakta. Anıtlar ve müzeye dönüştürü-
len sivil yapılar dışındaki binalarda yeni işleve uyum zorlukları ve bina tipleri ile 
yaşam tarzlarının değişimi, koruma uzmanlarını uğraştıran yeni konular ortaya 
çıkarmakta: İşlevsel olarak eskimiş yapıların yeni mekân ve planlama ihtiyaçlarına 
uyarlanması, önemi olan tasarım unsurlarının eskimiş olsa da tutulması, binala-
rın çevresel performans yönünden iyileştirilmesi ve büyük yapı komplekslerinde 
ölçeğin doğru yönetilerek, ekonomik sürdürülebilirlik ölçütlerinin gözetilmesi.

Modern mirasın yeniden kullanım sorunları, tarihî mirastan çok da farklı 
değil; farklı olan, modernin yeniden kullanımı konusunda kamu bilincinin ve 
eğiliminin eksikliğidir. Tarihî yapılar için olduğu gibi bina programı ve alanı 
büyüdükçe nasıl bir işlevle yeniden hayata kavuşabileceği konusunda sıkıntılar 
doğmakta, yapılar bu yüzden uzun süreler atıl kalarak, bekleme süresi içinde daha 
da aşınmakta. 

Son yılların başarılı bir örneği, Hollanda’da Vann Nelle Fabrikası olarak bili-
niyor. Araştırması uzun yıllara yayılan yapı, Getty Enstitüsü’nün sahiplenmesiyle 
ciddi bir onarım geçirerek kullanıma açılmış durumda. Bu örnekteki yetkin bilgi 
birikimi, endüstri mirasına ilişkin deneyim zenginliğinden kaynaklanmakta. En-
düstri mirası, modern ile tarihî mirasların korunması arasında bir köprü oluştur-
duğu gibi sivil miras için de başarılı modeller sağlamakta (Resim 9). 

Pratiğin ilerletilmesi
Pratiğin gelişmesi için iki önemli adım tanımlanmakta8: Modern mirasın genel 

8  Michael Stratton,(1997), ed., Structure and Style: Conserving Twentieth Century Buildings, 
E. and F. N. Spon, 1997, London,s. 195–206.

Resim 8 Eames Evi. Charles-
Ray Eames, Los Angeles, 1949. 

Korumada disiplinlerarası bakım-
onarım planıyla sonuçlanan süreç, 

2011-2013. Fotoğraf: https://www.
tumblr.com/search/eames+house
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yardımıyla kurduğu vakfın yönetimindeki arşiv ve koleksiyon, topluma sergiler ve 
yayınlarla açılmakta; destek ve anma programları yoluyla yaratılan fonlar ve ya-
pılan bağışlarla, yapıların korunması için kaynak ve bilinç oluşturmakta. Eserlere 
ilişkin bilgilerin erişilebilir olması, koruma sürecini de kolaylaştırmakta. Mima-
rın başlattığı bu girişim olmasaydı, dönemin nitelikli eserler veren çok sayıda mi-
marı gibi, eserleri kaybolup gitme durumunda olabilirdi. Corbusier, tüm yapıtıyla 
bir aura yaratarak, bir çeşit dokunulmazlık haresi oluşturdu. Bu da başlıbaşına bir 
farkındalık yaratma projesi idi.

koruma pratiği içine yerleşmesi ve tescil girişimlerinin kamu desteğini sağlama 
hedefli bir stratejik plan dâhilinde yapılması. Modern mirasın tüzükleri ve ilkeleri 
aşağı yukarı belli olan, yerleşik bir koruma pratiği içinde düşünülerek ayrı bir sa-
vaş alanı yaratılmaması yönünde ortak bir eğilim var. Oluşturulacak stratejik plan-
ların ise, çok yönlü bir katılım ve bilgi paylaşımını sağlayacak şekilde tasarlanması 
öneriliyor. Eğitim programları ve yönlendirici el kitapları yoluyla bilginin payla-
şımı, her konuda iletişim ağlarının oluştuğu bir dönemde giderek kolaylaşmakta. 
Tarihî çevre için erken çabalar sırasında bulunmayan bu erişilebilirlik ve etkin ağ 
avantajı, modern miras için bir avantaj olarak önümüzde durmakta. 

Eserleri korunmakta olan 20. yüzyıl mimarları içinde Le Corbusier, koruma 
stratejisini kendisi oluşturmuş örnek bir durum sergilemekte (Resim 10). Corbu-
sier Vakfı, binaların zaman içinde gerek duyacağı koruma, onarım, yenileme için 
ilk hedeflerin belirlendiği yaratıcı bir model. Corbusier‘nin 1960’da dostlarının 

Resim 9 Vann Nelle Fabrikası. 
Rotterdam, 1931. Yeniden Kullanım 

ve koruma yönetiminde başarılı bir 
örnek Fotoğraf: Avda; Wikimedia, 

Creative Commons.

Resim 10 Maison La Roche ve 
Maison Jeanneret. Le Corbusier, 
Paris, 1923. Le Corbusier Vakfı 
bünyesinde (Fotoğraf: Olivier 
Martin-Gamier; http://www.getty.
edu/conservation/publications_
resources/newsletters/28_1/modern_
matters3.html)
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Yrd. Doç. Dr. Ebru Omay Polat

Aydan Hoca’nın uluslararası boyutta modern mimarlığı koruma sorununu ta-
nımlayan kapsamlı sunuşunun ardından, ben modern konut örneklerine odakla-
nacağım. Modern mimarlığı koruma problematiği, 2000’lerden beri, gerek ulus-
lararası ölçekte gerek Türkiye’de koruma ve mimarlık alanının önemli bir gün-
dem maddesi olarak var olmaktadır. Konut ise modernite ile ilişkisi bağlamında 
bu döneme özgü koruma problemlerini aslında çok iyi tarifliyor. Bu nedenle de 
bu projenin özellikle sivil mimari bellek kapsamında konutları ele alması çok 
önemli. Bu seçim ve projenin devamı için tüm çalışan ekibi tebrik ediyorum ve 
başarılar diliyorum. Modernite sürecinde konut, moderni anlamanın, anlatma-
nın, onu inşa etmenin bir sergileme aracıydı. 20. yüzyıl boyunca temel yaklaşım-
lar konut örnekleri üzerinden tartışıldı ve 20. yüzyıl sonuna gelindiğinde de mo-
dern konutu korumak bir gündem maddesi olarak koruma alanına girdi. Aydan 
Hoca demin dört madde sıraladı. Ben de biraz tekrar gibi olacak ama, öncelikle 
bütün 20. yüzyıl mimarlık üretiminin ve bunun içinde de konutun kültür var-
lığı olarak algısında bir probleme dikkat çekmek istiyorum. Bu üretim üzerinden 
hangilerini seçeceğiz kültür varlığı olarak, bunun için hangi değerler tanımlana-
cak? Özgünlük ve bütüncül olmak gibi kavramlar, zaten var olan koruma kav-
ramları, yeniden gündeme geldiler ve bunların içeriklerinde bir takım değişiklik-
ler oldu. Bir de koruma yönteminde, özellikle biraz önce de bahsedildiği gibi, iş-
levin bazen oldukça esnek bazen de bu esnekliğe olanak vermeyen tasarım nite-
likleri problemler tanımladı ve bu üretimin bütüncül olarak korunması için nasıl 
yöntemler uygulamamız gerektiği konuları gündem oldu.

Kimlerin gündemi oldu? Biraz önce sayılan tüm kurumların önemi büyük 
ama içlerinde Aydan Hoca’nın söylediği gibi DOCOMOMO öncü bir ekip 
oluşturdu ve bunu hızla uluslararası ölçeğe taşıdı. 2002’de biz de bu ekibin bir 

parçası olduk; belgeleme çalışmalarını ve bir yandan da koruma çalışmalarını 
sürdürmeye başladı bu ekip. Bizim çalışmalarımızın kısaca ne kapsamda olduğu-
nu söylemek gerekirse, ilk olarak geniş bir envanterden bahsedilebilir. Buradaki 
birçok kişinin haberdar olduğunu düşünüyorum her yıl yapılan poster sunuş-
larından. Türkiye’de elimizde çok ciddi çeşitliliği olan bir envanterin oluşma-
sının ilk adımları oldu poster sunuşları. 2004’ten beri her sene yapılan sunuş-
larla 600-700 civarında yapı stoku ortaya kondu. Bu belgelemenin işlenmesi 
için çalışmalar sürdürülüyor. Onun dışında uluslararası ölçekte bazı çalışmalar 
yapıldı. DOCOMOMO’nun şöyle bir yapısı var; kendini çalışma grubu olarak 
tanımlıyor ve iki senede bir kongrelerde tartışılan, her sene tanımlanan bir ödev 
konusu belirliyor, tüm uluslararası ve ulusal çalışma ekiplerinin yerine getirme-
si beklenen. 2005 yılındaki ödevin konusu da “Modern Ev: Değerlendirme ve 
Dönüşüm”dü.

Burada Türkiye’den seçilip, fişleri doldurulan, bilgileri toplanmaya çalışılan 
evlerden söz etmek gerekiyor. İstanbul ağırlıklı bir seçki bu ama belki bu poster 
sunuşlarıyla ilgili envanterin yeni yeni gelişmeye başlaması bunda biraz etken ol-
muştu. Bir de İstanbul’da oldukça yoğun bir çeşitlilik var, umarım bundan sonra 
Ankara’da da çok farklı örnekler üzerinde tartışma olanağı bulacağız.

Biraz önceki soruna geri dönersek, kültür varlığı algısı aslında uluslararası 
düzeyde bir konu olarak tanımlandı özellikle 1980’lerden itibaren; çünkü bu 
yapılarda fiziksel eskime başlamıştı ve bu yapıların belgelenmesi, yeniden kul-
lanılma gerekliliği, restore edilmesi ve yıkılması sözkonusu olmaya başlamıştı. 
Medyaya yansıyan örneklere bakıldığında, yine sergileme ve teşhir aracı olan iko-
nik konutlar üzerinden de bu tartışma yürüdü büyük ölçüde. Bu eskime nasıl bir 
eskime idi? Bir fark var mı daha önceki mirasın kapsamından ya da restorasyon 
yönteminde farklılıklar olacak mı? Hep örnekler üzerinden tartışıldı. Tabii bir de 
nasıl bir kimlikle yaşantısına davam edecek bu yapılar? Eskimenin niteliği ger-
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çekten de farklıydı, çünkü kullanılan malzeme ve yapım sistemi farklıydı. Burada  
Bauhaus yerleşkesinden örnekler görüyorsunuz (Resim 1a ve 1b).

Yapıların hızla köhneleştiğini ve yapılan ufak tefek değişikliklerle tasarım ni-
teliğinin okunmasının, algılanmasının zorlaştığını görüyoruz. Gerçekten de sev-
menin –özellikle bu bozulma süreci başladıktan sonra– zorlaştığı yapılar vardı 
elimizde ve bunlar nasıl korunacaktı? Daha da öncelikli olan, aslında neye göre 
seçilecekti büyük bir yapı stoku içinden bu yapılar? Bunlar için tariflenen seçim 
ölçütleri ve temel değerler, aslında 1960’lardan günümüze Venedik Tüzüğü’nün 
ardından tartışılan ve çeşitli koruma sorunları içinde ortaya konan tüzüklerde çok 
değişmiyordu. Bunlar tarihî belge, eskilik ve estetik değerleriydi ve tescil karar-
larına baktığınızda ya da bir yapıyı tanımlamaya çalıştığınızda bunlar üzerinden 
yapının kültür varlığı kimliğini vurgulamak çok da zor olmuyordu. Ancak, 20. 
yüzyıl yapılarında özellikle bu eskimenin farklılaşması, eskimenin malzemeden 
kaynaklanan ve tasarım niteliğine yansıyan farklılaşması üzerinde durulunca, bu 
değerler sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gündeme geldi ve eskilik değeri 
korumanın en temel ölçütü iken, bu yapılar için farklı bir değer, yeni olma, yeni-
lik değeri sözkonusu olabilir mi? sorusunun üzerinde durulmaya başlandı. Yeni-

Resim 1a ve 1b Bauhaus Konutları. 
Bozulma ve Özgün Cephe Düzeni. 

Fotoğraf: E. Omay Polat, 2003

lik değeri ne zaman tartışılmıştı, aslında yüzyıl başına geri dönüldü denilebilir. 
Alois Riegl’ın tanımladığı bir değer sistemi var ve bu kendi içinde ikiye ayrılıyor. 
Anma değerleri ve güncel değerler. Bu değer sistemleri koruma kuramcılarınca 
bu dönem için yeniden değerlendirildiğinde, güncel değerlerin modernist yapılar 
için çok daha ön planda olduğu yönünde bir takım savlar ortaya kondu. Kullanım 
değeri gibi ya da yenilik değeri gibi.

Eskilik değeri, zamanın yapı üzerinde yarattığı değişiklikleri, yapının bütün-
lüğünün bozulmasını, biçimin, rengin yok olma eğilimini tanımlarken, yenilik 
değeri tam da bunun tersine bütünlüğün korunmasını tarifliyordu aslında ve aynı 
zamanda da bu bütüncül bakış açısı üretilen yapının bir tasarım nesnesi olarak 
niteliklerini tarifliyordu. Modernitenin temel üretim biçimi de bunun üzerine 
kurgulandığı için, bu yapıları aslında restore ederken üzerindeki eskimenin ko-
runması yerine, bu eskimenin izlerinin giderilmesinin uygun bir restorasyon bi-
çimi olabileceği yönünde bir farklı bakış açısı gelişti. Bunun dışında, biraz önce 
bahsettiğim gibi, bütüncül olma, çevre peyzajı, kütle biçimlenişi, mekân kurgusu, 
malzeme ve mobilya seçimine kadar bir bütün olarak değerlendirilmesinin öne-
minin ve bu yapılara ilişkin özgünlük kriterleri nedir, özgünlük hiyerarşisinde bir 
takım değişiklikler olabilir mi, soruları üzerinde tekrar duruldu.

Özgünlük kavramı gündeme geldiğinde; eskilik-yenilik değerinde olduğu 
gibi örneğin, 16. -17. yüzyıla ait bir yapıya ilişkin özgün malzeme ve işçilik veri-
leri elimizde ise, bunu korumayı tercih ediyoruz. Bu dönemde, yeni malzemele-
rin denendiği bir süreçten bahsediyoruz, bazı yapılarda geleneksel malzemelerin 
kullanıldığı. Buna karşın tasarım özgünlüğünün öne çıktığı örnekler için farklı 
bir değerlendirme süreci var. Yapıların koruma kararlarına ya da bu kararların 
uygulanma biçimine baktığımız zaman, tasarıma ait verilerle özgün malzeme 
arasında bir hiyerarşik değişim olduğunu görüyoruz.

Özgünlükle ilgili tartışmalar devam ederken bir yandan da DOCOMOMO’ 
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nun hızla yapmaya çalıştığı ve aslında bugünün de konusu olan ve 2000’lerin 
başından beri oluşturmaya çalıştığımız, bu dönem mimarlığının üretimine ait 
temel değerler farklı mıdır, farklıysa hangilerini kristalize edip bu yapıların ko-
runması için bir değer olarak tanımlayabiliriz, soruları gündeme geldi. Bu önemli 
bir gündem maddesiydi ve DOCOMOMO’nun özellikle belgeleme komitesi-
nin, bu değerleri kullanarak, uluslararası ölçekte kültür varlığı olarak tanımladığı 
yapılar olduğunu görüyoruz. Farklı olan kavram ve içeriklere bakarsak, sanatsal 
ve estetik değer, temel üç değer içinde yer alıyordu. Tasarım özgünlüğünü tanım-
layan kompozisyon, oran, ölçek, malzeme ve bunların farklılıkları estetik değerin 
içeriğini değiştirdi. Onun dışında, teknolojik değer yani farklı modern bir tekno-
lojinin ürünü olma ve sosyal değer, sosyal ya da ekonomik bir strateji barındırıp 
barındırmama konusu bu yapılar için gündeme gelen yeni değerler oldu. Bir de 
DOCOMOMO’nun tamamlayıcı değerler olarak tanımladığı yapı, inşa edildiği 
dönemde ya da daha sonra modernizme bir katkı sağlıyor mu, ya da mimarın 
kimliğiyle, ya da farklı nitelikleriyle yapının bir referans olma, daha sonrası için 
örnek teşkil etmiş olma değeri var mı, gibi konular tartışılmaya başlandı.

Bütün bu değerlerin netleşip, yapıların bu kavramlara göre tanımlanmaya 
başladığı süreçle eş zamanlı olarak, bu dönem yapıları dünya mirası listesi kapsa-
mında da değerlendirilmeye başlandı. Bernard Feilden ve Jukka Jokilehto’nun ta-
nımladığı kültürel ve güncel sosyo ekonomik değerler başlığı altında toplanan bir 
takım değerler var. Bunlardan bazıları; kimlik değeri, işlev değeri, sosyal değer, 
politik değer gibi, modern mimarlık ürünleri dünya mirası listesi kapsamında 
gündeme geldiğinde, bu anlamda bu ürünlerin niteliklerini tanımlamaya yardım-
cı değerler olarak karşımıza çıkıyor. Bir de daha sonra dünya mirası listesinde 
tanımlanan 10 ölçüt var. Bunların üzerinde durulması ve bu bağlamda değer-
lendirilmesi de önemli, çünkü dünya mirası listesinde yer alan modern mimar-
lık ürünleri de bu 10 değerden –ki bunların altı tanesi daha çok mimari ürünle 

ilgili– birkaç tanesiyle tanımlanıyor: Yaratıcı insan dehasının ürünü olması, bir 
etkileşimin örneği olması, insanlık tarihinin bir ya da birden fazla anlamlı döne-
mini temsil ediyor olması; mimari, teknoloji ya da peyzaj topluluğunun değerli 
bir örneğini sunması.

Mesela Çek Cumhuriyeti’nde, Brno’da Tugendhat Evi’nin 1, 2 ve 4 numaralı 
kriterlerle tanımladığını görüyoruz. Louis Barragan’ın stüdyo ve evinin yine 1, 2 ve 
4 numaralı kriterlerle ve onun dışında da bütüncül olması ve özgünlüğü –burada 
integrity başlığı altında tanımlanmış– ile tanımlandığını görüyoruz. Bunlar, gerek 
koruma yöntemiyle, gerek sürdürülebilir bir işlevle yaşantısına devam etmesiyle, 
bu yapıların korunmasını kolaylaştıran durumlardır. Değerler ve ölçütler daha çok 
uluslararası düzeyde bu kavramlar üzerinden ilerlerken bir yandan da yapının ye-
niden kullanılması ve yeniden işlevlendirilmesi konusu önemli olmaktadır.

Theodor Prudon’nun modern mimarlığın korunmasıyla ilgili kitabında mo-
dern konut için tanımladığı üç temel işlev var aslında, bunların sıklıkla karşı-
mıza çıktığını görüyoruz. Uluslararası örneklerde yapılan uygulamalardan biri, 
konutun restore edilmesi ve bir müzeye dönüştürülmesidir. Bu, konutun kendini 
teşhir etmesine, yani yapının kendi niteliklerinin teşhirine yönelik bir müze ola-
bilir ya da biraz önceki örnekte gördüğümüz gibi Le Corbusier’nin mimarisinin 
sergilenmesine yönelik olabilir ya da konutla ilişkili, mimarlıkla ilişkili bir müze 
olabilir. Onun dışında Theodor Prudon’un “koleksiyon nesnesi olarak konut” diye 
tanımladığı bir işlevlendirme biçimi var. Bu bir ara kesit aslında. Konut olarak 
konut, yani işlevin sürdürüldüğü örnekler de var. Bahsedilen uygulamada konuta 
farklı bir işlev verildiği ya da konut olarak kaldığı, ancak kısmi ya da bütüncül 
olarak teşhir edildiği görülmekte. Bu nasıl oluyor? Mesela yapı konut olarak kul-
lanıyor, ama siz orayı ziyaret etmek istediğiniz zaman, kullanıcıdan yapıya ilişkin 
bilgi edinip, konutu da gezme şansını elde edebiliyorsunuz. Bir de konut olma 
işlevini devam ettiren yapılar var. Mesela Weimar’dan bir örnek, burada konutun 
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kendisi, kendi kendini teşhir etmekte. Bu kullanım biçimi çok özel restorasyon 
ve rekonstrüksiyona varan bir takım yeniden üretimler gerektiriyor. Örneğin 
mutfaktaki detayların belgelerden yararlanılarak yeniden bir araya getirilmesi ya 
da üretilmesi sözkonusu (Resim 2). Renk, malzeme, tekstil seçimine ilişkin veri-
lerin toplanması, bunların kısmen yeniden üretilmesi gibi son derece detaylı ça-
lışmalar gerekiyor. Tabii bunun için bunların belgelenmiş olması çok önemli. Bu 
yapılar için en büyük şans ve bizde belki en büyük eksiklik, Le Corbusier Vakfı 
gibi ya da Bauhaus Arşivi, Bruno Taut’un kendi arşivi gibi bu yapılara ilişkin 
son derece detaylı verilere ulaşılan arşivlerin var olması ve bunlar üzerinden bu 
yeniden üretimin yapılabiliyor olması.

Rotterdam’da Sonneveld Evi yine bir başka örnek, web sayfasından detaylı 
olarak projeyi ve şu andaki kullanımı izlemek mümkün. Sayfayı incelediğiniz 
zaman, bu yapıda özgün olan nedir, sorusu üzerinde durulduğunu göreceksiniz 

Resim 2 Haus am Horn, Weimar, 
Fotoğraf: E. Omay Polat, 2003.

(Resim 3). Yapıdaki malzemeleri, mobilyaları kullanıcı nasıl değerlendirecek? 
Onlara bir sergileme nesnesi olarak bakacak mı?. Bu temel koruma sorunlarını 
tartışan uygulamalar artıyor. Daha önce vurgulandığı gibi, bu dönem yapılarına 
ilişkin en büyük şans çeşitli arşivlerden tüm detaylara yani yapının dış kabu-
ğundan tutun, içindeki tüm detay ve malzemelere ulaşılabilmesi ve istenirse bu 
malzemelerin yeniden üretilebilir olmasıdır. Müze evlerde şöyle bir doğal soru da 
ortaya çıkıyor: Sonneveld ailesi yapıyı uzun bir süre kullanıyor ve yapı içinde ilk 
tasarımın verilerini değiştiren yenilemeler, eklemeler yapılıyor. Koruma alanında 
tabii bunları bir dönem eki olarak değerlendirmek mümkün. Daha erken dönem 
yapıları sözkonusu olduğunda, yani 16.yüzyılda yapılan bir anıt binaya 19. yüz-
yılda yapılan bir ek, kendi döneminin tanığı olarak onunla birlikte korunur.Bu 
durum, Aydan Hoca’nın da bahsettiği, son derece yakın tarihli ve bugün belki 
gidip herhangi bir dükkandan satın alabileceğimiz ürünlerle yapılan değişiklikler 
nereye kadar korunacak biçiminde kuramsal tartışmaları da açan ilginç sonuçlara 
götürüyor bizi. Burada mesela ailenin yaptığı değişiklikler de bir dönem eki ola-
rak tanımlanıp kabul edilmiş. 

Resim 3 Sonneveld Evi İç Mekân. 
(http://en.nai.nl/museum/sonneveld_
house_museum).
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Bunun dışında koleksiyon nesnesi olarak tanımlanan yapılardan bahsetmiş-
tim. Mies van der Rohe’nin Berlin’de ürettiği son konut yapısı buna bir örnek 
olabilir. Konut olarak kullanılmıyor, küçük bir sanat galerisi olarak düzenlenmiş. 
Ancak yapının içini gezerken, bir yandan da yapıyla ilgili, yapının teşhirine yö-
nelik bilgiler alabiliyorsunuz. Ya da bir başka örnek, Almanya’da Jena şehrinde 
Auerbach Evi, Mart Stam ve Walter Gropius’un üretimi olan bir konut yapısı. 
Bugünkü sahipleri yapının değerini ve önemini bilerek, son derece detaylı bir 
restorasyon çalışması gerçekleştirmişler. Bazı özgün malzemelerin yeniden üre-
tildiği bir koruma çalışması. Eve gidip kapıyı çaldığınızda, bu evi gezip bilgi alma 
şansınız var, bunun gibi özel örnekler de olabiliyor konutun korunmasına ilişkin 
(Resim 4).

“Konut olarak konut” orneklerine mesela toplu konut alanlarına göz atacak 
olursak örneğin Bruno Taut’un Berlin’deki dunya mirası listesine giren altı konut 
alanından bir tanesi Hufeisensiedlung’tur. İlk restorasyon kararlarının ardından 
burada sürekli bir bakım ve onarım devam etmektedir. Ancak burada nasıl bir 
yöntem izlendiği önemli: Yapabileceğiniz müdahalenin nicelik ve niteliği sınır-
landırılmış. Bir takım el kitapçıklarıyla, rehberlerle renk ve malzeme seçimleri 

Resim 4 Auerbach Evi İç Mekân, 
Jena. Fotoğraf: E. Omay Polat, 2003.

önerilmiş. Değişiklikler yapabilirsiniz ancak bir sorun çıkarsa bunu danışmanız 
lazım. Tesisatla ya da yapının kullanımıyla ilgili size rehberlik eden danışman-
lara yönlendiren ve yapının niteliklerini tarifleyen kitapçıklar hazırlanıyor. Me-
sela son restorasyon çalışmasını gerçekleştiren mimarın aktardığı bir durumdan 
bahsedebiliriz. Bir konut bloğunun cephesinde, balkonda iki farklı mavi renk 
kullanılmış. Bu durum, ortak kullanım alanına bakan balkonlardaki bütünlüğü, 
ayrıca Taut’un mimari dilinin vurgusu olan rengin özgünlüğünü bozduğu için 
karteladan yeni bir renk seçilerek o kütlede uygulanabilecek mavilerden birine 
dönüştürülecek (Resim 5).

Bu detayda denetim ve koruma çalışmaları olabiliyor. Farklı bir örnek, biraz 
daha belki mütevazı, Zürich’deki Dolderthal Evleri. Bunlar da yine konut olarak 
restore edilmiş. Özenli bir koruma bilinci ile bütün bu kuramsal altyapıyı dikkate 
alarak üretilen kepenk veya doğramaya ait malzemeler bütünlüğün korunmasını 
sağlıyor. Burada konutların içine girememekle birlikte ortak alanları dolaşıp yine 
bilgi alma şansınız var. 

Resim 5 Hufeisensiedlung, Detay. 
Fotoğraf: E. Omay Polat, 2011.
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Türkiye’deki örneklere ve duruma da göz atarsak, genel olarak modern mi-
marlık mirasının kültür varlığı olarak kabulü, kamu yapıları için, simge ve anı 
değeri olarak tanımlayabileceğimiz için ve belki de hâlâ işlevini sürdüren kullan-
dığımız alanlar için daha kolay gerçekleşmekte. Buna Ulus için yapılan tartışma-
lar, İstanbul AKM için yapılan tartışmalar örnek verilebilir. Gezi Parkı da son 
dönemin en çarpıcı örneklerinden olmuştur. Bu tartışmaların kamuoyuna yansı-
ması, korunmalarını hızlandırmak açısından bir şans. Ancak konutlar, özellikle 
de daha mütevazı olanlar için böyle bir durumdan bahsedemeyiz. Bu örneklerde 
daha fazla değerleri, ölçütleri ve yapacağımız uygulamayla yaratacağımız farkın-
dalığı ön plana çıkarmamız lazım.

Yasal duruma baktığınızda da aslında çok kısıtlayıcı bir unsur olmamakla bir-
likte, yasadaki tanımların içeriklerinin genişletilmesi ve belki de başka ilke karar-
larıyla ve yasal düzenlemelerle bu dönem yapılarını daha açık bir şekilde kapsar 
hale getirilmesi gerekiyor. Ölçütler üzerinde çok tartışıldı aslında 2000’lerden 
beri. Burada sevgili hocam Emre Madran’ı anmak istiyorum. Bu dönem yapıla-
rına ve mirasına ilişkin düzenlenen hemen hemen her toplantıda kendisinin çok 
değerli görüşlerini dinledik ve tartıştık. Aynı şekilde Oktay Ekinci’yi de anmak 
isterim. Bu yapıların yok olma sürecinin hızı nedeniyle döneme ilişkin değerleri 
ortaya koyma konusunda çok ciddi emek sarf etmişlerdir. 

Yıkım tehdidi altında üretilen kararlarda birçok kavramın değer olarak ta-
nımlandığını görüyoruz. Kabul gören temel değerler ve DOCOMOMO’nun ta-
nımladığı değerler dışında, bu kavramların bir değer olarak zamanla netleşmesi 
gereklidir. Ancak güncel durumda, kurul kararlarına ve bu kararları almak için 
üretilen destek metinlerine baktığınız zaman, değerler başlığı altında oldukça 
fazla kavramın yer aldığını ve bunların bazen birbirinin içerikleriyle karmaşa ya-
ratacak denli örtüştüğünü ya da anlamını ve netliğini yitirdiğini görüyoruz. 

Uygulamadaki yaklaşımlara baktığımızda ise aslında daha çok geleneksel mü-

dahalelerin, yani var olan bozulma neyse onun giderilmesi yönünde uygulama-
ların gerçekleştirildiğini görüyoruz. Ancak modern mimarlık mirası kimliğiyle, 
belli ölçütler ya da yenilik değerlerinin ön plana çıktığı ve tasarım özgünlüğünün 
ön planda tutulmaya çalışıldığı uygulama örnekleri yeni yeni artmaya başladı. 
Kurul kararlarını tekrar vurgulamak istiyorum. Güncel kurul kararlarında döne-
min niteliğini de tanımlamaya yönelik bir çaba var. Daha erken tarihli kurul ka-
rarlarına bakıldığı zaman -sayısı cok fazla olmamakla birlikte 1980’lerden once 
tescil edilen yapılar da var- mimarın kimliğinin on planda tutulduğu bazı ka-
rarların olduğunu goruyoruz. Mesela Ortaköy’deki Bruno Taut Evi’nin, Taut’un 
kimliği nedeniyle korunması gerektiği yönünde bir kurul kararı mevcut. Yapının 
döneme özgü niteliklerinin tanımlandığı bir takım erken kurul kararları da var. 
Bir de bir üslubu mu, bir dönemi mi tanımladığı çok da net olmayan “Erken 
Cumhuriyet Dönemi” ifadesiyle tanımlanan ve bu niteliği ile tescil edilmiş yapı-
lar olduğunu görüyoruz. Bunların da incelenmesinin bizim hem kendi koruma 
tarihimiz açısından, hem de bu ölçütlerin, değerlerin bizim için nasıl biçimlene-
ceğini anlamamız açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

Bizde bu bağlamda uygulanan örnekler hangileri? Korunabilen örnek ola-
rak gösterebileceğimiz, Florya Deniz Köşkü yapısı üzerinde durmak gerek. Milli 
Saraylar’ın güvencesinde, korumasında olduğu için bugüne kadar aslında özgün 
yapısını oldukça iyi koruyabilmiş nadir yapılardan bir tanesi. Ancak özellikle 
1990’lı yıllarda gerçekleştirilen müdahalelerde, ahşap kazıkların beton ayaklarla 
değiştirildiği, rüzgarlıklara saçakların eklenip yapının bütünlüğü açısında sorun 
yaratan müdahaleler olduğunu gözlemliyoruz. Arşiv belgelerinden bulunabilen 
dokümanlar yardımı ile bu müdahalelerin geri dönüşü olabileceğini söyleyebi-
liriz. Bundan sonraki koruma karar ve uygulamaları bu yapının bir modern mi-
marlık mirası ürünü olduğu bilinciyle yapılacaktır (Resim 6). 

Bir başka örnek yine İstanbul’dan, koleksiyon nesnesi ya da ara kullanım için 
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de bir örnek olarak tartışılabilir. Göztepe’de aslında oldukça hoş bir peyzaj dü-
zenlemesiyle birlikte üretilen Emin Onat’ın Villa Maral’ı. Yapılan uygulamanın 
niteliği şudur: Villa için döneminin nitelikli bir yapısı olduğu ve Emin Onat’ın 
yapısı olduğu için de korunması gerektiği yönünde bir tescil kararı var, ancak 
yapının önünde ve arkasında, parsel ve peyzaj düzenini yok eden yüksek kuleler 

inşa edilmiştir. Özgün yapı bir restoran olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Bu 
uygulamada olumlu olan, mekân biçimlenmesinin hâlâ okunabilir olmasıdır. Ya-
pının içinde dolaştığınız zaman yapıya ilişkin dokümanların, Emin Onat mima-
risine ilişkin belgelerin de konutun içinde yer alıyor olması olumludur. 

Bunun dışında, farkındalığın ve bilincin artması, özellikle uzmanlar ve mimar-

Resim 6 Florya Deniz Köşkü, 
Rüzgarlık Detayı.  

Fotoğraf: E. Omay Polat, 2007.

lar arasında bir kaygıya ve çabaya neden oluyor. Mesela İstanbul’da, Ayazpaşa’da 
Üçler Apartmanı ve Akar Palas aslında iki yapıdan oluşuyor. Üçler Apartmanı 
Seyfi Arkan tarafından inşa edilmiş. Aslında hem Turkiye’deki betonarme tek-
nolojisinin tarihi acısından, hem bir yapıya yeni bir ek tasarımı acısından, hem 
de  1930’ların mimari dilini yansıtması acısından cok değerli bir yapı. İç mekân 
düzenlemeleri ve mobilyaların seçimi de, özellikle Seyfi Arkan yapısında, Arki-
tekt Dergisi’nde de detaylı olarak yayımlanmış ve çok nitelikli. Ancak bugün iç 
mekânda özgün mobilya ve diğer elemanlara dair bir şey kalmamakla birlikte 
kütle biçimlenişi korunuyor. Yapının sahiplerinden biri, yapının bu bilinçle, bu 
farkındalıkla nasıl yeniden işlevlendirileceği, bir apart otel ya da konut olarak 
yeniden değerlendirileceği üzerinde fikir birliği sağlamaya çalışıyor. Birçok uz-
mandan fikir alınan bu tür örneklerin de yavaş yavaş artması sevindirici. 

Bir başka özel örnek, özellikle bütüncül korumayı da örnekleyen Levent yer-
leşimi. 1, 2, 3 ve 4. Levent Mahalleleri hızlı bir süreçle kentsel sit alanı ilan edildi. 
Levent, Büyükdere aksı üzerinde çok hızlı bir işlev değişikliğiyle, konutların iş 
yerlerine, polikliniklere, ofislere dönüştüğü oldukça büyük bir konut alanı ve bu 
alandaki kayıplar bu konuda bir önlem almayı, aslında biraz geç de olsa gerektirdi 
ve bu alana özgü ölçüt ve değerleri içeren ifadelerin yer aldığı bir tescil kararı 
hazırlandı. 

Burada önemli olan bu farkındalık ve kültür varlığı kimliğinin kabulü. 
Levent’in kullanıcısının bu konudaki bilinçliliği, burada Levent Derneği ismin-
de bir STK kurulmasını sağladı. Dernek, gerek belgeleme, gerek bilinçlendirme 
çalışmalarında oldukça yoğun çalışmış ve bu kararın çıkmasında da büyük çaba 
sarfetmiştir. Bütüncül olma, süreklilik, niteliğin devamı, özgünlüğe ait verilerin 
korunmuş olması ve planlama ölçeğindeki okunabilirlik, tekil kayıpların çok faz-
la olmasına rağmen buranın tescilinde önemli bir veri olmuştur. Bu karar, alan-
daki tüm yapıları kurtarır mı? Ne yazık ki, yasal olmayan değişiklikler ve kayıplar 
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devam ediyor, ancak yine de alana dikkat çekilmesi açısından kararın çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. 4. Levent de biraz daha geç bir dönemin konut alanı 
nitelikleri ile bu tescil kararı kapsamında. Burası için çok daha özel bir karar 
üretilmesine de ön ayak oldu bu bütüncül tescil kararı. Yapı cephelerinde birçok 
sanatçının duvar resimleri, rölyefleri var. Bunlarda da işlev ve cephe düzeni deği-
şiklikleri sırasında yaşanan kayıplar vardı. Bu bezemelerin korunmasına yönelik 
bir kurul kararı alındı. Bu karar da, örnek olmasını umduğumuz, emsal teşkil 
edecek bir karar oldu (Resim 7).

Konuya ilişkin son bir örnek olarak Ataköy’den bahsetmek istiyorum. Ataköy 
bu kadar şanslı olamadı. Yine benzer bir toplu konut alanı 1960’lardan. Özellik-
le I. ve II. kısmın üretildiği döneme ait özgün detaylara baktığınızda, bütünün 
içinde çok farklı ölçeklerde nitelikler tanımlayabiliyorsunuz. Ancak, yine Levent 

Resim 7 IV. Levent, Kısmen 
Korunabilen Rölyef.  

Fotoğraf: E. Omay Polat, 2012.

örneğinde olduğu gibi detaylı raporlar hazırlanmasına ve yine STK’ların devreye 
girmesine rağmen, buradaki kıyı şeridine ilişkin, turizme açılma kararı çerçeve-
sinde üretilen projelerin baskısıyla bir tescil kararı alınamadı. Ancak alana ilişkin 
belgeleme çalışmaları ve dönemin mimari niteliklerini tanıma adına çok önemli 
çalışmalar gerçekleştirildi. Belgeleme çalışmaları çok önemli, çünkü bundan son-
ra 1960’ların yapılarıyla ilgili bir tescil kararı için karşılaştırma ve analoji verileri 
ortaya çıkmış oldu. Aynı şekilde, konut yapılarına ilişkin bu proje de, belgeleme 
çalışmalarının ardından kristalize ettiği nitelikler ve tanımladığı ölçütlerle öncü 
bir çalışma olacaktır.
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CH: Hoşgeldiniz. İlk tartışma oturumumuzu açıyorum. Katılımcıları tanıtmak 
istiyorum. Prof. Dr. Gediz Urak Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimar-
lık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı, Dr. Nurçin Çelik Gazi Üniversitesi Mi-
marlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, hemen yanı başımda oturan 
arkadaşımız Doç. Dr. Neriman Şahin Güçhan, biz birlikte ODTÜ’de master 
yapmıştık. Kendisi ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon 
Programı’ndan. Y. Mimar Saadet Sayın Restorasyon Uzmanı. Kendisi için hem 
Gazi Üniversitesi, hem ODTÜ diyeceğim. Hoşgeldiniz.

Başlığımız “Koruma Yaklaşımları ve Uygulamaları İçinde Sivil Mimarlık”. 
Aslında dört tane soru başlığımız var. Bu soru başlıklarını tek tek ele almak gibi 
bir düşüncemiz vardı, ancak bunu değiştirdik çünkü süre gibi bir sorunla karşı 
karşıyayız. O açıdan ben şimdi başlıkları okuyacağım, arkadaşlarımızdan tümüne 
birden 15 dakika içinde yanıt vermelerini bekliyorum.

İlk sorumuz şöyle: Mevcut koruma mevzuatı içinde modern dönem sivil mi-
marlık yapılarının yeri var mıdır? Mevcut koruma mevzuatı içinde yer alan, ko-
runması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tanımı modern dönem sivil mimarlık 
yapılarını neden kapsam dışı bırakmıştır? Bu kapsam nasıl genişletilebilir?

İkinci sorumuz şöyle: Dönemin tanığı olması ve mimarlık tarihi içindeki yeri 
açısından kabul görmüş modern dönem sivil mimarlık yapılarının kültürel miras 
kavramı ile ilişkilendirilmesi mümkün müdür? Tabii hepiniz takdir edersiniz ki, 
buradaki konuşmalarda da belirtildi, genellikle biz hep daha eski, daha geçmiş 
dönemlere ilişkin kültür varlıklarını korumak için bugüne kadar çaba sarf ettik. 
Ancak yakın zamanda içinde yaşadığımız, her an birlikte olduğumuz mekânları 
da kaybetme gibi bir sürece girdik. Tabii kaybetmeden değerini anlamıyoruz. Bu 
açıdan da bu değerleri nasıl koruruz endişesine düştük bu günlerde. Sanıyorum 
konuşmacılar bu konuyu vurgulayacaklardır.
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Biliyorsunuz Avrupa’da özellikle geçmiş yıllarda İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra ve endüstrileşme gibi yoğun betonlaşma sürecinden sonra insanlar değer-
lerine sahip çıkmaya başladılar. Korumaya çaba göstermeye başladılar. Tabii bu 
yıkımlar, bu kayıplar onlarda bir itici güç oluşturdu. Hatta Varşova gibi İkinci 
Dünya Savaşı’nda tümüyle yıkılmış kentler yeniden inşa edildi. Tabii bunun ko-
rumacılık mı yoksa bir anlamda rekontsrüksiyon dediğimiz, korumacılığın biraz 
uç bir örneği mi olduğu tartışma konusu, ancak tüm bunlar bize gösteriyor ki in-
sanlar kaybetmeden koruma bilinci de gelişemiyor. Şimdi herhalde bu çerçevede 
arkadaşlarımız bu konuyu değerlendirecekler.

Üçüncü soruya geçiyorum. Modern dönem sivil mimarlık yapılarına yönelik 
koruma uygulamalarında, bu yapıların gündelik hayatla, kentle ve ait oldukları 
dönemle ilişkilendirilebilecekleri yaklaşımlar sözkonusu olabilir mi?

Son soru da şöyle: Sivil mimarlık yapılarının korunmaları için toplumsal far-
kındalığın geliştirilmesi ne kadar önemlidir? Buna ilişkin yöntemler neler olabilir?

Aslında bütün bu sorular birbirleriyle çok yakından ilişkili olduğu için, az 
önce belirtmiş olduğum gibi her bir konuşmacı 15 dakika içinde bütün bu soru-
ları özetlerse memnun oluruz. Belki ikinci bir tur yapmaya da süremiz kalır diye 
düşünüyorum. İlk sözü ben Gediz Urak Hoca’mıza vermek istiyorum. Hocamız 
sanırım görsel birtakım malzemeler de getirmiş, onun için kendisini kürsüye da-
vet ediyorum.

GU: Yaklaşık 10 yıldır korumada sürekli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Ya-
pılmak istenenler karşısında yasal bir engel görüldü mü hemen bir kanun hük-
münde kararname, bir ilke kararı, bir yüksek kurul kararı çıkarılıvermiştir. Bu de-
ğişiklikleri anında yakalayabilmek için borsa takipçisi bir broker gibi anlık mev-
zuat takipçisi olmak gerekiyor. Şu anda korumayı doğrudan etkileyebilecek yasa-
lardan ilki 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu –ki bu ka-

nun 2004 tarihli ve 5226 sayılı kanun ile çoğunlukla değişmiştir. İkincisi; 5366 
sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenilerek Korunması 
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun. Bu da 2005 yılında uygulama yö-
netmeliği ile birlikte uygulanmaya başlamıştır, uygulanagelmektedir. Üçüncüsü 
de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun. 
Bu da yönetmeliği ile birlikte 2012 yılında çıkmıştır ve uygulanmaya başlamış-
tır. Bunların uygulama yönetmelikleri ve ilke kararları gibi alt mevzuatları ko-
rumayla doğrudan ilişkilidir. Koruma mı diyeceğiz artık korumama mı? Bunlar 
tarihî eserlerimizle ilgili tehlikeli yasalar birincisi dışında, ama çok değişiklikler 
yapıldığı için artık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu da neredeyse 
işe yaramaz hale gelmiştir.

Şimdi, modern mimarlıkla ilgili ne var yasamızda buna bakacak olursak, 
Madde 6 korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarını listeliyor. Bu arada ko-
runması gerekli tabiat varlıkları ile çeşitli varlıklardan bahsediliyor: 19. yüzyıl 
sonuna kadar yapılmış taşınmazlar ve belirlenen tarihten sonra yapılmış olup 
önemli özellikleri bakımından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca korunmalarına 
gerek görülen taşınmazlar, sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları, 
milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil sözkonusu ol-
maksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük tarihî 
olaylara sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından kullanılmış evler. Ayrıca pek çok yapı türü listelenirken de köşk-
ler, evler yalılar ve konaklar da taşınmaz kültür varlıkları arasında sayılmaktadır. 
Ancak, koruma kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önemli 
özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşın-
mazlar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmazlar denilerek yine de 
bir açık kapı bırakılıyor.

Madde 7’de: “Yapılacak tespitlerde kültür ve tabiat varlıklarının tarih, sanat, 
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bölge ve diğer özellikleri dikkate alınır. Devlet imkânları göz önünde tutularak 
örnek durumda olan ve ait olduğu devrin özelliklerini yansıtan yeteri kadar eser, 
korunması gerekli kültür varlığı olarak belirlenir” denilmektedir. Bu “yeteri ka-
dar” deyimi çok yanlıştır. Yani bir yapı tipi bir yörede çok sayıda bulunmakta ise 
sadece örnek olan mı korunacak? Tipoloji yok mu edilecek? Ya da 30 adet ha-
mam yapımız var ise birkaç adedi mi korunacak bunların? Oysa ki kültür var-
lıklarımız sözkonusu olduğunda devletin imkânları nicelik değil nitelik ile öl-
çülmelidir. Zira niteliksiz müdahalelerle kültür varlıklarımız zarar görmektedir. 
Eserlerimize verilen zararları yok etmek esasında devlet için külfet olmaktadır. 
Pek çok yapı onarılıyor. Yanlış uygulamalar yapılıyor. Ondan sonra geri dönüşü 
yok. Bir kere tarihî eser yok edildikten sonra bunu tekrar üretmek mümkün değil.

Tescil kaydı bulunmayan taşınmaz kültür varlığı özelliğindeki yapılar ve yapı 
elemanları konulu 1999 tarihli ve 662 sayılı ilke kararı her nasılsa değiştirilme-
miştir. Bu ilke kararı: “Korunması gereken taşınmaz kültür varlığı envanterleri-
nin tamamlanmamış olması nedeniyle, 2863 Sayılı Yasa’ya göre taşınmaz kül-
tür varlığı özellikleri taşımakla birlikte henüz tespit ve tescili yapılmamış olan 
yapıların, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ve yapıldığı dönemin mimari 
özelliklerini taşıyan yapıların ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapılarının, Koru-
ma Kurulu görüşü alınmadan yıktırılmaması yönünde gerekli önlemlerin ilgili 
belediyesi veya valilik ile varsa Koruma Kurulu Müdürlüğü yoksa Müze Müdür-
lüğünce alınmasını” güvence altına almaktadır.

2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı, yıpranan tarihî ve kültürel varlıkların 
yenilenerek korunmasını öngören Kentsel Yenileme Yasası, tarihî bölgelerin ve 
yapıların korunması karşısındaki en büyük tehdit olmayı sürdürmektedir. Ya-
sanın çıkarılmasının ardından Sulukule, Fener-Balat, Tarlabaşı gibi kentsel sit 
alanları yenileme alanı ilan edilmiş ve bu bölgelerin gelişimine uygun olarak ye-
niden inşa ve restore edilmesi öngörülmüştür.

Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Varlıkların Yenilenerek Korunmasını Öngören 
Yasa’ya gore, bu yenileme eyleminin gerekçesi tabii afet risklerine karşı tedbirler 
alınması, başka bir deyişle deprem hasarlarına karşı tarihî yapıların sağlamlaştı-
rılmasıdır. Bu ve bunun gibi kültür varlıklarımız konusunda sorun olabilecek bir 
yasa da 2012 Mayıs’ında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Afet Ris-
ki Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur ve uygulama yönet-
meliğinin de Aralık 2012’de ilanı ile yaklaşık bir senedir hızla uygulanmaktadır.

Kültür varlıklarımızın pek çoğu, doğal olarak hasarlıdır. Restorasyon bilimi 
ise bu hasarları giderecek yöntemleri araştırmak ve uygulamak için vardır. Afet 
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a göre tüm tarihî 
eserlerimize riskli raporu verilebilir. Zira kanunun 9. Maddesi’nde uygulanma-
yacak mevzuat olarak “Bu kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 1985 tarihli ve 
3194 sayılı İmar Kanunu’nda ve imara ilişkin hükümler ihtiva eden özel kanunlar 
da dâhil olmak üzere diğer mevzuatta belirtilen kısıtlamalara tabi değildir” denil-
mekle, “Kültür Varlıklarını Koruma Yasası” da yok sayılmaktadır.

2006 yılında Ankara Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu Müdürlüğü, aynı yıl İstanbul Yenileme Alanları Koruma Böl-
ge Kurulu Müdürlüğü kurulmuş ve her iki kentte de korumadan çok yenileme 
projeleri ve uygulamaları yapılmıştır. İstanbul’da son 10 yıldır İstiklal Caddesi 
üzerinde geliştirilmekte olan AVM anlayışı, Tarlabaşı’nda derinden sürdürülen 
yenileme projesinde bu bölgelerin içine kapalı konut alanları olarak düzenlen-
mesi, Topçu Kışlası’nın yeniden inşası fikri, AKM’nin restorasyonunun hâlâ ger-
çekleştirilememesi ve Emek Sineması için geliştirilen proje ve uygulama gibi 
Ankara’da da Ulus Tarihi Ticaret Merkezi, Hamamönü, Hacı Bayram Camii, 
Erzurum Mahallesi ve kentin diğer yerlerinde elimizde çok az sayıda kalmış 
olan, Cumhuriyetimizin simgelerinden olan ve kentsel belleğimizi yansıtan kül-
tür varlıklarımız ve özellikle bu alanlardaki kamusal mekânlar üzerinde baskılar 
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artmakta, gayrimenkul değerleri yükselmekte ve büyük kentsel projeler tarihî 
kent merkezlerini, tarihî doku ve yapıları kimliksizleştirmektedir.

Kararların içeriği dışında konunun ikinci önemli boyutu da plan ve proje 
üretme süreçlerinin şeffaf olmaması, katılım ve bilgilendirme süreçlerinin ise 
uygulanıyormuş gibi gösterilerek geçiştirilmesidir. Yapıldığı söylenen bilgilen-
dirme toplantıları kararlar alındıktan sonra gerçekleşmekte, ilgili tüm paydaşlar 
davet edilmemekte, sınırlı ve eksik bilgi verilmekte, paydaş görüşleri hiç dikka-
te alınmamaktadır. Proje ve uygulamalarla ilgili olan kuruluşlar daha şeffaf ve 
açık olmalı, gerçek “katılımcı planlama” sürecini uygulamak üzere tüm kurum ve 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri etkili bir kamuoyu oluşturmak üzere bir araya 
gelmelidir bu durumda.

Modern dönem sivil mimarlık yapıları kültür varlığı kapsamında mıdır so-
rusuna Ankara konut gelişimi üzerinden bakacak olursak, bugün elimizde çok 
az sayıda ayakta kalabilmiş örneğin dahi Ankara’nın kent ve konut tarihine dair 
hâlâ bilgi aktardığını görürüz. Cumhuriyet’in erken döneminde oluşan konut 
yerleşimi Ankara kentinin metropolleşme sürecine paralel olarak gelişmiştir. 
1920’lerin başında zengin bir geçmişe sahip fakat ekonomisi çökmüş küçük bir 
Orta Anadolu kenti olan Ankara’nın kaderi başarılı olunan Kurtuluş Savaşı’nın 
merkezi olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti olması ile değişmiştir1.

Biraz Bahçelievler’den bahsetmek istiyorum. Bahçelievler Yapı Kooperatifi 
169 üye için konut yapımını gerçekleştirmiştir ve bu Jansen’in projesidir2. Bahçe-
lievler projesi 14 Ocak 1936 tarihini taşımaktadır3. Kooperatif Jansen Planı’nda 
öngörülen Karakol Binası ile daha sonra sayısı 12’ye çıkarılacak olan altı dükkan 

1  İlhan Tekeli (2000) Ankara’nın Başkentlik Kararının Ülkesel Mekân Organizasyonu Ve Toplum-
sal Yapıya Etkileri Bakımından Genel Bir Değerlendirmesi, Ayşıl Tükel Yavuz (Ed.), Tarih İçinde 
Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, s. 318.

2  İlhan Tekeli, Selim İlkin (1984) Bahçeli Evlerin Öyküsü-Bir Batı Kurumunun Yeniden Yo-
rumlanması, Kent Koop-Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği, Ankara, s.94. 

3  a.g.e., s. 68.

ve sonradan Ankara İl Özel İdaresi’ne devrolunan beş dershanelik ilkokulu da 
yaptırmıştır4. Bu ilkokul binası halen var (Resim 1 ve 2 ). Bu karakol binası da 
mevcut (Resim 3 ve 4 ).

4  a.g.e., s.86

Resim 1 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi, İlkokul Binası.  
Fotoğraf: S.Sahil, G.Urak, 1996.

Resim 2 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi, İlkokul Binası.  
Fotoğraf: G.Urak, 2014
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Bahçelievler, hem yapı kooperatifi hem de bahçeli evler yapımı için Türkiye’de 
gerçek bir başlangıç olmuştur. 1945 yılına ulaşıldığında Türkiye’de kurulmuş 
yapı kooperatifi sayısı 50’dir. Ankara’daki 22 kooperatiften yedisi evlerini yapıp 
tamamlamıştır. Bu kooperatifler; 1935 yılında kurulan ve 169 ev yapılan Bah-
çelievler Yapı Kooperatifi, 1936’daki Güven Yapı Kooperatifi, 1937’de Karınca 
Kooperatifi, yine 1937’de Küçükevler Yapı Kooperatifi, 1941’de Tasarruf Evle-

Resim 3 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi, Karakol Binası.  

Fotoğraf: S.Sahil, G.Urak, 1996. 

Resim 4 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi, Karakol Binası.  

Fotoğraf: G.Urak, 2014.

ri Kooperatifi, 1942’de İş Bankası Memurlar Kooperatifi ve 1942’de Yurt Yapı 
Kooperatifi’dir5.

Bahçelievler’in Türkiye’de yapı kooperatifçiliğindeki öncülüğü, ilk yıllarda 
kurulan yapı kooperatiflerinin büyük çoğunluğunun Ankara’da toplanmasına, 
Ankara’da yer alan yapı kooperatiflerinin ise önemli bir bölümünün Bahçelievler 
çevresinde kümelenmesine neden olmuştur6. Ortaklar borçlarını ödeyince koo-
peratif ortadan kalkmış, mahallenin kooperatif girişimiyle yapılmış olmasının 
hiçbir özelliği kalmamıştır. Tek tek evlerden meydana gelmiş bir mahalle hâline 
dönüşmüştür. Böylece mahallenin gelişimi de tek tek ev sahiplerinin verdiği ka-
rarlara bağlı olmuştur. Sonra, arsa spekülasyonundan kaçarak kendi yaşayacakları 
konutları yapma güdüsüyle yola çıkan ortaklar, 12-15 sene sonra arsa değer ar-
tışlarından pay almakta yarışan kişilere dönüşmüşlerdir7. Bahçelievler’in çevre-
sinde toprak alan kooperatiflerin, bu alanda mevzi imar planlarını kabul ettirerek 
uygulamaya gitmeleri, yerleşmelerin yol sisteminin de planlanması gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Semtin bütününe işlerlik kazandıracak bir yol sisteminin ku-
rulabilmesi, 1948 yılında Bahçelievler Kooperatifi’nin etrafındaki yeşil kuşağın 
büyük ölçüde dönüştürülmesiyle sağlanmıştır. Yol sistemindeki bu köklü değiş-
me, parsel sahiplerine yoğunluk artışında bulunmak için gerekçeler yaratmıştır8.

Bununla birlikte bugünkü hâliyle Bahçelievler’deki yoğunluk artışı çok fazla 
olmuştur. Bu duruma 1950 sonrası DP iktidarı döneminde, 260 DP’li parla-
menterin yer aldığı Dikmen Yapı Kooperatifi (İsrail Evleri)’ne dört katlı izinin 
verilmesi neden olmuştur (Resim 5 ve 6 ). 

5  a.g.e.,s.106.
6  a.g.e.,s.107.
7  a.g.e.,s.108.
8  a.g.e.,s.109.
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Resim 5 Dikmen Yapı Kooperatifi 
(İsrail Evleri).  

Fotoğraf: G.Urak, 2014.

Resim 6 Dikmen Yapı Kooperatifi 
(İsrail Evleri), 

Fotoğraf: G. Urak, 2014.

Bu örnek eski kooperatif alanlarında da çok katlı yapı izni taleplerini arttır-
mıştır. Bu talepler 1957 yılında onanan İmar Planı’na yasallık kazandırmıştır. 
4.Cadde’de 4,5 kata, ikinci derecedeki sokaklarda 3,5 kata izin verilmiştir. Daha 
sonra yarım katların tam kata tamamlanmasıyla 1. ve 4. Caddelerde beş kat, diğer 
kesimlerde dört kata yükselmiştir. Bahçelievler’i çevreleyen ana yollara bakan ve 
yüksek yapılara izin verilen alanlarda Yıldız Evler, Eser Kooperatifi ve Tusso’ya 
verilen inşaat alan katsayısı 200’e çıkarılmış ve kat yükseklikleri artmış; 10 katlı 
büyük bloklar meydana gelmiştir9. Evet, Bahçelievler’de günümüze kalan birkaç 
özgün örnek var (Resim 7,8,9,10,11,12 ).

 
 

9 a.g.e., s.110.

Resim 7 ve 8 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi,Özgün Örnek 1 ve 2. 
Fotoğraf: G.Urak, 2014.
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Resim 9 ve 10 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi, Özgün Örnek 3 ve 4. 

Fotoğraf: G.Urak, 2014.

Resim 11 ve 12 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi, Özgün Örnek 5 ve 6. 

Fotoğraf: G.Urak, 2014.

CH: Bunlar da her geçen gün azalıyor.

GU: Evet giderek azalıyor ve de Bahçelievler heterojen bir yapıya dönüşüyor kat 
izinleri ile ve bu görüntüler halen hakim ( Resim 13 ve 14 ). 

Evet şimdi diğer sorular kısmına geçeyim, soru soru cevaplamıştım ama uzun 
sürecek. 

Resim 13 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi Hetorejen Yapı.  
Fotoğraf: S.Sahil, G. Urak, 1996.

Resim 14 Bahçelievler Yapı 
Kooperatifi Hetorejen Yapı. Fotoğraf: 
G.Urak, 2014.
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CH: İsterseniz ikinci bir tur yapma şansımız var.

GU: Kısaca bitireyim hemen. Ulus’un “çöküntü alanı hâline gelme ve bu halden 
kurtulma çabaları/alana eski prestijinin kazandırılması çabaları” şeklinde yaşa-
dığı sürecin benzerini Kızılay da yaşamaya başlamıştır. Maalesef Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında Ulus’daki bazı hanlar nasıl kaybedildiyse, Kızılay’a ismini veren Kı-
zılay Binası da 1980 baharına doğru kaybedilmiştir. Kızılay Binası ve şimdiki du-
rum (Resim 15 ve 16).

Resim 15 Kızılay Meydanı ve 
Kızılay Binası  

(Atılım Üniversitesi, Kadriye Zaim 
Kütüphanesi, Ankara Dijital Kent 

Arşivi. Erişim Tarihi: 23 Eylül 2014) 
http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr. 

yavuziscen.blogspot.com

Resim 16 Kızılay Meydanı ve 
Kızılay AVM Binası.  

Fotoğraf: G. Urak, 2014.

Cumhuriyet’in ilk dönem konutlarından Kızılay ve yakın çevresinde bulu-
nan çok az sayıda konut koruma altına alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Yük-
sel Caddesi - Konur Sokak - Karanfil Sokak köşesinde bulunan Mülkiyeliler 
Birliği’nin sahibi olduğu üç konutun birleşimi ile elde edilen Birlik İdaresi’ndeki 
yapı topluluğu ve bahçedir (Resim 17 ve 18 ).

Resim 17 Mülkiyeliler Birliği Lokal 
ve Otel Binaları.  
Fotoğraf: G. Urak, 2011.
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Cumhuriyetimizin kuruluş özellikleri ile yoğrulmuş bu üç konut da 1930’lu 
yılların özelliklerini taşıyan yapılardan günümüze ulaşabilme şansına sahip ol-
muş sınırlı örnekten üçüdür. Ayrıca Mülkiyeliler Birliği gibi Cumhuriyet tarihi 
açısından oldukça önemli bir yapılanmanın tarihsel birikimine sahiptir. Bu ne-
denle bir meslek grubunu ifade eden adıyla da bir kurumsal kimliğin temsilci-
sidir. Her kentli için bildik ve önemlidir. Yapılar 2010 yılında tescil edilmiştir. 
Birlik yönetiminin müracaatı üzerine 2011 yılında akademik bir öğrenci grubu 

Resim 18 Mülkiyeliler Birliği Lokal 
ve Otel Binaları.  
Fotoğraf: G. Urak, 2011.

ile yaklaşık altı ayda yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan rölöve çizimleri ve 
çözümlemeleri Birliğe teslim edilmiştir tarafımızdan. Koruma işlemleri devam 
ederken Birlik yönetimi değişmiştir. Önceden de var olan görüş farklılıkları tek-
rar gündeme gelmiş, korunmasını isteyenler ve yenilenmesini isteyenler olmak 
üzere iki farklı görüşe sahip gruplar arasında tartışmalar çıkmıştır. Konudan ha-
berdar olan ya da haberdar edilen iki inşaat mühendisi, yapıların statik değerlen-
dirmeleri için teklif bile vermişlerdir. Konu şimdilik dondurulmuş görünmek-
tedir. Yapıların, 2012 yılında resmi gazetede yayımlanan “Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”la birlikte “Riskli alan içinde veya 
dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma ve veya ağır ha-
sar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik teknik verilere dayandırılarak tespit edilen 
bir yapı” addedilerek tapuya bu şekilde şerh düşülmesini takiben kısa sürede yık-
tırılması an meselesidir. Zira riskli yapı olarak tapu kütüğüne işlenmiş bir yapının 
yıkımının mutlak olduğu Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanun’un “bu kanun uyarınca yapılacak olan planlar, … diğer mevzuatta 
belirtilen kısıtlamalara tabi değildir.” denilen 9. Maddesi’nde, uygulanmayacak 
mevzuatlar arasında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu 
da bulunmaktadır biraz önce bahsettiğim gibi.

Keza Saraçoğlu Mahallesi aynı şekilde olabilir. Ancak, Saraçoğlu Mahallesi’yle 
ilgili yeni bir gelişme var. Sanıyorum yakın zamanda onarımı yapılacak. Yeni bir 
işlevle Kızılay’da yaşatılacak ve Kızılay’ın akciğerleri korunmuş olacak bu şekilde. 
Ancak bu tür çalışmaları yapan kişiler kimlerdir? Yani nasıl seçiliyorlar, kurullar-
da değerlendirenler kimlerdir? Bu konular da var tabii.

CH: İsterseniz bu noktada bitirelim.

GU: Şimdi kısaca bir şey söyleyeceğim, koruma kurullarında görev alan uzman-
ların restoratör mimar ya da koruma konusunda eğitim almış kişiler olma şartı 
artık kalktı. Böyle bir konu yok. Koruma kurulunda kabul edilmeyen bir konu ra-
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hatlıkla Yüksek Kurul’a gidebiliyor. Yüksek Kurul da 16 kişiden oluşan bir kurul. 
Bunun 10’u bürokrat, çeşitli kurumların genel müdürleri katılıyor. Altısı da Ko-
ruma Kurulu başkanları arasından Bakanlıkça seçilecek altı kişi oluyor. Dolayı-
sıyla Yüksek Kurulu da yönlendiren yine bürokratlar. Yani bir konunun eğer bu-
günkü yönetimin istediği gibi çıkarılması isteniyorsa bunun yolları açık her ba-
kımdan. Teşekkür ederim.

CH: Biz de teşekkür ediyoruz. Aslında eski bir koruma kurulu üyesi olarak Ge-
diz Hoca önemli bir noktaya da temas etti. Şimdi bu aşamada Saadet Sayın ar-
kadaşımıza söz vereyim diye düşündüm, çünkü uygulamacı, çok sayıda proje ger-
çekleştirmiş olan deneyimli bir restorasyon uzmanı arkadaşımız olarak Saadet 
Sayın’ın bu konuda söyleyecekleri çok şey var gibi geliyor bana. Buyurunuz.

SS: Ben Can Hoca’nın tanımladığı bu kimlik bağlamına daha farklı bir gözle ba-
kacağım. Birinci sorunuzda mevcut koruma mevzuatı korumaya yeterli mi diye 
soruyorsunuz. Mevcut koruma mevzuatında, korunması gerekli sivil mimarlık 
örneğini tanımlayan madde şöyle der: “Tek yapılar için taşınmazın sanat değeri, 
mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde strüktürel, de-
koratif, yapısal durumu, malzeme yapım teknolojisi şekil bakımından özellik arz 
etmesi gerekir”. Bu madde 3 Ekim 1985 tarihinde Strasbourg’da imzalanan Av-
rupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde de yer alan ilgili maddeyle ör-
tüşmektedir. Bu maddeye dayandırılarak pek çok sivil mimarlık örneği konu-
tun ve kamu yapısının da tescil edildiğini biliyoruz. İstanbul AKM, tescil edil-
miştir. İstanbul’da Mehmet Konuralp’in İstanbul Zincirlikuyu Karayolları Binası 
modern mimarinin ilk çok katlı yapısı olarak tescil edilmiştir. Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu deprem riski taşıdığı için yıkılmasına ve tek-
rar özgün niteliklerine uygun olarak yapılmasına karar vermiştir. Bunun dışında 
bazı Cumhuriyet dönemi yapıları da tescil edilmiştir. Özellikle Ankara’da Necati 
Bey evi (Şimdiki Sandal Lokantası), Ziraat Bankası’nın bazı yapıları, Ege Böl-

gesi’ndeki bazı yapılar modern sivil mimarlık örnekleri olarak tescil edilmiştir.

Günümüzde yapıların tescil edilmesi korunacağı anlamına gelmiyor. Demin 
Gediz Hoca’nın da bahsettiği gibi afet riski yasası çıkarılarak bir kentsel doku 
tamamen yok edilebiliyor. Yerel yönetimler ve kamu kurumlarının yanı sıra mal 
sahipleri de mahkeme kararı ile tespit yaptırarak yıkım kararı aldırabilmekte. Bu 
uygulamaların genellikle arsa değerlerinin çok yükseldiği alanlarda gerçekleşti-
ğini görüyoruz. Arsa rantını daha da arttırmak amacıyla, yapı parsellerinin emsal 
değerlerinin yükseltilerek inşaat yoğunluğunun inanılmaz boyutlara geldiği alt-
yapısı yetersiz olan kentlerde büyük bir kaos yaşandığı bilinmektedir.

Tabii bu kentlerde, yapı yoğunluğunun giderek arttığı ve altyapının yetersiz 
kaldığı kent merkezlerinde yaşayan kentlilerde giderek bir algı oluşuyor. STK’ 
lar bir çaba içinde. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalıyor. Koruma kurullarının 
bugünkü yapısı ve siyasi baskılardan kurtulamamaları nedeniyle sadece modern 
mimarlık örneklerinin değil, tescilli anıtsal bir yapının da tescil kararı kaldırıla-
rak yıkımına karar verilebiliyor. 

Sivil toplum kuruluşlarında yıllardır yöneticilik yapıyorum. Koruma bağla-
mında tüm olumsuz sürece rağmen hep iyimser bir yaklaşımla, ilgili kurum yöne-
ticilerinin kapılarını çalarak zaman zaman yaptığımız eğitim projeleriyle onlara 
bir anlamda hizmet ederek bir şeyleri anlatmaya çalıştık. Fakat pek de sonuç 
aldığımızı söyleyemiyorum. Ancak dört-beş yıl öncesine kadar bizi hiç olmazsa 
dinleyen, hak veren ve fakat elinden bir şey gelmediğini ifade eden yöneticiler 
vardı. Son zamanlarda ise kapılar genellikle kapalı ve görüşme şansı da bulamı-
yoruz. Bu nedenle çok umutsuzluğa düştüğümüzü söyleyebilirim. 

Ülkemizde hakim olan tüm olumsuz yasalar, uygulamalar, yaklaşımlara rağ-
men, nasıl olsa hiçbir şey yapamıyoruz diyerek vazgeçmeye hakkımız olmadığını 
düşünüyorum. Bu bağlamda üniversitelerin, STK’ların daha çok çaba sarfetme-
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si ve kapıları zorlaması gerektiğine inanıyorum. Çıkar yol olarak da toplumun 
bilinçlendirilmesini görüyorum. STK’lar olarak özellikle öğrencileri bilinçlen-
dirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlerle ortak proje yapmaya ve tescilli yapıların 
korunmasının yanı sıra kendi döneminin mimari özelliklerini taşıyan bir modern 
yapının da, özgün tasarımı, cephesi, boyutu ile korunmasının önemini anlatmaya 
çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. 

Söyleyeceklerim bu kadar, hepinize teşekkür ederim.

CH: Biz de teşekkür ediyoruz. Aslında çok önemli bir noktaya değindiniz. Belki 
de büyük bir eksikliğimiz bizim, toplumsal kuruluşlarımız, derneklerimiz, örgütle-
rimiz biraz az. Çevre anlamında, mimari anlamda. Bildiğim kadarıyla İngiltere’de 
Victoria Evleri’ni Koruma Derneği, National Trust, vb. yuzun uzerinde dernek 
var. Bunları sayabiliriz ama en ilginci Patika Yolları Koruma Derneği de var. De-
mek ki o kadar büyük bir duyarlılık var ki toplumda, her şey korunmaya çalışı-
lıyor. Yeni bir şey yapmayacak mıyız? Mutlaka yapacağız. Yeniliğe de açık olaca-
ğız. Korumak demek hiç yenilememek, değiştirmemek anlamında değil ama kent 
kimliği, kentin yaşam kültürü çok önemli. Bizi biz yapan unsur. Tabii bütün bun-
ları gözardı edersek, sürekli değiştirirsek, örneğin 40 yıl önce Amerika’ya gitmiş 
bir kişi Ankara’ya döndüğünde tanıdık hiçbir nokta göremiyorsa bu aslında üzü-
lecek bir durum diye düşünüyorum. O anlamda belki hakikaten bu etkinliğin ba-
şında söylendiği gibi VEKAM’a ve benzeri kuruluşlara çok büyük görevler düşü-
yor. Şimdi Nurçin Çelik’e söz vereyim. Kendisi halen Ankara Koruma Kurulu’na 
üye yanılmıyorsam. Kendisinden de fikirlerini alalım.

NÇ: Evet sanıyorum şu an masada koruma kurullarında üyeliği devam eden 
tek kişi benim. Aslında yasal mevzuatla ilgili Gediz Hoca da, Saadet hanım da 
epeyce bilgi verdi bizlere. Bunları tekrarlama yoluna gitmeyeceğim, ama ben bir 
miktar koruma kurulları üzerinden konuyu açmaya çalışacağım. Tabi zorunlu 
olarak yasal mevzuata da biraz dokunacağım.

Başlangıç olarak tartışmaya aldığımız dört soru, aslında sadece bana göre 
değil, sanıyorum hepimize göre birbirinden ayrıştırılamayacak konularla ilgili. 
Öylesine girift ve birbirinin içerisinde ki, biri diğerini diğeri de ötekini doğru-
dan etkiliyor ve kendi içinde bir döngü oluşturuyor. Şimdi koruma mevzuatına 
göre 19. yüzyıldan sonra yapılmış modern mimarlık örnekleri kapsam dışında 
mıdır, değil midir sorusundan başlayacağım. Bizim korumaya baz olarak kabul 
ettiğimiz temel konu tescil konusu. Aslında sabahki konuşmanın başında Aydan 
Hoca bir yapının tescilli olmasının, korunmasının garantisi olmadığı konusunda 
zaten bizi bilgilendirmişti. Ama herşeye rağmen bir şeyi koruyabilmek istiyor-
sak, başlangıç noktamız tescil konusu. Oradan başlayabiliyoruz. Çünkü tescilli 
olmayan eserlerimizi çok daha hızlı yitiriyoruz. Mevzuat gereği tescilsiz eserler 
sözkonusu olduğunda, idarelerin buna dair kentlerimize ve kentlilerimize karşı 
yükümlülükleri ve sorumlulukları yoktur. Ama asıl önemli olan, kentlilerimizin 
de böyle bir derdi yok. Bunu baştan bu şekilde söylemek çok üzücü ama, bana 
sorarsanız gerçek. 

Şimdi konuşmaların başında benim dikkatimi çeken ve bir miktar da üzül-
düğüm konu, çalışmamıza koruma problemi diye başladık. Koruma bir problem 
değildir. Asıl problem olan, onu gerçekleştiremeyişimizdir. Bunu problem keli-
mesiyle, olumsuz bir kelimeyle yan yana getirmek, zaten baştan yaptığımız en 
büyük yanlış aslında.

Koruma bizim yaşamımızın bir parçası. Başka bir gerçek üzerinde daha du-
ruyorum. Benim de Saadet hanım gibi pek çok kez, özellikle kurul toplantıları 
sırasında; “bugün istifa ediyorum”, “bugün bırakıyorum” diyerek korumaya dair 
inancımı kaybettiğim zamanlar oldu. Ama yine o Polyanna ruhuna dönüp neyi 
kurtarabilirsek kârdır düşüncesiyle hâlâ devam etme çabası içerisindeyim. Şimdi 
2863 Sayılı Koruma Kanunu’muz pek çok ilke kararıyla delinmiş durumda. Hat-
ta öyle konular, öyle katı olduğuna inandığımız konular ilke kararıyla delinmeye 



9796

başlar hâle geldi ki; bir konu önümüze geldiğinde biz 2863’ten bir madde ortaya 
koyduğumuzda, hemen karşımıza onu delen ilke kararıyla karşı karşıya geliyoruz 
ve ikisi arasında koruma kurulları denge bulmak zorunda kalıyor. Şimdi yine 
önce tescillerden başlıyım: Evet 20. yüzyıl yapılarının tescil edilmesine engel bir 
madde yok. Ancak, tescille ilişkin maddede 20. yüzyıldan itibaren 1980’lere ka-
dar olan dönemde sadece konutlar değil diğer mimarlık ürünlerinin korunması-
na dair de kelime yok. Fakat bu durum 20. yüzyıl yapılarının tescil edilemeyeceği 
anlamına gelmiyor. Kurullarda mevzuatta yer almayan konularda tescil, koruma 
kurulu üyelerinin yorumları üzerinden gerçekleştiriliyor.

Şimdi bunu doğru buluruz, yanlış buluruz ama böyle bir gerçeğimiz var. Böyle 
bir gerçeği değiştirmenin tek yolu bu tescil yasasıyla ilgili maddenin yeniden dü-
zenlenmesidir. Bunun gerekliliği ise ayrı bir tartışma konusudur. 

Koruma kurullarının yapısında gerçekleştirilen son düzenlemeler evet pek çok 
değişikliğe sebep oldu. Gediz Hoca’nın da söylemiş olduğu gibi artık koruma 
kurullarında mimar olarak görev alan üyelerin restorasyon uzmanı olması bek-
lenmiyor. Bu zaten problemin bir tarafı. Ben Ankara Yenileme Alanı Koruma 
Kurulu’nda hem mimarlık tarihçisi, hem de restorasyon uzmanı olarak görev al-
dım. Ama nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Koruma kurullarında karar veren 
tek meslek grubu mimarlar değil. Kurullar yedi üyeden oluşuyor. Genel kombi-
nasyon içerisinde iki şehir plâncısı, iki mimar, bir sanat tarihçisi, bir arkeolog ve 
bir hukukçu üyemiz var. Mimar üyenin tek başına restorasyon uzmanı olması da 
yetmiyor. Karar alma sürecine geldiğimiz zaman eğer konu diğer üyelerin farklı 
görüşleriyle çetrefilli bir hâle geliyorsa tercih edilen yöntem oylama. Her üyenin 
bir oyu var ve yine son yapılan yasal düzenlemelere göre kurulların temsilci üye-
lerinin de oy hakkı var. Dolayısıyla sadece o yedi üye değil, belediyeler ve diğer 
kamu kurumlarından gelen temsilci üyelerin de oy hakkı var. Gelen üyelerin, daha 
doğrusu koruma kurullarını oluşturan üyelerin kombinasyonlarına baktığımız za-

man, koruma konusunda hepimizin aynı heyecanı taşımadığına da şahit oluyoruz. 
Benzer görüşlere sahip olmadığımızı da görüyoruz. Hatta bir kısmının korumaya 
ne kadar uzak olduğunu da görüyoruz. Kararlar bu kombinasyon içerisinde alı-
nıyor.

Sadece üzerinde konuştuğumuz dönemin konut yapıları değil, diğer yapılar 
da tehlike altında. T.B.M.M. binasının geçen yıl tescillendiğini biliyor musunuz? 
Yıl 2012. Kültür Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Ankara’nın kültür envan-
teri projesinde kentsel mimari bölüm başkanı olarak görev aldım ve bu çalışma 
sırasında T.B.M.M. binasının Meclis genel sekreter yardımcılarının gayretleriyle 
tescillendiğini öğrendim. Bu gayret olmasaydı Meclis binamız da tescilsiz olarak 
kalacaktı. O yüzden “Konut yapılarımız tehlike altında, diğerleri değil” tespiti 
yanlıştır. Hepsi tehlike altında. Böyle bir yaklaşımla devam ettiğimiz sürece bü-
tün eserlerimiz tehlike altında. Üç hafta kadar önce benim de görev aldığım ko-
ruma kurulunda Turgut Cansever’in Türk Tarih Kurumu binası tescillendi. Yeni 
tescillendi. Yıl 2013. Ama hangi yüzyılda yapıldığına bakılmadı. Yani 20. yüzyıl 
içerisinde inşa edilmesi hiçbirimiz için olumsuz bir kriter olmadı. Ama açık ko-
nuşayım her yapı bu kadar şanslı değil. Konunun müzakere edilmesine yapının 
mimarı Turgut Cansever üzerinden başlandı, yapının nitelikleri ile devam edildi. 
Sonuçta eserin tecil edilmesi kararı alındı. 

Bir konunun kurulda görüşülmesi sürecinden de çok kısaca bahsetmek isti-
yorum. Hocalarım bunu çok daha iyi biliyorlar, ama burada tekrar etmekte fayda 
görüyorum. Her vatandaş koruma kurullarına tescil önerisi ile başvuruda bulu-
nabiliyor. Bu konuda yasada herhangi bir kısıtlama yok. Konu kurul müdürünün 
görevlendirdiği bir raportörün hazırlayacağı rapor doğrultusunda kurul toplan-
tısının gündemine alınıyor. Kurul raportörlerinin kombinasyonuna baktığımız 
zaman büyük kısmının yeni mezunlar olduğunu görüyoruz. Aslında, Kültür 
Bakanlığı’na ya da koruma konusunda görev alan kurumlara baktığımız zaman 
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deneyimli teknik elemanların yavaş yavaş emekli olup bu sahneden ayrıldıklarını 
ve çok yeni mezunların bu tür konularda görev aldığını ve onların tecrübesizlik-
lerinden kaynaklı birçok sıkıntı yaşandığını görüyoruz. Sonuçta kurul üyelerinin 
tescil önerisi ile gelen bir yapıyla tanışması raportörün o konuyla ilgili hazırla-
yacağı rapor üzerinden gerçekleşiyor. Hakikaten raportörün bu konudaki bilgisi, 
tecrübesi, vizyonu sınırlı ve çok darsa, bu durum kurulun mimar üyesini etkile-
meyebiliyor ama diğer bütün üyeleri çok etkiliyor. Çok yakın zamanda Çubuk 
Barajı üzerindeki bir köprünün, 1900’lü yıllarda inşa edildiği bilgisi üzerinden, 
tescil önerisinin reddedildiğini biliyorum. Şunu açıkça söyleyeyim, ben diğer ku-
rul üyelerini bu eserin tecil edilmesi gerektiğine ikna edemedim. Allah’tan Ka-
rayolları, köprülerle ilgili birim bu konuda çok kararlı davrandı. Konu üç kere 
kurula geldi ve sonunda üyeler bu yapının kıymetli olduğu kanaatine vardı. Tes-
cile ilişkin böyle bir gerçeğimiz var. Başka bir gerçek daha, geçen yıl tescillenen 
T.B.M.M. binasının rölövesi yok elimizde. Daha önce dediğim gibi sadece Cum-
huriyet dönemi yapıları değil, bütün eserlerimize ilişkin benzer problemlerimiz 
var. Yine bunun kadar acı, güya yapı sanatının en büyük eserlerinden saydığımız 
Selimiye Camii’nin de rölövesi yok elimizde. Dolayısıyla bu tek başına bir mev-
zuat problemi de değil, biz korumayı sevmiyoruz aslında.

Koruma konusunda asıl konuyu sahiplenmesi gerekenler tek başına kamu 
kuruluşları ya da STK’lar olamaz. Aslında konunun baş aktörleri kullanıcılar. 
Kullanıcıların bunu istemesini sağlamamız gerekiyor. Şimdi yine mevzuatta ya-
pılan bir değişiklik; koruma amaçlı imar plânlarının hazırlık sürecinde, daha 
önce yasal olarak en az iki halk toplantısı yapılması zorunluluğu vardı. Birinci 
toplantıda o bölgeye ilişkin analiz çalışmaları bölgenin kullanıcılarına ve ilgili 
STK’lara anlatılırdı ve yöreye ilişkin halkın istekleri sorulurdu. İkinci toplantıda 
da taslak plân görüşülürdü. Şimdi bu zorunluluk ortadan kalktı. Artık, kurumlar 
ihtiyaç duymazsa halk toplantısı yapmayacak. Bu arada bu toplantılar yapılıyor 

da ne oluyordu? Buna dair de bir tespitte bulunmak istiyorum. “Böyle bir tespiti 
nasıl yapabiliyorsunuz?” diyecek olursanız; Anıtkabir de dâhil olmak üzere aşağı 
yukarı 15 bölge veya kentin koruma amaçlı imar plânında restorasyon uzmanı ve 
mimarlık tarihçisi olarak görev aldım. Bütün halk toplantılarına katıldım. Hiçbir 
halk toplantısında kullanıcının kendi parseline ne olacağı konusunun ötesinde 
bir soruyla karşılaşmadım. Bu da başka bir gerçek. Kullanıcı koruma konusuna 
sahip çıkmadığı sürece, ister 20. yüzyıl yapısı olsun, ister 19. yüzyıl yapısı olsun, 
kurumların tek başına yönlendirici olması mümkün değildir.

Kullanıcı geri plânda kaldığı zaman, konu kamu kurumlarının inisiyatifine 
kalıyor. Toplantının başında Nuray Hoca’nın gösterdiği Hisar Parkı Cadde-
si’ndeki “sokak sağlıklaştırması uygulaması”na bakalım. Koruma literatürümüze 
yeni girmiş bir kavram sokak sağlıklaştırması. Neden sokak sağlıklaştırması ya-
pıyoruz? Çünkü restorasyon yapmak tek yapı ölçeğinde masraflı. Oysa bir so-
kağın cephesine makyaj yapmak daha ekonomik. Aslında cepheyi düzelterek, o 
çevreyi, dokuyu ve eserlerimizi koruduğumuza inanıyoruz. Pek çok kurum, bizler 
de dâhil olmak üzere, bunu koruma adına yapıyoruz. Çevre bu şekilde değiştiği 
zaman ise dekor bir kent parçası elde ediyoruz. Rica ediyorum, bu çevrede ya-
şayan halkı dinleyin, çok memnunlar. Tertemiz oldu diyorlar, pırıl pırıl. Şimdi 
vatandaş iki gerçek üzerinden bakıyor konuya. Birincisi ekonomik fayda sağlıyor 
mu? İkincisi temiz bir çevrede yaşayabiliyor mu?

 Sivil toplum kuruluşları olarak bizler, sadece belli bir dönemin eserlerine 
odaklanamayız. Her dönemin eseri önemli olmalı bizler için. Nasıl koruyacağız? 
Önce kullanıcıları buna ikna etmemiz gerekiyor. 

Tüm bunların ötesinde 1980’li yıllarda dünya moderni korumaya çalışırken, 
biz o tarihlerde sivil mimarlık örneklerimizin farkına yeni varmıştık. Yani Batı-
nın bir hayli gerisindeyiz. Ama öğreniyoruz. Bu yüzden ümidimi kaybetmiyo-
rum. Teşekkür ederim. 
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CH: Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi hem değerli bir araştırmacı, hem yurt dışı 
deneyimi de olan çok kıymetli Neriman Şahin Güçhan Hoca’ya söz veriyorum.

NŞG: Teşekkür ederim. Ben de ilk sorudan başlayacağım, öncelikle belirtmeliyim 
ki şu andaki mevzuatımız eksik. Modern mimarlık ürünlerinin tescili, Koruma 
Kurulu üyelerinin yorumuna kalmış durumda. Bizim ülkemizde de özellikle hu-
kuken açıkça ifade edilmemişse aleyhte sonuçlar sıklıkla olduğu için, bence ilk 
etapta, bu konuyu bizim mevzuatımıza eklememiz gereklidir. Bu sadece sivil mi-
marlık örnekleri için geçerli değil. Mevzuatımızda bu türde, başka eksiklerimiz 
de var: Örneğin endüstri mirasıyla ilgili tanım hiçbir şekilde yok. Ya da kültü-
rel peyzaj yok, kırsal mimari yok. Somut olmayan kültür mirasıyla ilgili tanım-
lar yok, ama biz yine de bunların eklenmesi için bir şeyler yapıyor, tanımları ge-
liştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ilk sorunun cevabı, mevcut mevzuatın yetersiz 
oluşudur.. Bir mevzuat değişikliği gerekli. Aslında bunu ben 2004’de ODTÜ’de 
yapılan DOCOMOMO genel kurulunda da söylemiştim; o yıllarda bunu başar-
mak belki daha kolaydı, şu anda biraz daha zor, ama hedefimiz bu olmalı. Mev-
zuat sizi desteklemediği sürece bir şey yapmanız Türkiye’de pek kolay değil.

İkinci soru bu eserlerin kültürel miras kavramıyla ilişkisi üzerineydi. Sabahki 
sunuşlarda da sıklıkla tekrar edildiği üzere, aslında kültürel miras ya da kültür 
varlığı tanımı, değer esaslı bir tanım. Herhangi bir grup için eğer bir nesne değer 
taşıyorsa, o eser korumaya konu olur. Dolayısıyla buradaki grubun varlığı, zaten 
bunun korunması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Koruma disiplininin kendisi ve 
bugün tescile konu olan tüm varlıklar da aslında bu şekilde zaman içinde ta-
nımlanmış ve koruma kapsamına alınmışlardır. Koruma dediğimiz tavrın, zaten 
19. yüzyılda endüstrileşmeye karşı bir tepki olarak somut biçimini aldığını dü-
şünürsek, obje koleksiyonculuğundan eser korumaya 19. yüzyılda dönüştüğünü 
düşünürsek; ve zaman içinde de bu kavramı geliştirerek yani tek yapıdan, anıttan 
–bugün modern mimarlık örneklerini ikonik olarak tanımlıyorsak, ki verdiğimiz 

örnekler koruma terminolojisine anıt diye geçen aynı tanımlardır–, anıt kavra-
mından çevreye, çevreden kültürel peyzaja da, bir evrimleşme sözkonusu, bir ge-
lişme sözkonusu. Dolayısıyla bu tanımların bu türlü gelişmesini de doğal karşı-
lamak gerektiğini düşünüyorum. Bir nesne eğer tehdit altında kalırsa, o zaman 
koruma gündeme geliyor, dolayısıyla bunu bir gelişme olarak görmek ve koruma 
alanının eylem alanını geliştirmesi olarak görmek doğru olur, diye düşünüyorum. 
Yine ikinci sorunun bir parçası olarak koruma kurullarının mevcut yapısı bu ko-
nuda bir sorun oluşturur mu deniyordu. Ben aslında bununla ilişkilendirmeyi şu 
açıdan doğru bulmuyorum. Siz bir şeyin önce özüne dair doğrunun ne olduğuna 
karar vermelisiniz. Araçlar değildir o özü oluşturan. Şu anda koruma kurulları 
çok sorunlu bir sürü nedenle. Hocalar söylediler, şu anda tehdit altında olan sivil 
mimarlık örnekleri. Ayasofya da tehdit altında, Sultanahmet de tehdit altında. 
Dolayısıyla kurullar cahil ise bu sorun devam edecek ve bizim şu andaki kurul-
larımız cahil.

NÇ: Alınmıyorum hocam.

NŞG: Alınmayacağınızı bilerek söylüyorum, çünkü korumayla ilgili hiçbir biri-
kimi olmayan kişiler koruma kurullarında, “ne var biz öğreniyoruz” diyen kurul 
üyeleri var, dolayısıyla bu bilerek yapılmış bir kompozisyon; yani bu durum “ge-
liştik, evrildik, yerelleştik de oldu” gibi bir durum sonucu değil, biliyoruz. Keşke 
2004’ten bu yana çıkarılan yasaları ve mevzuatı bir anda geriye çevirebilsek. Bun-
ların hemen hepsi yanlış. Özellikle Bakanlar Kurulu kararları ya da çıkarılan ilke 
kararları. Yasalardan daha ziyade alt mevzuatta da pek çok yanlışlıkla bugüne 
geldik, ama kötü örnek örnek olmaz. Bundan yola çıkarak şu tür bir tartışma da 
yapılıyor, “kurulları kaldırmak lazım”. Zaten istenen bu. Benim çocukluğumdan 
beri birileri kurullardan nefret ediyor. Eskiden kurulları engelleyici görüyorlardı 
şimdi dönüştürdüler. Şimdi biz nefret ediyoruz kurullardan, çünkü kurullar ko-
ruma yapmıyorlar. Böyle bir pozisyona çekildi kurullar, ama bu sonuç özünde bu 
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kurumsallaşmanın yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Dünyanın her yerinde hatta 
uluslararası belgelerde de bir eserle ilgili karar vericinin tek olmaması esas. Yani 
bir komisyonla, farklı disiplinlerden gelen, o konunun o eserin değerini anlamını 
önemini tarif edecek nitelikte uzmanlardan oluşan kurullarla karar verilmesi esas.

Bizim kurullarımız şu anda böyle değil. Bunu düzeltmek lazım, ama bu ku-
rulların kaldırılması gibi bir noktaya gitmemeli. Sık sık ben bunun da dile geti-
rildiğini görüyorum. Bu tam yanlış bir noktaya düşmek/çekilmek olur; çünkü biz 
işin özünü kaybedersek “tamam o zaman bu kurulları kaldıralım” deyip o noktaya 
gelinebilir. Nitekim doğal sit alanlarıyla ilgili öyle bir noktadayız biliyorsunuz. 
Komisyonlara devredildi koruma kurullarının yetkisi. Komisyon idareye görüş 
veriyor, karar veremiyor. İdare kim? Bakanın kendisi. Yani soyut bir kavram idare. 
Mevzuat “İdareye görüş verir” diyor. Dolayısıyla bu yanlışlar üstünden biz bence 
kendi alanımızın altyapısını kurmamalıyız. Bunu bugünkü koruma kurullarını 
savunmak için söylemiyorum, ama bu kötü örneklerden yola çıkmamak gerekti-
ğini düşünüyorum. Sivil mimarlık örneklerine gelelim. Siz neden bu tartışmanın 
farklı disiplinleri biraraya getirdiğini düşünüyorsunuz? Tarihçiler, mimarlar gibi. 
Aslında bu tam herkesin bugüne kadar kendi kabuğunda oturduğunu ifade eden 
bir cümle bence; çünkü biz (korumacılar) zaten şimdiye kadar da bir sürü disip-
linle birlikte çalışıyorduk. Moderni çalışanlar bizi (korumacıları) eskici görüyor-
du. Yani moderni çalışanlar “ayrıdır”; eskiyle ilgilenen, eskiden zevk alanlar “ba-
naldir”. Böyle bir algı var aslında, bırakın toplumu önce kendimize bakalım, bu 
alanda çalışanlarda da bu tavır var. Moderni çalışan, modern üstünden dünyayı, 
çevreyi anlatmaya çalışanlar, yeni yeni bunun korunma problemiyle ilgilenmeye 
başladılar ve o yüzden biz biraraya geldik. Bizim –korumacılar– açımızdan obje 
farketmiyor. Her şey –korumaya değer– obje olabilir. Taşınır, taşınmaz, alan, vb. 
Biz bir yöntemle bir şeye bakmayı öğretiyoruz, bizim disiplinimiz bu ve fark-
lı disiplinleri biraraya getirmeyi öğretiyoruz, çünkü hiç kimse bugün Rönesans 

adamı gibi her şeyi bilemiyor, çünkü malzeme beş tane değil artık. Sonsuz seçe-
nekte malzeme var, bu sebeplerle disiplinlerarası çalışıyoruz. Şimdi bunu neden 
söylüyorum? “Sivil mimarlık örnekleri için ayrı bir şey düşünülebilir mi?”. Ben 
bu soruyu saçma buluyorum kusura bakmayın. “Siz niye ayrısınız” “Çünkü biz 
modernle ilgileniyoruz” gibi bir durum değil herhalde.

Öyle değilse, o zaman korumayla ilgili, koruma disiplini objeyle nasıl ilgileni-
yor buna da öyle bakmak lazım. Koruma da önce, varolan durumu anlamaya ça-
lışıyor, bütün bilimlerde olduğu gibi. Bunun üzerinde bir değerlendirme yapıyor. 
Yapının sorunu varsa, kullanımı neyse, ihtiyac neyse - bu bir restorasyon projesi 
de olabilir, bir sıva tamiri de olabilir, kucuk bir makyaj da olabilir - bunun üze-
rinde bir değerlendirme yapıyor. Dolayısıyla restorasyon adı altında Türkiye’de 
yapılan şey, çok geniş bir müdahale biçimleri dizisini kapsar. Dolayısıyla sivil 
mimarlık örnekleri için de bence durum aynı. Burada ortak olarak savunmamız 
gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Sivil mimarlık örneklerinde, göreli ola-
rak daha az sorunlu olacağı için, diğer yapılara oranla ve bilinirlik düzeyleri de 
çok yüksek olduğu için, sorun daha az olabilir. Daha basit araçların geliştirilmesi 
mümkündür diye düşünüyorum. Mesela basit onarımla ilgili koşullar bu yapılar-
da kullanılabilir. Bir başka eksikliğimiz de yönetim planı tanımı. Dünyada bir tek 
bizde, yönetim planları sadece koruma imar planı olan alanlar için geçerlidir diye 
bir yasa çıktı. Halbuki dünyanın her yerinde, yönetim planı bütün kültür varlık-
ları için yapılabiliyor. Yönetim planını ben şuna benzetiyorum –bana kızıyor bazı 
korumacı arkadaşlar bu kadar basitleştirince ama– hepimiz apartmanlarda otu-
ruyoruz ve hepimizin apartmanında bir apartman yönetim planı defteri var değil 
mi? Bu yönetim planı defterine göre biz bir yıllık, iki yıllık toplantılar yapıyoruz. 
Bunun mevzuatı var. Oraya bütün apartmandaki mal sahipleri gelip görüş beyan 
ediyor, para yatırıyor, ne gerekiyorsa yapıyor. Aslında yönetim planı dediğiniz şey 
de o yapıyla ilgili sorumlu/yetkili olan tüm paydaşların üstünde uzlaştığı ilkeler/
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işler/eylemler dizisi. Öyle görmek lazım. Eğer bu eserler için de bu tür yönetim 
planları yapılması hükmü getirilirse –ki bence mevzuatta değişiklik yapmamız 
gereken bir başka nokta da budur– o zaman bu araç da sivil mimarlık örnekleri 
için, daha tanıma yönelik basit müdahalelerle, büyük restorasyon projeleri hazır-
lamadan kullanılabilir diye düşünüyorum.

Üçüncü konu, burada dikkati çekmek istediğim; şimdi biz burada oturuyoruz 
–kurullarda biz de oturuyorduk– birinin malıyla ilgili karar veriyoruz, tescilliyoruz 
ve de bu erki kendimizde görüyoruz. Devlet de kendinde görüyor bu erki, yasada 
yazıyor zaten. “Tescilli yapı devlet malı hükmündedir” diyor. Peki, ver o zaman 
parasını bu yapının. Eğer benim malımı tescilliyorsan ve devlet malı niteliğine 
kavuşuyorsa bu eser, benim o zaman bu eserle ilgili maddi kaybımı karşıla ya da 
eserimin onarımıyla ilgili kaynağı ver. Bunu vermiyor devlet. Bugüne kadar ver-
medi. Bu da yine dünyada pek yok. Özendiğimiz Batı’da yok mesela. Fransa’da 
yok. Fransa’da %80’lere kadar hibe olabilir. İngiltere’de yok. Hatta İngiltere’de 
konut yasalarının içine iliştirilmiştir koruma mevzuatı. Yani eski evde oturuyor-
sanız, destek alabilirsiniz. Bizim mesela TOKİ diye bir kurumumuz var. Dev bir 
kurum. Bilmiyorum yıllık konut üretimi ne kadar. Türkiye’deki tescilli konut sayısı 
160.000 filan. Dolayısıyla bu kadar az sayıda tescilli yapı için zaten devlet bıra-
kın krediyi tümüyle hibe bile yapabilir. Bunun örneğini biz ne zaman gördük? 
Yine 2004’ten bu yana Kültür Bakanlığı biliyorsunuz hibe veriyor tescilli konut 
sahiplerine. Ben Kapadokya kurulundaydım. Konut sahipleri geliyordu “Lütfen 
bizim evlerimizi de tescil edin” diye. Şimdi bu işin akçeli tarafını düşünmezseniz 
siz; siz birine bir yük bindiriyorsunuz, sebebi ne olursa olsun; estetik değeri, tarihî 
değeri –şu ya da bu nedenle farketmez–, ama bunun maddi külfetini bu kişiye 
yüklüyorsanız, burada bir dengesizlik oluyor. Türkiye bunu yaptı. Bu yanlış, büyük 
bir yanlış. Bu aslında çözümlenemez bir sorun değil bence. Çünkü dediğim gibi 
rakamlara bakarsanız, 160.000 civarında tescilli yapı var, 40.000 yapı da siz söy-

leseniz sivil mimarlık örneği diye 200.000 yapı. Bu sayı Türkiye gibi bir ülkenin 
bütçesinde hiçbir şey aslında. Dolayısıyla akademisyenler olarak bizim resme bi-
raz buyuk bakmamız ve neyi talep edeceğimizi doğru gormemiz,  yanlış tarafta yer 
almamamız lazım. Devlet burada yanlış yapıyorsa böyle yapmamasını söylememiz 
lazım. Aksi halde kamuoyunda “halk korumuyor” demekten ote bir şey urete-
mezsiniz, halbuki bunda halkın bir suçu yok. Afet Yasası’na şimdi niye herkes bir 
şey söylüyor? Hepimizin evi risk altında. Eski olması gerekmiyor. Eski ya da yeni 
herhangi birinin evini Ağaoğlu beğenirse, o siteyi değiştirecekse mesela, gerçekten 
o bölge afet alanı ilan edilebilir ve dönüşebilir. Şu anda mevzuat o durumda, ama 
kötü örnek örnek olmaz deyip, bu yanlışları biz de günlük izliyoruz ve farkındayız 
nerede neler olabilir. Biz de nelerin düzeltilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Üçüncü sorunuzda şöyle deniyor: “Konut olarak tasarlanmış yapıların başka 
amaçlarla kullanılması mümkün müdür?” Tabii ki mümkün, ama korumada esas 
yapının özünü değiştirmemek, özelliklerini değiştirmemek. Belli amaçlarla deği-
şiklikler gerekiyorsa bu olabilir. Buradaki en önemli şey aslında, bitmiş bir yapı 
doğası gereği değişime konu olur. Bu normal bir şeydir. Koruma dediğiniz şey, bir 
şeyi durdurmak, dondurmak değildir. Koruma, değişimi yönetmektir. Değiştire-
ceksiniz, zamana uyduracaksınız ama onun özgün niteliklerini de en az kaybede-
ceksiniz ya da kaybetmeyeceksiniz varsa bir yolu. Dolayısıyla bunu çelişkili bir şey 
gibi görmüyorum. Öte yandan koruma esnektir. Bir tek değişmez kuralımız yok 
bizim. Birçok dokümanımız var ve esnekliği anlatmaya çalışıyor bütün bu dokü-
manlar. Burada herhangi bir yapının başka bir amaçla kullanılması sözkonusu ise 
onun değerini ve önemini iyi tarif etmeniz lazım. Eğer önemini iyi tarif edebili-
yorsanız, bu gerekçelerle işlevinde de değişiklikler olabilir diye düşünüyorum.

Son konu farkındalık ve buna ilişkin yöntemlerle ilgili. Farkındalık tabii ki 
geliştirilmeli. Konu bir caminin ya da arkeolojik bir alanın korunmasıysa bunun-
la ilgili bir sorunumuz yok gibi gözüküyor ama aslında her yerde sorunumuz var. 
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Bu koruma konusu giderek oportünist bir tavra dönüştü. Artık böyle sahiplenili-
yor. Örneğin Kapadokya’da da korumanın sahiplenilmesinin nedeni, korununca 
turist buraya geliyor. Halk bunu artık biliyor ve o yüzden koruyor. Bu da faydacı 
bir tutum. Şirince de öyle. Nereye giderseniz gidin, halkın bundan bir fayda sağ-
laması lazım. Zaten 2012 ICOMOS Paris deklarasyonu da “Gelişmenin İtici 
Gücü Olarak Koruma” adı altında yayınlandı. Yani siz koruma ve gelişmeyi ba-
ğımsız olgular olarak ele almamalısınız. Korumayı gelişmenin aracı hâline geti-
rebilmelisiniz. Modern sivil mimarlık yapılarına gelince, bu konu şimdi sadece 
akademinin gündeminde. Toplumsal farkındalık nasıl geliştirilir benim bununla 
ilgili bir uzmanlığım yok. Ben 30 yıldır korumayla ilgileniyorum. Koruma ko-
nusunda bilincin artmasını sağlayan üniversiteler olmadı, bunu bilelim. Biliyoruz 
hepimiz herhalde, itiraf da edelim. Burada en önemli katkıyı STK’lar da yap-
madı. TV dizileri ve klipler yaptı. Belgeseller yapmadı. Şimdi bir yandan 10 yıl 
öncesine göre kaynaklar çok arttı. 2004’ten bu yana, bir ara hesaplamıştım ben, 
korumaya ayrılan kaynaklar yaklaşık 300 kat oranında arttı. Kaynaklar artınca 
herkes “korumacı” oldu. Bilen bilmeyen herkes, bu işin içine girdi vs. Demek ki 
biz bu işin akçeli tarafını yok sayarak bir şey yapamayız. Bu kaynaklar artıyor, bu 
bir fırsat tabii ama biz de akademi olarak kaynakların daha doğru kanalize edil-
mesi için doğru parametreleri, kriterleri koyabilmeliyiz, bunu yönlendirmeliyiz.

Bir başka şey de aktörler oldu. Mesela Mansur Yavaş. Şimdi yine Ankara 
Belediye Başkanı adayıymış. Ben hatırlıyorum Güdül Belediye Başkanı’yla bir 
yerde karşılaştım, dedi ki: “Hocam bize de gelin ne olur, biz de Güdül’ü koruya-
lım.” Biz korumadık ki Mansur Yavaş korudu. Beypazarı’nı, oradaki dönüşümü 
o yaptı. Mansur Yavaş’ın çizdiği çerçevede –nitelikle ilgili tartışabiliriz, o baş-
ka– önemli bir yerel aktör olarak o diğer belediye başkanlarını etkiledi, kenti 
etkiledi ve orada katılımcı bir süreç yaratmayı başardı. Amasya’da Hüseyin Poroy 
vardı, sonra Çorum Valisi oldu, ondan sonra ben onu izleyemedim ama bu tür 

aktörlerin varlığı önemli. İlla bunların yerel aktörler olması gerekmeyebilir, ama 
belli alanlarda toplumun tanıdığı ve güvendiği kişilerin bu işlerin içine katılması, 
onların öncü rol oynaması, bir yandan da bugünkü medyanın araçlarının (sosyal 
medya, TV, vs.) kullanılması önemli. Elimizde önemli bir kaynak da öğrenciler 
bence. Biz hâlâ okullarda sınavlarla ve ödevlerle iş yapacağımıza, bu tür ödevleri-
mizi bu tür projeleri geliştirme ve yerinde uygulama olarak da yapabiliriz. Bizim 
bölümde Güliz Hoca bunu yapıyor. Çok başarılı sonuçlar da alıyor. Bültenler çı-
karıyor, Ulus’a gidiyor, koruma öğrencileri genç çocuklara dersler veriyor, bunları 
videoya kaydediyor, sonra ondan not alıyor. Çocuk 1.5 günlük etkinlik yapıyor 
belediyeyle işbirliği içinde. Bilmem ne ilkokulundaki çocukları biraraya getiriyor, 
onlara nasıl bir etkinlikle farkındalığı artıracağına yönelik bir program tasar-
lıyor, bunu uyguluyor ve bundan not alıyor. Dolayısıyla biz de akademi olarak 
bu değişimin farkında olup yeni araçları da kendi içimizde geliştirebiliriz diye 
düşünüyorum, teşekkür ederim.

CH: Evet, tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Birinci oturumda çok değerli, 
güzel konuşmalar oldu hakikaten. Süreyi aştığımız için ben burada noktalıyo-
rum. Hepinize teşekkür ediyoruz.
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EAE: İkinci oturuma hoşgeldiniz. Bu oturumdaki katılımcıları kısaca tanıtmak 
istiyorum. Doç. Dr. Emel Kayın Dokuz Eylül Üniversitesi’nden; Doç. Dr. De-
niz Özkut Bahçeşehir Üniversitesi’nden, Yrd. Doç. Dr. Bilge İmamoğlu TED 
Üniversitesi’nden, Dr. Nimet Özgönül ve Dr. Haluk Zelef ’de ODTÜ’den geli-
yorlar. Değişik kentlerden ve üniversitelerden bir araya gelen katılımcılarla güzel 
bir oturum olacak diye düşünüyorum. Bu oturumu aslında sabahki oturumun de-
vamı gibi görüyorum ben. Benzer tartışmaları sürdüreceğiz ve biraz daha açaca-
ğız. Koruma yaklaşımları ve ölçütlerini konut yapıları üst başlığı altında konuşa-
cağız. Bize soru olarak verilmiş olan, proje ekibi tarafından hazırlanmış olan me-
tinde koruma ölçütleri ve koruma yöntemleri öne çıkarılmış durumda. Konuş-
macılarımız buna vurgu yapan, bu konuyu açan sunuşlar yapacaklar. Bu koruma 
ölçütleri ve yöntemlerinden, aslında sabahki oturumda da bahsedilen, kullanıcı-
nın korumadaki yeri, rolü sorusu bu oturum için de önemli. Kullanıcılara tanına-
cak haklar neler olabilir; onlardan beklenenler ne olabilir gibi sorulara yanıt ver-
meye de çalışacağız. Buradan da, sivil mimarlığın korunmasının toplumsal far-
kındalıkla ilişkisi konusuna bağlayacağız. Dolayısıyla dört temel soruyu burada 
da özetlemek gerekirse: Bu yapıların korunmaları için tanımlanabilecek ölçüt-
ler nelerdir? Kamu yapılarının korunmasında uygulanan yöntemler sivil mimar-
lık yapılarının korunması için de modern mimarlık özelinde geçerli midir? Mo-
dern dönem sivil mimarlık yapılarının fiziksel anlamda korunmalarını sağlamak 
için kullanıcılara tanınacak haklar neler olmalıdır? Kullanıcı boyutunu nasıl tar-
tışabiliriz ve ayrıca bu yapıların korunmaları için toplumsal farkındalık geliştiril-
mesi ne kadar önemlidir? Buna ilişkin yöntemler neler olabilir? Bu dört ana baş-
lık altında gerçekleştireceğiz tartışmaları. Konuşmacılarımız aslında bu sorulara 
ayrı ayrı cevap vermek yerine genelde tek bir sunuş şeklinde hazırlanmışlar; dola-
yısıyla tümünü dinleyip sunuşların daha sonra salona da soru-cevap-yorum şek-
linde tartışmayı açmayı planlıyoruz. Şimdi söz Emel Kayın’da.
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EK: Ben sorulara tek tek cevap vermek yerine, soruları birbirleriyle ilişkilendi-
ren bütünlüklü bir düşünme yöntemine gitmeyi seçtim. Neden bu yöntemi seç-
tim? Çünkü sabahki oturumda da ayrıntılı bir şekilde söylendiği gibi koruma-
cılar olarak karşımızda hem net bir şekilde gördüğümüz, hem de elimizden her 
an kayan bir zemin var. Çok sayıda yıkım da var ve bizi zaman zaman ümitsiz-
liğe sevk eden bir durum da var. Koruma alanı eskiden de ikili zeminde hare-
ket eden bir alandı; yani hiçbir zaman toplum tarafından iyi sahiplenilmiş, pa-
radigmaları çabuk kurulmuş ve geniş katılım ortamları bulmuş bir alan olmadı. 
Koruma alanının 20. yüzyılın son çeyreğine kadar yürüttüğü mücadelenin nere-
deyse bir ümitsizlik içerdiği söylenebilir; hatta aynı durumun hâlâ sözkonusu ol-
duğu da söylenebilir. Güçlükler içeren tüm mücadelelerde olduğu gibi şu an ih-
tiyaç duyulan “vazgeçmek” yerine “yeni düşünceler üretmek”; yani “bir kez daha 
kavramlar üzerine düşünmek”. Koruma alanı olarak “kavramları yenileyebilirsek” 
ya da “yeniden düşünebilirsek”, toplumla diyalog kurma konusunda da yol ala-
biliriz. Bu kapsamda nasıl düşünebilirim diye kafa yorduğumda, Melih Cevdet 
Anday’ın koruma konusuyla hiçbir ilişkisi olmayan bir denemesini hatırladım. 
Bu metinle aslında yeni karşılaşmadım; sözü edilen metin birçok duruma uyabi-
len bir deneme. Metinde deniliyor ki: “Tanımlama tüketti beni, yinelemeden ise 
nefret ettim. Oysa yinelenen hiçbir şey yoktur bunu biliyorum”. Bu metinden na-
sıl yararlanabilirim diye düşündüğümde de, koruma alanının eski paradigmasını 
kullanabilmemiz; ancak bu eski paradigmayı “yinelenmeyen” ve “yenilenmesi ge-
rekli” bir paradigma olarak ele almamız gerektiği hususlarına odaklandım. Eski 
paradigma, ona “eski” demek de çok doğru değil, yürürlükte olan paradigma di-
yelim, şu anda ihtiyaç duyduğumuz birçok parametreyi içeriyor ve biz de onu yi-
nelemekten de, yenilemekten de korkmamalıyız. Tanımlamanın tüketiciliğini de 
bir realiteye oturtabilirsek mevcut paradigmadan yararlanabiliriz. 

Paradigmayı yenileme ve koruma konusunda yeni tanımlar oluşturmanın bizi 

gerilime sürüklemesi aslında modern süreçlerin kendi doğasından kaynaklanan 
bir hal; çünkü modern mimarlıkla koruma alanının arasında itiraf etmekten kork-
tuğumuz gerilimli bir ilişki yaşandı çoğu kez. Modern mimarlığın bazı formları-
nın yıkıcı öngörülerle geliştiğini de saptayabiliriz. Her şeyin yıkılması gerektiğine, 
yeniden başlanması gerektiğine işaret eden, yeri geldiğinde kendi kendisine bile 
karşı bir tavır bu. Koruma alanı ise şimdi “bu tavrın mekânsal mirasının korun-
ması” gerektiğini söylüyor; yani paradoksal bir durum var. Bir diğer paradoks ise, 
koruma düşüncesinin “modern” formunu modernitenin kurmuş olması. Bu, kendi 
içinde çok gerilimli bir süreç. Bir taraftan koruma düşüncesi bir paradigma olarak 
modern süreçler tarafından biçimlendiriliyor, bir taraftan modern mimarlık 19. 
yüzyıl ve öncesi mirasının bir bölümünü yok eden ya da yok etmeyi öneren eylem-
ler sergiliyor; hatta kendi kendisini de yok etmekten söz edebiliyor. Sözkonusu 
gerilimin bir parça aşılabilmesi için neredeyse 21. yüzyılın gelmesi gerekti.

Aslında avangard deneyimler dünyanın kaynaklarının nasıl korunması ge-
rektiğine bu kaynaklardan nasıl yararlanılabileceğine odaklandıkça, “eskinin 
korunması” ile “yeninin inşası” arasındaki paradoks aşılmaya başlandı diye dü-
şünüyorum. Ben bunu “fütürist koruma” ve “korumacı fütürizm” olarak adlandır-
dığım iki eksenli bir kavramsal dizilimle açıklıyorum. Dünyanın kaynaklarının 
korunması zorunluluğu farklı yönelimler arasında yeni yakınlıklar yaratıyor ve bu 
durum koruma alanını da etkiliyor.

Dünyanın kaynakları sadece suyla ve ormanlarla sınırlı değil, taş da bir kay-
nak; şu an itibarıyla betonarme ev de bir kaynak. Dünyada ekoloji temelli düşün-
celerin gelişmesi, dünyanın yapılı kaynağına bir başka gözle bakmayı sağlayıcı bir 
süreç olarak geri planda duruyor. Biz o plandan yararlanmıyoruz hiç; çünkü hep 
modern mimarlığın elitist perspektifinden bakmaya çalışıyoruz. Tasarım değer-
leri, ikonik mimarların önemi gibi konulara odaklanıyoruz; ancak toplumla ilişki 
kurabilmek için başka normlara ihtiyacımız var ve dünyanın kaynakları konusu, 
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önemli bir parametre. Farklı alanlar ancak bu parametreler aracılığıyla birbiri-
ne yakınlaşabilir. Geleneksel mimarlık evresinde belki modern anlamda koruma 
bilinci yoktu; ama koruma ve geri dönüşüm fikri vardı; hiçbir şey atılmazdı; bir 
bina başka işlevle kullanılabildiği gibi orada kullanımı biten bir taş da başka bir 
binada kullanılabilirdi. Şu anda da ihtiyaç duyulan geçmişin modern mimarlığı-
na bir “kaynak” olarak bakmamız ve onu “hayatın içinde” tutmamız gerektiğine 
ilişkin bir paradigma inşa ederek bunu topluma anlatmamız. 

Modern mimarlığın sivil örneklerinin korunmasına yönelik değer tespiti ko-
nusunda da önemli güçlükler var. Aslında toplam değeri sezgisel olarak bula-
biliriz; bilgi ve ilke ile yoğrulmuş bir sezgisellikle bulabiliriz modern mimarlık 
mirasının değerini. Mimarlığın değerini, özellikle de modern mimarlığın değe-
rini, unsurları birbirinden ayrıştırarak bulabilmek mümkün değil. Louis Kahn’ın, 
mimarlığın ne olup ne olmadığı üzerine, “Mimarlık tasarım sürecinde elle tu-
tulamazdır; ama sonra tekrar elle tutulabilire dönüşür” şeklinde bir görüşü var. 
Biz geçmişin modern mimarlığının değerini tespit etmeye kalkıştığımızda, “elle 
tutulamaz” olanı tariflemeye kalkıyoruz aslında. Böyle baktığımızda değer tarifi 
sürecinde “sezgiselliğin” önemli olduğunu; ancak “içgüdüsel bir sezgisellik” değil; 
“bilgi ve ilkelerle zenginleştirilmiş uzmanlık temelli bir sezgiselliğin” devrede ol-
ması gerektiğini öne sürebiliriz. 

Miras yapı konusunda “toplam değerin fazla ayrıştırılması” onu elimizden 
kaçırmamıza yol açıyor ve korunması gereken unsurların korunamadığı süreçleri 
karşımıza çıkarabiliyor. Bir başka husus, “sivil mimarlık” ve “anıtsal mimarlık” 
kavramlarının kullanımı ile ilgili. Uluslararası tüzüklere baktığımızda “sivil mi-
marlık” kavramının daha dolayımlı kullanıldığını, oysa “anıtsal mimarlık” kavra-
mına yönelik kullanımın daha belirgin olduğunu görüyoruz. Örneğin, Venedik 
Tüzüğü’ndeki “kentsel ve kırsal yerleşmeler, kültürel anlam kazanmış basit eser-
ler” deyimi aslında sivil mimarlığa karşılık geliyor. Dünya Mirası Sözleşmesi’nde 

“anıtlar, yapı toplulukları ve sitler” tanımı mevcut; burada da “yapı toplulukları” 
deyimi sivil mimarlığa karşılık geliyor. Amsterdam Bildirgesi’nde geçen “tarihsel 
ve kültürel özellikleri olan kentsel ve kırsal alanlar” gibi, Avrupa Mimari Miras 
Sözleşmesi’nde geçen “bina grupları” deyimi de sivil mimarlığı kastediyor. Çoğu 
sözleşme, bina gruplarından, yerleşkelerden, kentlerden söz ediyor; ama özellikle 
“sivil” ve “anıtsal” ayrımını vurgulamıyor. Kamu yapılarının ya da anıtsal mimar-
lığın korunmasındaki ilkeler temelde, sivil mimarlık yapıtlarının korunmasında 
da geçerli; ancak ayrıntılar ve eylemlilik konusunda birtakım farklı meseleler var. 
Bir miras türünün korunması “kamusal hayata yönelik bir müdahaleye”, diğer 
miras türünün korunması ise “özel hayata yönelik bir müdahaleye” karşılık geli-
yor. Örneğin bir dini yapının içi kamusal nitelikteyken evin içi özel. Böylece özel 
alanı tanımlayan sivil mimarlık üzerinde, korumaya yönelik olarak toplumsal ya-
rar temelli sınırlar oluşturulduğunda ya da bir müdahale getirildiğinde gerilim 
oluşuyor. Bireysel hakların karşısında toplumsal hakların tartışıldığı bir mecra-
da müdahale edimi tartışmalı hale geliyor. Bu gerilimi tüzük yapıcılar da fazla 
vurgulamıyorlar. Tüzüklerde ana ilkelerden söz ediliyor ve ayrıntılarda bizim bir 
tutum geliştirebileceğimiz düşünülüyor.

20. yüzyılın mimari mirasının korunması hakkında 1991’de ortaya konulan 
tavsiye kararına baktığımızda, korunacak yapıların seçiminde “20. yüzyılın bütün 
stil, tip ve inşa yöntemi alanından belirlenen önemli çalışmaların değerinin or-
taya konması, ünlü tasarımcıların çalışmalarının yanı sıra dönem tarihi için an-
lam taşıyan anonim örneklerin de dikkate alınması, çeşitli parametrelerle birlikte 
teknolojik, ekonomik, sosyal gelişmenin tarihi koşullarında gerçekleşen katkının 
önemsenmesi, korumanın kapsamının yapılarla sınırlanmayıp yapı toplulukları, 
kentler, dekorasyonlar vb. konularda genişletilmesi” gibi kriterlerden söz edildi-
ğini görüyoruz. Burada ortaya konulan ve “önemli çalışmalar” şeklinde belirlenen 
bakış açısı, sivil mimarlığı korumamıza yönelik parametreleri oluşturmakta bir 
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handikap olarak görülebilir; geleneksel kapsamda düşündüğümüzde, sivil mi-
marlığın önemi, oluşturduğu bütünlükten gelir çünkü. Modern mimarlığın özel-
likle erken döneminde başka yenilikçi hareketlerde de karşılaşılan elitist tutum, 
“önemlilik” meselesini gündeme getirirken, koruma tartışmasında sivil olana de-
ğer yüklenmesini güçleştiriyor.

Modern mimarlık mirasını korumaya çalışırken yaşadığımız açmaz, tam ola-
rak bu gerilime dayanıyor. Gerek toplum, gerekse mimarlar ve uzmanlar şuna 
odaklanmış durumdalar: Modern mimarlığın ortaya çıktığı dönemde ve sonraki 
gelişme evresinde deklare ettiği, önemsediği değerleri karşılayan bir mimarlık 
görülmek istenmekte; ama modern mimarlık 20. yüzyıl boyunca şekilden şekilde 
girdi, çeşitli akımlar ortaya çıktı; ardından postmodernizm süreci yaşandı; daha 
başka gelişmeler, küreselleşme süreçleri, yeni mimarlık denemeleri varlık buldu. 
Tüm bu gelişmelerle birlikte erken dönemin modernist mimarlığı yavaş yavaş 
kayboluyor. 

Modernist mimarlığın bir bölümünü daha “elitist” bir tavır içinde işaretle-
mek, bir bölümünü ise “anonim” olarak nitelendirmek yönündeki tutum üzerinde 
ise bir miktar daha düşünmek gerekmekte. 19. yüzyıl sonuna kadar varlık bulmuş 
mirasa odaklanan paradigma çerçevesindeki kavramsallaştırma oturmuş durum-
da. Örneğin bir saray “anıtsal mimarlık” olarak nitelenirken, bir ev “sivil mimar-
lık” kapsamında niteleniyor; kavramsallaştırma farklı yönde gelişiyor; çünkü dev-
rede bir “tasarım” mefhumu yok. Tasarım süreçleri ya da sanatsal süreçler saklı 
bir elitizm içerirler; ama bu genelde itiraf edilmez. Modernizmin özellikle erken 
dönemine baktığımızda bu tür bir tutumun var olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 
bir olumsuzluk dâhilinde söylemiyorum; çünkü modern mimarlığın toplumsal 
yararları gözeten normlarını hepimiz biliyoruz. Erken endüstri kentlerinin ka-
ranlık ve dumanlı ortamından kurtulunması; evlere güneş girmesi; kentlilerin 
içinde gezebileceği yeşil alanların yapılması gibi normlar var; tüm bu toplumcu  

normların varlığı, erken dönemin modern mimarlığının içinde var olan avangard 
ruhun elitist tavrını ortadan kaldıramaz. O kendi varoluşu itibariyle öyle bir ruha 
aittir ve biz de günümüzde koruma nesnesini ararken bu ruhu görmeyi umuyo-
ruz; ama onu bulamıyoruz. Çünkü bu ruh 20. yüzyılın çeşitli süreçlerinde yüz-
lerce kez vuruldu. Politik süreçlerde, sosyo-ekonomik süreçlerde, kültürel süreç-
lerde, yeni tasarım süreçlerinde vuruldu; değişti, dönüştü. Bazen rantiyenin aracı 
oldu, bazen savaş sonrasının hızlı konut ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kaldı, 
bazen de köyden kente göçün yapılaşma ihtiyaçlarına hizmet etmek zorunda 
kaldı. Modern mimarlık mirasıyla ilgilenenlerin kafalarındaki o idealist eski çer-
çeveyi gözden geçirmeleri gerekmekte; yeni çerçeveyi oturtabilmek için de, ona 
başka bir bakma biçimini geliştirmek ve daha farklı normlar üretmek zorundayız.

Ölçütler ve değerler üzerine de birkaç söz etmem gerekirse şunu söylemek 
istiyorum: Bir kere tüm modern miraslar, anıtsal olsunlar sivil olsunlar, “moder-
nitenin öz varlığından bir değer” yüklenirler diye düşünüyorum; çünkü moder-
nitenin ürettiği bir değerler dizgesi var. Günümüzde hayatlarımızda olagelen her 
şey bunun üzerine temellenmiş durumda. Böyle bir temellenme hâline muhalif 
olanlar olsa bile, onların hayatları da bu girdiler üzerinde şekillenmiş durumda.

Modern mimarlık, modernitenin öz değerlerini bir biçimde içerir; dolayı-
sıyla modern mimarlık mirasını korumak için modernitenin değerlerinin mi-
marlığa nasıl yansıdığını çözümlemeliyiz; bu çerçevede “modernitenin evrensel 
duruşundan yerele neyin yansıdığını” da irdelemeliyiz. Evrensel parametrelerin 
bir bölümü yerel çerçevede farklılaşmakta; çeşitlenmekte; bu farklılıkların ortaya 
konulması gerekmekte. Modern dönem sivil mimarlık ürünlerini şu tür bir değer 
üzerinden de okuyabiliriz: Modern dönem sivil mimarlık ürünleri diğer dönem 
sivil mimarlık ürünleri gibi bir “bilgi aktarıcısı veya bir hafıza katmanı” olarak 
işaretlenebilirler. 

Bir “kültürel miras” olarak ele alındığında, modern dönem sivil mimarlık 
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ürünleri, tıpkı önceki dönem sivil mimarlık ürünleri gibi “toplumun kültürünü, 
gündelik yaşantısını, mekânsal kullanımları, toplumsal ilişkileri, alışkanlıkları, 
adetleri, vb. ögeleri temsil etmekte” ve bu yönde bir değer taşımaktalar. Bundan 
başka, “sosyo-ekonomik, politik, kültürel erkler tarafından ortaya konulan tasav-
vurları temsil etmekte” ve bu yönde de bir değer taşımaktalar. Tasavvurlar ve 
mekânsal yansımaları her dönemde var; örneğin Cumhuriyet dönemi içerisinde 
modern bir toplum yaratmak idealini, 19. yüzyılda kozmopolit bir modernleşme 
olgusunu, ya da daha önceki evrelerde geleneklerin dinsel ya da hiyerarşik yapılar 
tarafından nasıl güçlendirildiğini sivil mimarlık üzerinden okuyabilmemiz müm-
kün. Sadece bir konut yapısında bile, konutun iç bölümlenmesinden yarı açık / 
açık mekân kullanımlarına, kadınların içlerinde yaşadıkları mekânlardan dâhil 
olamadıkları mekânlara kadar 19. yüzyıl öncesinden günümüze farklı farklı oku-
malar yapabiliriz. Dolayısıyla, sivil mimarlığa dönem tasavvurlarını yansıtması 
sebebiyle bir değer yüklememiz ve bu değeri modern dönemin sivil mimarlığı 
üzerinden yorumlamamız mümkün. İlaveten modern dönemin sivil mimarlık 
ürünleri, “planlanmış, tasarlanmış gelişme süreçlerinin erklerini, yaklaşımlarını, 
süreçlerini, sonuçlarını” temsil ediyorlar ve “mimari tasarım kültürü içinde de bir 
yer” temsil ediyorlar. Daha derin bir sorgulamada sivil mimarlık ürünleri “mo-
dern içinde yeni bir yerel gelenek” oluşumunu da temsil ediyorlar. 

Modern dönem sivil mimarlık ürünlerinin korunabilmesi meselesindeki en 
önemli konulardan biri şu: Bu konuyu toplum nezdinde kabul ettirebilmek için 
nasıl bir sorgulama getirmek gerekiyor? Korumanın amacı konusundaki vurguyu 
toplum nezdinde yaygınlaştırmak gerekiyor ve kimi vurguları mevzuata da ek-
lememiz gerekiyor. Örneğin bir koruma amacı olarak belirleyebileceğimiz “za-
manın ve mekânın içinde aidiyet sağlamak” gibi normlar, dolayımlı biçimde ka-
bul görseler de, doğrudan bir ifadeyle mevzuat ve ilke metinlerinin içinde yer 
almıyorlar. Bu tür vurguların doğrudan ifadelerle metinlerin içinde yer almaları 

sağlanmalı ve toplumsal, tasarımsal, bireysel kapsamda yeni sorgulamalar yara-
tılmalı. Bu tür bir sorgulama üç eksen üzerinde gelişebilir: Bunlardan birincisi, 
modern mimarlık mirasının kimliğini tespit edebilmek için “mimarlık nesnesinin 
ulusal / uluslararası gelişmelere eklemlenme süreçlerini açıklayacak sistematik bir 
sorgu” geliştirilmeli. İkincisi, modern mimarlık mirasının tarihselliğini tespit ede-
bilmek için “modern mimarlığın gelişme süreçlerindeki kırılmalar üzerinden bir 
irdeleme” yapılmalı. Modern içerisindeki kırılma noktalarını açıklayan ve benim 
şimdililk “devirleşmemiş tarihsellik” adını verdiğim bir zaman yaklaşımını yasa-
nın içerisine sokmak için bir çalışma içerisine girebiliriz diye düşünüyorum. Yasa, 
değer çerçevesinde “19. yüzyıl sonuna kadar varlık bulan oluşumu” kesinlik içinde 
belirlerken “ötekilerin varlığını” muğlak bırakıyor. O zaman modern dönemin ar-
tık bir tarih olduğu algısını yasada ve toplum nezdinde oluşturmamız ve “modern 
dönemin tarihselliğini” açıklamamız gerekiyor. Tabii bu mimarlık tarihçilerinin 
konusu daha çok. Bir zorluk da var bunu açıklamakta; çünkü 20. yüzyıla ilişkin 
“modern” konu olduğunda elimizde bir “uygarlık nihayetlenmesi” yok. Onun ye-
rine değişen sosyo-ekonomik, kültürel, politik, mekânsal koşullar, nihayet bulmuş 
mimarlık yaklaşımları, akımlar var. “Osmanlı Dönemi bitti; Cumhuriyet Dönemi 
başladı” diyemiyoruz bu evre için. O zaman kırılma noktalarını tespit etmeliyiz. 
Peki hangi aralıklar sözkonusu; örneğin 1930-1950 arası mı? 1950-1980 arası mı? 
Tarih, ekonomi, politika gibi alanlarda kırılma noktaları tespit edilebildiğine göre 
bizim alanımızda da edilebilir ve bir mimarlık yöneliminin tarihselliği açıklanabi-
lir; bu açıklama yasaya da girebilir. Üçüncü konu ise, modern mimarlık mirasının 
“modern mimarlığın gelişme sürecindeki yeri / çeşitliliği, bu kapsamda içerdiği 
özgünlük, toplum ve karar alma mekânizmalarıyla bağlantısı üzerinden bir ir-
deleme” yapılması ile ilgili. Bunun dışında yürürlükte olan değer sistemlerinin 
tümünü de gerekli buluyorum. Yürürlükteki sistemler somut açıklamalar getiriyor; 
benim önerilerim bu sistemlere katılan, ancak onları desteklemek ve zenginleştir-
mek yönünde açılımlar getiren ifadeler üzerine kurulu.
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Modern mimarlık mirasının ulusal, uluslararası, evrensel, yerel, küresel an-
lamda nelere eklemlendiği konusu, miras meselesinin ölçütünü oluşturmakta 
önemli bir konu; bu kriter belgeme sürecinde de kullanılabilir bir sisteme dönüş-
türülebilir. Sürem bitti, teşekkür ederim.

EAE: Teşekkür ederiz. Emel Hoca ölçütler ve yöntemler çerçevesinde ve başta 
kullanıcı vurgusu yaparak da başladı ve bu tartışmaya bizi sokmuş oldu; teşekkür 
ederiz. Şimdi sıra Haluk Zelef ’te; buyrun.

HZ: Merhabalar. Ben doğrudan doğruya koruma alanından gelmiyorum o yüz-
den konuşmam belki öncekiler kadar kapsamlı ve sorunun kendi içinden kay-
naklanan bir konuşma olmayacak. Modern mimarlığın korunması hakkındaki 
toplumsal farkındalık konusunu hem üniversitede ders veren bir eğitimci hem de 
mimarlık alanında bir sivil toplum kuruluşu olan Mimarlar Derneği 1927’de gö-
rev alan bir birey olarak değerlendireceğim. 

Projenin ana başlığı Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980. Bu “sivil mimari” 
sözcüğünün kullanımı, anlamları, etimolojisi bir önceki oturumda da bir çok uz-
man tarafından tartışıldı. İlk kullanımlarında, askeri olanın karşıtı ya da bunun 
dışında kalan anlamında, yani koruma ve savunma yapıları, surlar vb. içeren bir 
askeri mimari var, askeri olmayan her şey ise sivil. Sivil mimari günümüzde dev-
let tarafından üretilmeyen ve kamusal olarak kullanılmayan yapıları akla getiri-
yor. Sanırım bu nedenle de biz bu toplantıda modern dönemde üretilen çarşılar, 
okullar, hastaneler vb. gibi diğer sivil mimari örneklerini bir kenara bırakıp daha 
çok konut üzerine odaklanıyoruz. 

Şimdi modern konut mirası üzerine odaklanırken de şöyle bir şikayetimiz var 
genelde: Korumanın mekânizmasını oluşturamamak. Yukarıdan bir düzen getire-
lim ki bu yapıları koruyabilelim. Oysa yukarıdan dikte edilecek bir düzenin oluş-
turulabilmesi ve benimsenebilmesi için her şeyden önce bu korunan nesnelere ait 

değerler konusunda hemfikir olmak, bir farkındalık oluşturmak gerekiyor. Acaba, 
“karşılaştırmalı bir tartışma düzlemi oluşturulsa modern konutun korunması ko-
nusunu anlamak için bir çerçeve sunar mı?” diye sorarak farkındalık konusunu 
açabilir miyiz? Örneğin, konutu birtakım gündelik hayata ait nesnelerle kıyasla-
yınca acaba bambaşka çerçevelerle mi tartışıyoruz, yoksa aslında benzeşiyorlar mı? 
Örneğin biz otomobillerle evleri kıyasladığımızda acaba otomobillerin korunması 
gibi bir kavramdan bahsedebiliyor muyuz? Modern zamanlarda gündelik hayatın 
önemli kısmının geçtiği bu iki nesneye ait değerler sisteminde benzerlikler var 
mı? Mesela otomobil ve konut alırken ne gibi şeylere değer veriyoruz? Pek çok 
kişi için bu ikisi arasında pek çok benzerlik var. Bir yandan ikisi de genel insan 
algısı açısından mülkiyetin bir sembolü. Bir şeyi alıyoruz ve bize ait oluyor. Bizim 
ekonomik imkânlarımıza, değerlerimize, sosyal statümüze, beğenimize uygunsa 
alıyoruz. İşimize yaramadığı zaman, kullanım değerini yitirdiği zaman ise elimiz-
den çıkarmaya çalışıyoruz. Onu korumak için ekstra bir gayret sarfetmiyoruz ya 
da ancak işletmesine yardımcı olacak kadar koruyoruz, çok zaman da kullanım 
ömrü bittiğinde yenisine yöneliyoruz. 

Şimdi buradan yola çıktığımızda bazıları diyebilirler ki evler aslında uzun 
erimli kullanım nesneleri, oysa otomobiller böyle değildir vs. ama kendimize 
soralım. Kaç kişi doğduğu evde yaşıyor ki? Yani aslında bizim evlere karşı bir 
sorumluluğumuz, uzun bir hayatsal ilişkimiz yok. O yüzden de evlerle ilişkimiz 
neyse otomobillerle de böyle olabilir. Tamirciye götürürüz, lastiğini değiştiririz, 
artık onarılamayacak hale geldiği zaman da bırakırız bir köşeye. 

Bu çerçevede düşündüğümüz zaman şöyle bir soruya geliyoruz: Otomobil 
pazarındaki tüm yenilik, ekonomiklik, vergi muafiyeti, vb. vurgulara rağmen 
otomobilleri gerçekten de herkes bir kenara koyuyor mu işi bitince? Aslında 
otomobillere karşı da birtakım duyarlılıklar var. Örneğin, “vosvoscular” grubu 
var bunlar Volkswagen’lerini tamir ettiriyorlar, onlarla geziyorlar. Böyle bir “fan 
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club” oluşturuyorlar. Bazı insanlar daha bireysel olarak belli dönemlere ait eski 
arabaları alıp yenileyerek değerlendiriyorlar. Denilebilir ki, bazı insanlar kendi 
bulundukları arkadaş grubundan ya da sosyal konumdan biraz farklılaşmak isti-
yorlarsa onların değer vermediği şeylere değer veriyorlar. Eğer “modern mimari 
korumayı” ve bu farklılaşmayı, yeni bir değere ulaşmanın ve olumlu anlamda ay-
rıcalık kazanmanın bir ifadesi olarak görürsek veya gösterebilirsek burada bence 
önemli bir eşik atlayacağız. 

Zaten bir şeyin yaşamını uzatarak koruma edimi iki grup için geçerli. Yenisini 
alamayacak kadar ekonomik şartları uygun olmayanlar. Burada koruma mecbu-
riyet sonucu. Ya da bir ürünü koruyarak, statü olarak farklılaşmayı amaçlayanlar. 
Bu da yüksek gelir gruplarına ve iyi eğitim almış bireylere ait bir davranış biçimi.

Bu ikinci grubun “eski” “vintage” “retro” vb. gibi isimlerle nitelenen nesneler 
aracılığıyla farklılaşma isteğinin popüler iletişim araçlarıyla (televizyon, sinema, 
moda dergileri, coffee table books) yaygınlaştığını görmek mümkün. Örneğin ya-
bancı pek çok TV kanalında eski (vintage) otomobillerin yenilenmesi konusunda 
belgesel programlar var. TV’den bahsetmemin sebebi şu: Korumayı popülerleşti-
rebilirsek, yani genele ait yapabilirsek o zaman belki daha fazla şeyi korumuş ola-
biliriz ve korunacak nesneler herkes tarafından korunmaya değer gibi görülebi-
lirler. Böyle baktığımız zaman benzer bir bilinçlenmeyi biz mimarlık konusunda 
da düşünebiliriz. TV’yi bu amaçla düşündüğümüzde bahsettiğim tür “belgesel”, 
ya da “kendin yap (DIY)” programlarının bu duyarlılığı arttırmakta katkısı ola-
bilir. Bunlar yanında çok seyredilirliği olan “drama”lar da hem 20. yüzyılda inşa 
edilen yapılara hem de bu yapıların oluşturduğu semtlere ilgiyi arttırabiliyor. Bu 
konuda özellikle İstanbul’da bir duyarlık oluştuğundan söz etmek mümkün sa-
nırım, bazı semtler, Cihangir, Teşvikiye vb. modern dönemde üretilen yapılarıyla 
hem belli gruplar için statü sembolü, hem de bu durum basılı yayınlar ve TV 
programlarıyla diğer kesimlere de yayılıyor.

Tekil modern yapılarda bu duyarlılığı oluşturmak ve yaygınlaştırmak daha 
problemli. Bu görseldeki yapıların ikisi de Koç ailesinin mülkü. Bir tanesi An-
kara - Keçiören’deki geleneksel ahşap bir konut, VEKAM bu yapıda yer alıyor 
(Resim 1). Diğeri Tarabya’da Sedat Hakkı Eldem tarafından tasarlanan Rahmi 
Koç’un yaşamış olduğu modern villa (Resim 2). Ankara’daki yapı hem sahipleri 
hem yerel yöneticiler tarafından ailevi ve kültürel miras olarak değerli görülüyor, 
araştırma merkezi ve müze olarak pek çok farklı insan grubu tarafından gezile-
biliyor yani; aynı zamanda kullanım nesnesi olarak da bir değeri var. Tarabya’daki 
ise meraklı bir mimarlık grubu dışında bilinmiyor, çevresinin ve kentin bir parça-
sı değil. Yanılmıyorsam günümüzde Çin Başkonsolosluğu kullanıyor.

Resim 1 Koç Evi, Keçiören, Ankara.
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Ancak bu yapıyı bizim gündelik hayatımıza dâhil etmek nasıl mümkün ola-
bilir diye düşündüğümüzde kitle iletişim araçlarının rol oynayabileceğini görü-
yoruz. 2000’lerin başlarıydı sanıyorum, “Bir İstanbul Masalı” adlı popüler bir TV 
dizisi bu villada çekiliyordu. Böyle bir yaygınlık kazanınca, yapı sadece mimarlık 
kitaplarında yer almasının ötesinde toplumun görsel hafızasının bir parçası ola-
biliyor, popüler medya sayesinde ona ait genel bir farkındalık oluşabiliyor. Tabi 
modern dönem konutlarının, diziler gibi popüler medyada kullanımına da çe-
kincelerle yaklaşmak lazım. Kendi kalıplarına ve beklentilerine yönelik eksik ya 
da yanlış kullanımlara da hazırlıklı olmak lazım. İlginçtir, bahsettiğim dizide de 
bunun bir örneği vardı. Dizinin jeneriğinde, orijinalinde bakır çatılı olan villayı 

Resim 2 Rahmi Koç Villası, Tarabya, 
İstanbul. Mimar Sedad Hakkı 

Eldem, 1975-80.

bilgisayar programıyla kiremit kaplamışlardı, yani belki de yeterince konut gibi 
gelmiyordu, rejisör ya da sanat yönetmenine. 

Buraya kadar modern konut mimarisi mirasının popülerleştirmesinde med-
yanın olası kullanımlarına değindim. Modern mimarlığın kendi alanındaki ya-
zında, konut mimarisi (sivil mimari) ne kadar yer aldı sorusu da önemli. Bu da 
mesleki olarak nelerin değerli sayıldığı konusunda bir gösterge. Herkesin bil-
diği bazı modern mimarlık antolojilerini incelediğimizde, bunlarda tek evlerin 
de, büyük çok katlı konutların da yer aldığını görüyoruz. Bunların önemli kıs-
mı önemli mimarların, devlet ileri gelenleri için tasarladığı “resmi evler”, sivil 
mimarlık mirasının parçası oldukları “tartışmalı”. Bir kısmı ise anonim ürün-
ler, günün ekonomik, sosyal ve yapı mevzuatının otomatik olarak çıkan ürünleri 
olarak yer alıyor. Aslında bu apartmanlar ve gecekondular da “konut mimarlığı 
mirası” dediğimiz olgunun parçaları. Gecekondular örneğin, mimarlık yazınında 
çoklukla bir sorun olarak görülüyor. Oysa şu anda giderek azalan bu yapı türü-
nün “modern sivil mimarlık mirası” yani modern dönemlerdeki kentleşmenin bir 
yansıması, evsiz geniş kitlelerin barınmasını sağlayan bir çözüm olarak görülmesi 
de olası mı? Acaba kentsel dönüşüm ile kentlerden silinmeye çalışılan, aslında bu 
çağa ait yani “modern” bir yapı türü olan gecekondu yakın vadede acaba bir müze 
parçası olarak görülüp, korunacak mı? (Resim 3) 

Resim 3 Ankara’nın En Eski 
Gecekonduları, Hıdırlık Tepesi.
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Son yıllarda yapılan bazı yayınlar tekil üretilen evler dışındaki, toplu üreti-
len konutları tanıtıyor ve tartışıyor. Farklı bağlamlarda, fabrikalardaki işçilerin 
konutları olarak veya mübadelede ile gelen göçmenler için üretilen konutun bir 
başka değeri var ve sosyal bir fenomen olarak da tartışmaya açılıyor.1 Bir başka-
sında apartmanın Türkiye’de ortaya çıkışı irdeleniyor.2 Yayınlanan şehir rehberle-
rinde de konutlar yer alıyor; tekil konutlar, apartmanlar kentlerin nitelikli kayda 
değer yapıları arasında zikrediliyor. 

Son olarak iki örnek üzerinden modern konutun korunması hakkındaki top-
lumsal ve mesleki farkındalık konusunu açmak istiyorum. Her ikisi de parçası 
olduğum mesleki ve akademik çalışmalarla ilgili. İlki bir sivil toplum kuruluşu 
olan Mimarlar Derneği 1927 çerçevesinde yaptıklarımız. Bu dernek adından da 
anlaşıldığı gibi, dünya ölçeğinde de çok uzun bir geçmişe sahip mesleki bir ku-
ruluş. Dernek şimdiye kadar kentin pek çok yerinde kiralanan yapılarda işlevini 
sürdürüyordu. 2012 yılında merkez için bir mülk edinilmesi fikri doğdu. Dernek 
Cinnah 19 olarak anılan Ankara’nın ikonik bir yapısına yerleşmeyi uygun buldu 
(Resim 4). 

Biz böyle bir yapının içine taşınmakla, kent ve modern mimarlık ile nasıl bir 
ilişki kurmak istedik? Bu yapı pek çok açıdan bizim için değerliydi. Bir kere ken-
tin merkezindeki konum, ulaşılabilirlik açısından değerliydi. İkincisi üretildiği 
yıllardaki konut üretimi pratiğinin önemli bir sembolüydü. Bu bir kooperatif 
yapısıydı, yap-satçı bir zihniyetin ürünü değildi. Aynı zamanda estetik değeri 
olarak baktığımızda da özellikle o dönem için çok fazlasıyla radikal ve deneysel 
bir örnekti. Güneye bakan cephede bir katta dairelere ulaşan koridor, bir kat-
ta odaların balkonları bulunuyor, ancak bu iki farklı işlev güneş kırıcı bloklarla 

1  Ali Cengizkan (2004) Mübadele Konut ve Yerleşimleri, ODTU Mimarlık Fakültesi-Arka-
daş Yayınları, Ankara. Ali Cengizkan (2009),der., Fabrika'da Barınmak : Erken Cumhuriyet 
Dönemi'nde Türkiye'de İşçi Konutları Yaşam Mekân ve Kent, Arkadaş Yayıncılık, Ankara

2  Ayşe Derin Öncel (2010) Apartman: Galata’da Yeni Bir Konut Tipi, Kitap Yayınevi, İstanbul.
Resim 4 Cinnah 19. Mimar Nejat 
Ersin. Fotoğraf: A. Günhan.
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Resim 5 Cinnah 19, Güney Cephesi, 
1960’lar (Bina Kimlikleri / Mimarlar 

Odası Ankara Şubesi).

Resim 6 Cinnah 19. Yapının 
cephesinin bozulmuş hâli.

kaplanarak türdeşleştirilmiş (Resim 5). Kuzey tarafında Ankara’ya bakan iki kat 
yüksekliğindeki salonlar ve onların balkonları bulunuyor. Birbirinden farklı iki 
yüzü olan ilginç bir yapı. Bunun içindeki iki daireyi Mimarlar Derneği 1927 aldı 
ve şu anda dernek merkezi olarak değerlendiriyoruz. 

Üyeler dışında halka da açık yapılan mesleki toplantılar sayesinde “modern 
mimari miras”ın bu nitelikli yapısının bireysel olarak deneyimlenmesini sağlı-
yoruz. Daireleri yeniden düzenlerken mekân kurgusuyla, detaylarıyla, malzeme 
kullanımlarıyla yapıyı anlamaya ve orijinalindeki değerleri kaybetmemeye çalış-
tık. Daireleri aldığımızda kullanıcıların getirdiği durum ilk yapıldığı yıllardakin-
den çok uzaktı. Örneğin dubleks olan dairelerdeki yüksek hacimli salonun önün-
deki ahşap doğramalar atılmış, PVC ustaları bambaşka bir bölüntülemeyle farklı 
bir cephe ortaya çıkarmışlardı (Resim 6). Daire alanını büyütmek için her şey 

Resim 7 Cinnah 19. Yapının iç 
hacminin kapatılarak bozulmuş hâli.
Resim 8 Cinnah 19. Yapı 
elemanlarının orijinaline 
döndürülmüş hâli.
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denenmişti. Küçük balkonun altı da PVC doğramayla iç mekâna katılmış, yine 
salondaki iki katlı hacim de, üst kat döşemesi uzatılarak büyük ölçüde kapatıl-
mıştı (Resim 7). Yapının ilginç birtakım detayları öne çıkarıldı. Mesela vitrifiye 
malzeme bulunamadığı için siyah mermer plakalarla üretilen küvet temizlen-
di, bir sanat nesnesi gibi görülerek aynaların kullanımıyla çoğaltıldı. Küpeşteler, 
merdivenler orijinal halleriyle ortaya çıkarıldı (Resim 8). 

Bu yapı, terasındaki aktivite imkânları açısından da ilginç. Mesela resimler-
de, sosyalleşme fırsatları da sağlayan havuz, güneşlenme terası ve açık şömine 
görülebiliyor (Resim 9). Burada konut sahipleri ve davetliler beraber olabili-
yor, partiler veriliyor. Böyle bir bütünleştirici tarafı var. Günümüzdeki pek çok 
apartmandaki gibi, kendine ait, izole kapalı bir kutunun içinde yaşayan, sabah 
arabasıyla işine giden, akşam da aynı kutuya dönen atomize apartman sakinleri  

Resim 9 Cinnah 19. Yapının bütün 
sakinleri tarafından kullanılan terası.

Resim 10 Cinnah 19. Mimarlar 
Derneği 1927 tarafından kullanıldığı 
hâliyle iç hacimler.
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anlayışından uzak, onları bütünleştirme hedefi var. O açıdan da kent içinde özgün 
bir yapı. Biz derneğimizde düzenlediğimiz çalıştaylar, jüriler, konuşmalar esna-
sında katılımcıları yapıda gezdirerek farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz (Resim 
10). Bina zaten belli ölçülerde tanınırlığı olan bir yapıydı ama derneğin sağladığı 
popülariteyle, pek çok mimarlık bürosu, sanat galerisi ve mimarların konutlarını 
barındırıyor ve bu tür işlevler için aranılır hale geliyor.

Bu popülerleştirme hedefiyle biz Mimarlar Derneği 1927’yi yapının kendi-
siyle de biraz örtüştürdük, bütün davetiyelerimizde, anı heykelciğimizde vs. ya-
pıyı görsel olarak değerlendirdik. O yapıya ait bilginin yayılmasını sağlamaya ça-
lıştık. Yapıya ait bir popülerleştirme, bir paylaşım sağlama hedefimiz var. Bunun 
dışında bu yapının rölövesini çıkarttık, orijinal çizimleri edindik, dijital olarak 
modelledik, gündelik mimarlık temsil araçlarına uyarlamaya çalıştık (Resim 11). 
Bir gün sivil yapı envanteri bu tür bilgileri içerecek şekilde kurgulandığında Cin-
nah 19’a ait malzemeler tamamlandı denebilir. 

Yapı aynı zamanda inşa edildiği döneme ilişkin acaba bize neler söylüyor diye 
baktığımızda başka yapılarla olan ortaklıklarını belki de onlara olan etkilerini de 

Resim 11 Cinnah 19. Yapının digital 
modeli. Hazırlayan: D. Tüntaş.

görmek mümkün. Mesela benzer güneş kırıcılar Ankara’daki pek çok yapıda da 
tekrarlanıyor. Şimdi biz böyle yapmakla ünite mimari türünde de bir farkında-
lık yaratmaya çalıştık. Bu ünite yapılarının Ankara’da da akrabaları var; örneğin 
Maliye Evleri (Resim 12).

Özellikle mimarlık öğrencileri Le Corbusier tarafından tasarlanan “Unite 
d’habitation” vb. gibi örneklerle derslerde karşılaşmış olsalar da, Cinnah 19’da 
bunu bizzat deneyimliyorlar, yani yapı mimarlık eğitiminin de bir parçası hâline 
geliyor. Bu “Unite” anlayışının ilk örneği, Moskova’da 1930’larda yapılmış “Nar-
komfin” bloğu. Bu yapıyla ilgili belgeleme süreçleri Cinnah 19 için bize de ilham 
verdi. Konstrüktivist avangard bir sanatçı olan Alexander Rodchenko o yapının 
belgelenmesi için görev alıyor. Hem kullanıcısıyla, hem formal nitelikleriyle bina 
fotoğraflanırken sanatlar arasında da bir birliktelik yaratılıyor. Bu tip farkındalık-
lar yaratmak için sinerji oluşturmak, paylaşmak önemli, yapmamız gereken diğer 
sanat alanlarındaki sanatçıları, meslekleri de bu işin içine alabilmek. Koruma 
deyince işin içinde sadece mimarların olması doğru bir şey değil. Paylaşmak ana 
hedef olmalı. Moskova Mimarlık Okulu’nun yeni bir projesi var o çerçevede: 
Kullanıcıyla mekânları bir daha fotoğraflayarak yıllar içinde burası nasıl değişti, 
nasıl düşünülmüştü neye dönüştü, yapının şimdiki hayatı nasıl, gibi soruları da 
yanıtlar arıyor. Yapıları sadece fiziksel nesne olarak değil içindeki kullanıcılarla 
birlikte anlatmak farkındalık yaratma adına önemli. Biz de benzer bir yaklaşımla, 
fotoğraf sanatçılarının katkısıyla, yapıyı, içindeki hayatı, kullanıcıların anıları ile 
birlikte ele alan bir fotoğraf çalıştayı düzenledik3. Umarım yakında sonuçları 
paylaşacağımız bir sergi düzenleyeceğiz.

Konuşmanın sonunda, size modern konutun popülerleştirmesine de hizmet 
eden, ODTÜ birinci sınıf mimarlık öğrencilerine verdiğim “Çizimle Anlatım” 

3  Cinnah 19 Fotoğraf Çalıştayı 23 Kasım - 13 Aralık 2013.
Fotoğraf Mimarisi / Oğuz Karakütük - Cinnah 19'un Mimarisi / Haluk Zelef.
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Resim 12 Maliye Evleri. Mimar 
Emin Onat.

adında bir dersten bahsetmek istiyorum. Bu dersin ana amacı birtakım çizim 
becerilerini ve tekniklerini aktarabilmek, ama bunları aktarırken verdiğimiz tem-
rinler aracılığıyla aynı zamanda öğrencilerimizde modern mimarlık hakkında 
farkındalık ve içinde bulundukları kente bir duyarlılık oluşturmak istiyoruz. 

İki dönem süren bu dersin yaklaşık 2/3 ünde daha soyut bir düzeyde öğ-
rendiklerini, dönem ödevinde mimarlık ürünlerinin anlatımında ve belgelenme-
sinde kullanmalarını istiyoruz. Mimarlık nesnesi olarak da “konut” çalışıyoruz. 
Öncelikle öğrencilerimize belli konutları incelemek üzere veriyoruz. Bu yapıların 
seçimini pek çok sene farklı şekillerde yaptık. Örneğin başlarda mimarlık lite-
ratürünün çok bilinen yapılarını (Şelale Ev, Villa Savoye vb.) veriyorduk. Daha 
sonra Türkiye bağlamında çok tanınan konutları (Florya Atatürk Deniz Köşkü, 
vb.) seçtik. Son birkaç senedir öğrencilerimiz Ankara’da bizim seçtiğimiz 1930-
1980 aralığındaki yapılara odaklanıyorlar. Öncelikle yapıyı tanımaya çalışıyorlar, 
tasarım kararlarını, çevre verilerini irdeliyorlar. Bunun için binayla ilgili medya-
daki bütün dokümanları topluyorlar, sonra onunla ilgili belgelerin peşine düşü-
yorlar. Resmi kurumlara, belediye kaynaklarına vb. gidiyorlar, orijinal çizimleri 
buluyorlar. Mimarlarıyla, yapıyı üretenlerle, kullanıcılarıyla konuşuyorlar. Ondan 
sonra bu yapıların pek çok çizimini, maketini vs. yapıyorlar. Böylece bu öğrenci-
ler hem envanter çalışması yapmayı öğreniyorlar, hem de teknik çizim ve temsil 
bilgilerini pekiştiriyorlar. Öğrencilerin incelediği orijinal çizimlerin pek çoğu çok 
nitelikli, onları incelemek çok öğretici oluyor, çizimleri anlayarak tekrarlamak 
başlı başına bir deneyim. Ayrıca var olanlardan yola çıkarak yapının eksik çizim-
lerini, maketini, vb. üretmek de öğrencilere pek çok şey kazandırıyor. 

Son birkaç senedir verdiğimiz örneklerin şöyle bir özelliği var. Öncekiler dev-
letin elindeki konutlar, bu nedenle korunması zaten mümkün olan konutlardı 
ama bu sene verdiklerimizin büyük kısmı biraz kritik durumdaki konutlar. Yani 
mal sahiplerinin bir müteahhitle anlaşması hâlinde zaten yıkılacak olan konutlar. 
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O yüzden onları belgelemeyi biraz daha acil olarak gördük. Bu yapıların bazıları 
oldukça deforme olmuş, incelerken öğrencilerimiz şöyle sorular soruyorlar: “Aca-
ba biz yapıldığı hâlini mi çizeceğiz ve maketini yapacağız yoksa yıllar içinde en 
son geldiği hâli mi?” 

Bu seneki çalışmamız içinde tekil konutlardan (villa) daha çok Ankara’nın 
içindeki küçük apartmanlar yer alıyor. Çünkü günümüzün yaşam ünitesi tekil ev 
değil aslında, apartman (Resim 13). Birkaç örneği paylaşmak isterim. Göstermek 
istediğim bir örnek Danyal Çiper’in tasarladığı, Gemi Ev olarak bilinen yapı 
(Resim 14). Bu yapı bilinirliği olan, oldukça popüler bir yapı. Öğrencilerimize 
verdiğimiz yapıların hepsi bu kadar tanınan yapılar olmuyor. Bu konutların seçi-
mindeki kriterlerden bir tanesi çok bilinen mimarların az bilinen eserleri, birçoğu 
mimarı bilinmeyen ama nitelikli tasarımlar olması. Bunun bir örneği Ankara’nın 
1954’deki şehir planının müelliflerinden Nihat Yücel tarafından tasarlanmış, her 

Resim 13 ODTÜ birinci sınıf 
mimarlık öğrencilerinin dokumente 

edip modellerini yaptıkları 
Ankara’daki apartman yapıları.

Resim 14 Gemi Ev. Mimar Danyal 
Tevfik Çiper.

Resim 15 And Sokak No:17. Mimar 
Nihat Yücel, 1964.
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katta bir daire içeren küçük bir apartman (Resim 15). O yüzden mimarın kimliği 
açısından da önemli bir yapı. Aynı zamanda mimari tasarım nitelikleri ve topog-
rafyayı kullanımıyla da ilginç. Mesela 1960‘larda daire sahiplerinin otomobilleri 
için park yeri planlanan çok fazla yapı yok. Bunu arsanın eğiminden faydalanarak 
sağlayabilmek ve garajın üstünü bahçe olarak kullanmak bugün için de değerli.

Yapının iç çözümlerini de anlamak önemli; o yüzden binaların içlerini de 
gezmelerini istiyoruz öğrencilerimizin. Sonra iki boyutlu pek çok temsilini üret-
tikleri gibi birer de üç boyutlu modelini üretiyorlar. Yapının modelinde teras kat 
kaldırılarak dairelerin içleri de algılanabiliyor. Ufak detaylar bile öğretici olabili-
yor. Yapıda örneğin iki tane giriş var. Biri misafir girişi, diğeri ise ev halkı girişi. 
Bu günümüzde çok kullanılan bir şema değil. Öyle olunca daha başka türlü bir 
duyarlılık oluşabiliyor yapıya ilişkin. Bu çalışmayı yaparken tekil binanın çözüm-
leri yanında aynı zamanda kentin planlama kodlarını da anlayabiliyoruz. Mesela 
60’larda yapılan bütün binalarda çatı katı bir çekme kat, yani bağımsız bir teras 
dairesi olarak kullanılıyor. Daha sonraki yapılarda çatı başka türlü kullanılıyor.

Öğrenciler Ankara’daki temsili niteliği yüksek, bu nedenle de yıkılma ris-
ki daha az olan yapıları da çalışıyor. Bu tür mekân programı açısından daha kar-
maşık yapıları bulunduğu kentsel alan içinde inceleyerek öğrencilerin yapı ile 
yakın kentsel çevresi ilişkisini anlamalarını da bekliyoruz. Ankara’daki elçilik-
ler (Resim 16), Vali Konağı bu tür yapıların örnekleri (Resim 17). Bu da bildi-
ğiniz gibi çatısı değiştirilen ve bütün koruma gayretlerine rağmen dönüştürülen 
bir yapı. Biz bunu yine öğrencilerimizle tartışmıştık, modelini ve çizimini yapar-
ken ilk hâlini mi, güncel durumunu mu belgelemeli diye. Daha önceki yıllarda 
bu ders kapsamında yapıların bilgisayar modellemelerini de yapıyorduk. Bu diji-
tal modellerle kentin konut envanterini daha geniş bir şekilde paylaşabilir, kendi-
leri yok olsalar da en azından sanal bir şekilde varolmasını sağlayabiliriz. Bu yı-
kım süreçlerine bizim çok fazla müdahale etme imkânımız yok ama bir şekilde  

Resim 16 Hindistan Elçiliği Konutu. 
Mimar Sedad Hakkı Eldem.

Resim 17 Vali Konağı. Mimar Enver 
Tokay.
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belgelemek, arşivlemek, ve bunu belki bir timeline (zamandizin) oluşturacak şekilde 
düzenlemek mümkün. Tarihlerine göre ne vardı, ne yoktu, ne silindi gibi bilgileri 
içeren üç boyutlu bir modelleme kentin bütününde bile yapılabilir. Biz bu dersteki 
ürünleri sergileyerek yapıların bilinirliğinin artmasını ve korunması için bir duyar-
lılık oluşmasını sağlamaya çalışmıştık. 2006 yılında Ankara’da düzenlenen DO-
COMOMO toplantısında Türkiye’de modern konut envanterini bu alanda çalışan 
meslektaşlarla uluslararası düzeyde paylaşma imkânımız da olmuştu. 

EAE: Teşekkür ederiz Haluk Hoca. Modern konut hakkında farkındalık konu-
sunu vurgulamaya çalıştın sunuşunda; tekrar teşekkürler. Şimdi Bilge İmamoğlu 
ile devam edelim.

Bİ: Teşekkür ederim. Benim kısaca bahsetmeye çalışacağım şey, yine “değer” 
tanımlaması ve ilgili tartışma üzerinden olacak. Diğer tartışmalara bir alter-
natif oluşturmayacak ama bir ek girdi sağlamaya çalışacak. Aslında sözü edil-
miş bir konuya ait bir alt başlığa odaklanarak konuşmaya çalışacağım. “Değer” 
tanımlamalarının her şeyden önce bağlamsal bir şey olduğunu kabul edersek, 
VEKAM’la yürütülen bu sivil mimarlık çalışması gibi arşiv ve envanter üreten 
çalışmaları ben son derece değerli ve anlamlı buluyorum. Çünkü bu gibi çalış-
malar, bizim değer tanımlarını üreteceğimiz genel çerçeveyi ve genel bilgi ala-
nını daha iyi tanımlamamızı sağlayan ve öncelikle buna yardımcı olan çalışmalar. 
Bunların eksiksizliği ve çerçevelerinin genişliği çok önemli. Konuşmamda ortaya 
koyacağım öneri, bir değer tanımlama sistemini önümüze alıp bunun üzerinden 
bir arşiv oluşturmak yerine, önce bilgi alanımızı eksiksiz bir şekilde tanımlamaya 
çalışıp sonra o bilginin değer üretmesini sağlamanın yollarını araştırmakla il-
gili. Burada elbette yürütülen çalışmaların kaynak sınırları tanımlayıcı olacaktır; 
kullandığımız insan kaynakları, enerji, teknoloji, zaman.. Hem makro anlamda, 
tanımladığımız bu dönemin yapılı çevre üretim yöntemlerinin ve biçimlerinin 
başlıklarının, ana hatlarının tanımlanması, hem de mikro anlamda ve daha alt  

başlıklarında tipiklikleri ya da özgünlüklerinde bireysel hikâyelerinin ortaya çı-
karılması anlamında. Bu aslında, bir yandan modernin korunmasıyla ilgili de 
bazı konulara atıflarda bulunuyor bence. Çünkü modern konut üretimi tarihi as-
lında, en temel insan ihtiyaçlarından birisinin, mesken edinme, başının üstüne 
bir çatı koyma ihtiyacının geniş ölçekte giderilmesiyle ilgili ortamın yeniden dü-
zenlenmesinin, tasarlanmasının bir tarihçesi. Konut sahibi olmak isteyenlerle, bu 
ihtiyacı sağlayabilecek mesleki donanıma sahip insanların ve buna dair maddi ve 
diğer kaynaklarla ilgili ihtiyacı sağlayacak endüstrinin bir araya gelme biçimleri-
nin yeniden kurgulanmasının ve anlamlandırılmasının hikâyesi. Almanya’da ko-
runan (sabahki oturumlarda da örnekleri verilmiş olan) tüm o sosyal konut ör-
neklerine baktığımız zaman, orada mimarların ürettiği yeni ve çığır açıcı mimari 
formlar kadar, bu yapıların elde edilme biçimlerinin, yani konut üretim biçimle-
rinin de yeniden tasarlandığı hikâyelere bakmış oluyoruz. Devlet eliyle ya da özel 
şirketler eliyle, işçilere ve düşük gelirlilere konut sağlama çabasının tarihi böyle-
dir. Bunlar, 20. yüzyılın başlarına ve daha eskilere kadar giden bir “sahip olduğu-
muz tüm bu mesleki ve disipliner bilgiyi, birikim ve donanımı, ihtiyaç sahiplerine 
nasıl aktarabiliriz” araştırmasının örnekleridir. Bu arşivin ve envanterin, ele al-
dığı dönem açısından Ankara üzerinden de böyle bir bağlam çıkarabilecek gücü 
olacağını ve bunun bu çalışmanın en güçlü taraflarından birisi olacağını düşü-
nüyorum. Bu bağlam içinde bir tipiklik-özgünlük çalışması yapacağımız zaman 
elde edeceğimiz bazı mikro narrasyonların, küçük hikâyelerin, daha yerel ve öz-
gün hikâyelerin bize korumayla ilgili ya da neyi korumaya değer bulduğumuzla, 
ya da en azından neyi bilmeye değer bulduğumuzla ve neyin hikâyesinin gelecek 
kuşaklara aktarılmasını değerli bulduğumuzla ilgili işaretleri olacaktır diye dü-
şünüyorum.

Korumayla ilgili yaşadığımız sıkıntılardan bahsederken, günümüzde yıkı-
mın, yıkıcılığın, ve yıkıp yeniden üretmenin bu kadar fetişleştiği bir dünyadan  
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bahsederken aslında bahsettiğimiz, tüm bu üretim ilişkilerinin yeni baştan ve 
yıkıcı biçimlerde düzenlenmiş olması. Bunun, başka türlü olmuş hallerini, baş-
ka türlü olabilirliğine dair hikâyeleri ve hikâyecikleri üretmek aslında bir değer 
tanımlama biçimidir. Konutun, kullanım değeri üzerinden değer bulup üretil-
mesinden, sahip olduğu değişim değeri üzerinden bir meta hâline gelmesinin 
hikâyesi belki o envanterlerde biçimlenecek ve yine bunun yanında, bunun alter-
natifleri, tarih içinde konut üretiminde meskene ihtiyaç duyan insanlarla mes-
ken tasarlayan insanlar arasındaki ilişkilerin kurulma biçimlerine dair alterna-
tifler belki bu derlemeler ile kendilerini gösterecekler. Kooperatif gibi bir örnek 
üzerine konuştuğumuz zaman örneğin, bunun aracısızlığından bahsediyoruz bir 
anlamda; doğrudan ihtiyaç sahipleriyle disipliner bilgi sahipleri arasında aracı-
sız kurulan ilişkilerden bahsediyoruz. Bu ilişkilerin kendine has biçimlerinin ne 
tür mimari nitelikler üretme potansiyeline sahip olduğu aslında bana sorarsanız 
bir yandan da modern olanın tanımı. Yine örneğin (Haluk Hoca’nın bahsetmiş 
olduğu) Volkswagen örneği de böyle bir şey düşünecek olursak: Mümkün oldu-
ğunca çok insanı otomobil sahibi yapmakla ilgili bir mühendislik rasyonelinin bir 
değeri var orada ve tarihsel olarak sahip olduğu önem de bu. Korunmasında ya 
da o nosyonun korunmasında insanlara verdiği böyle bir romantizm hâli var bel-
ki. O yüzden ben bu tip envanter çalışmalarında nesnelere, nesneler olarak ko-
nutlara ve onların sahip oldukları mimari niteliklere odaklanmayıp, o hikâyenin 
bütünü üzerinden, yani o yapıların üretim biçimlerinin detayları, üretim süreç-
lerinde farklı aktörler arasında kurulan ilişkilerin toplumsal biçimleri, ekonomik 
biçimleri ve mesleki biçimlerinin detaylandırılmasının, bir başka değer tanımla-
ma yöntemine işaret edebileceğini düşünüyorum. Aslında sosyal değer gibi ko-
nular biraz önce tartışıldı, bundan çok uzakta bir şey söylemiyorum mutlaka. 
Ama özellikle Ankara’da, takdir ettiğimiz ve korunması yönünde çaba sarfetme 
isteğinde olduğumuz binaların varoluş hikâyelerinin arkasında hep böyle alterna-
tif anlatılar olduğu fikrindeyim. O yüzden buna önemle değinmeye çalışıyorum. 

Sözkonusu yapıların çoğunun, bazı avangard modern mimari biçimleri yansıt-
ma becerilerinden çok, yapı üretim süreçleriyle ilgili anlatabilecekleri alternatif 
hikâyelerin aslında mimari nitelik üretme yolları üzerine korunmaya değer bir 
hikâye barındırdıklarını düşünüyorum. 

Bu aslında, belki daha çok ilk iki soruyla ilgili olan kısım. Yine daha önce tar-
tışılmış olan diğer konuyla, yani farkındalık yaratma ve kullanıcı katılımıyla ilgili 
konularda da, ben yaşadığımız sıkıntıların çok büyük bir kısmının, mimarlığın 
dışında, mimarlıktan daha genel olarak, günümüzde Türkiye’de ve hatta belki bü-
tün dünyada, akademik dünyanın yaşadığı sıkıntının bir yansıması olduğunu dü-
şünüyorum. Şu ki, bizim sözümüzün bir değeri yok. Ülkede doktorlar durmadan 
hastanelerde dayak yiyorsa, bizim sözümüzün değersiz bulunması çok sıra dışı 
bir şey değil. O bağı tekrar kurmanın yollarının da, buna dair çözüm arayışlarının 
da o genel problem içinde çok farklı bir yeri olmayacaktır. Akademiyle toplum 
arasındaki o anlaşmanın, yani “sen kaynaklarının bir kısmını bana ayıracaksın, 
ben elimden geldiğince ihtiyaçlarımız doğrultusunda bilgi üretip bu bilgiyi tek-
rar toplumsal fayda olarak dolaşıma sokacağım, ama ben böyle söylediğimde de 
bana inanacaksın. Örneğin işte bu ev, bu konut, bu yapı korunmalı dediğimde 
neden bahsettiğimi bildiğimi varsayacaksın” anlaşmasının, genel olarak o akade-
mik değer kaybı içinde, güven kaybı içinde gücünü kaybettiğini söylüyorum. O 
anlaşmanın tekrar yapılanması lazım ki tüm bu sorunlar giderilmeye başlansın. 

Son olarak söylemek istediğim şey çok kısaca, bu mikro hikâyeler, mikro-
narrasyonlarla ilgili olarak aslında; kullanıcı tarafından sivil toplum örgütlerinin 
ve özellikle mahalli sivil toplum örgütlerinin, Kavaklıderem Derneği gibi daha 
lokal örgütlerin ve bunun yanı sıra o yapıların yapı üretim süreçlerinde aktör 
olarak bulunmuş kurumsal kimliklerin de tüm bunlara bir şekilde eklemlene-
bileceği üzerine. Çünkü bu kooperatiflerin çoğu akrabalar arası ya da belli gelir 
grupları arası insanların oluşturduğu kooperatifler değil, yani örneğin mesleki 
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olarak tanımlanmış kooperatifler olduğunu biliyoruz. Kurumsal olarak tanım-
lanmış kooperatifler olduğunu biliyoruz. Böyle bir kurumsal tarih, yerel mikro 
mahalli tarihler, sözlü tarih çalışmaları ve benzeri çalışmaların, o kurumsal tarihi 
belgeleyen fiziki yapılar olarak mimari çevrelere de bir koruma refleksi akatarabi-
lecek şekilde güçlendirilebileceğini düşünüyorum. Benim söylemek istediklerim 
bunlar. Teşekkür ederim.

EAE: Teşekkürler Bilge Hoca. Evet, hikâyeler üzerinden toplumsal farkındalık 
mümkün olur mu? Umarız olur.. Nimet Özgönül, sizinle devam edebilir miyiz?

NÖ: Öncelikle çağrı için teşekkür ederim. Ortama katkı veren açılış konuşma-
larını dinleyemediğim için çalıştaydaki konulara yön verecek açılımları kaçırmış 
oldum, tartışmaların ilk oturumundaki konuşmalar daha çok genel sorunlara yö-
nelikti ve bu esnada ikinci oturuma yönelik konuların da çoğu konuşuldu. Bu ne-
denle bazı konular tekrar olabilir. “Sivil Mimarlık Yapılarının Koruma Önerileri 
ve Ölçüt Geliştirme” olarak tanımlanan ikinci oturumda üç adet soru kümesi ta-
rafımıza iletilmişti.

Öncelikle, koruma ölçütleri, bizim için, yani koruma konusunda uzmanlaşmış 
olan kişiler için, kolaylıkla açıklanabilecek, çok basit, anlaşılır, araştırma yöntemi 
bilinen konuları içermektedir. Ancak burada hâlâ bu sorular soruluyorsa demek 
ki bir sorun var, bizler burada hâlâ tartışıyorsak uzlaşılmamış bir durum da var. 

Bu durumda konulara tekrar açıklık getirmek üzere çalıştayın bu bölümünü 
içeren soruları motamot, hiç değiştirmeden soracağım ve genel bir değerlendir-
me yapmaya çalışacağım. Bizlere yöneltilen birinci grup sorular: “Modern dönem 
sivil mimarlık yapıları neden/niçin korunmalıdır? Koruma ölçütleri nelerdir?” 
şeklindedir. Bu sorular bu eserlerin 2863 sayılı Koruma Yasası’nda yasal olarak 
koruma statülerinin varlığını sorgulayan, önem ve değerleri ile ilgili değer/ölçüt 
tanımlaması gerektiren sorulardır. Genellikle ülkemizde korumanın gerçekleşe-

memesinin mevzuattaki, yani 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’ndaki eksiklik/boşluktan kaynaklandığı öne sürülür. Bu durumda yasa-
nın bu konuyu da içerecek şekilde yeniden irdelenmesinde yarar bulunmaktadır. 

2863 Sayılı Yasa değerlendirildiğinde, genel hatlarıyla yasanın tanımlar bölü-
münde bir boşluk olduğu söylenemez. Yasalar genel metinlerdir. Tüzük ve yönet-
meliklerle dillenirler, teknik şartnameler ve ilkelerle de uygulamada hayat bulur-
lar. Yasanın korunacak değerlerle ilgili tanım bölümünde: “Kültür varlıkları4 tarih 
öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan 
veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve 
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bü-
tün taşınır ve taşınmaz varlıklar” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda “neden/
niçin korunmalıdır”ın cevabı değerler açısından açık bir şekilde belirtilmektedir.

Bunlardan birincisi zamana yönelik, diğeri ise niteliğe yönelik tanımlamalar-
dır. “Tarih öncesi, tarihî devirler” olarak belirtilen zamana referanslı tanımlama 
kültür varlığı açısından herhangi bir zamansal kısıtlama getirmemekte, genel 
olarak tüm devirleri kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıldan geçmi-
şe baktığımızda, 20. yüzyıl da tarihî bir devirdir. Bu durumda modern mimarlık 
ürünlerinin günümüze çok yakın süreçlerde (20. yüzyılda) tasarlanmalarının ve 
inşa edilmelerinin, tarihsel açıdan koruma statüsü kazanmalarında bir handikap 
olabileceği başlangıçta düşünülse de, yasanın bu devir yapıtlarında zaman boyu-
tunun herhangi bir olumsuzluk yaratmadığı, bu dönemde üretilen eserlerin başka 
değerler içermek koşuluyla kültür varlığı niteliği kazanabileceği açık bir şekilde 
görülmektedir.

Modern sivil mimarlık eserleri neden korunmalı? Korunması gerekli kültür 
varlığı niteliğinde midir? sorusunun cevabı yasanın, kültür varlığının tanımlan-
dığı; “..bilim, kültür ve güzel sanatlarla ilgili bulunmak..” ve “.. sosyal yaşama 

4  Tanımlar: (1) (Değişik:14/7/2004 – 5226/1 md: 3
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konu olmak,” nitelemelerinde bulunmaktadır. Her mimarlık ürünü toplumun bir 
gereksinimini karşılamak için var olur ve oluşumunda da işlevsellik vardır. Bu 
dönemin konut yapıları da yeni oluşan modern toplumun yeni yaşam biçimine 
göre şekillenmiş olan yapıtlardır. 19. yüzyıl sonundan itibaren Osmanlı’da Batılı-
laşma olarak tanımlanan süreç 20. yüzyılda Cumhuriyetin ilanı ile yeni bir boyut 
kazanmış, bir ulusun yeniden yapılanmasında modern yaşam her anlamda içsel-
leştirilerek yeni konut türlerinde mekânlaşmıştır. Geleneksel yaşam biçiminden 
modern yaşam biçimine geçiş ile (sedirden koltuğa, gusülhaneden banyoya geç-
me, yatma, oturma, misafir ağırlama, vb. çok amaçlı kullanılan odanın özelleşerek 
salon, yatak odası vb. ayrışması, tuvalet ve mutfak gibi servis mekânlarının yapı 
içinde yeralması gibi) birçok yeni biçimlenme yapıtın içinde bulunduğu sosyal 
yaşamın nitelik ve düzeyine bağlı olarak değişmiş, bahçeler içinde tekil yapılar ya 
da apartmanlarda çoklu konutlar, bireysel üretilen ya da koopratifler eliyle üreti-
len yapılar olarak çeşitlenmiştir. 

Bu durumda, yeni bir devletin yapılanmasında değişen toplumun yaşamının 
somut belgeleri olan modern sivil mimarlık konutlarının yasanın nitelik tanımla-
ması kapsamında yeraldığını söylemek mümkündür ve bu bağlamda kültür varlı-
ğı olarak tanımlanması ve korunmasında da bir sorun görülmemektedir. 

Ancak bu konuda bu çalıştay yapıldığına göre ortada bir sorun bulunmakta-
dır. “Sorun nerede?” sorusunu, 2863 Sayılı Koruma Yasası’nın tanımlar maddesi-
ni “bu bağlamda değerlendiremeyen, anlamayan ya da anlamak istemeyenler”in 
sorunu diye yanıtlayabiliriz, ya da korumada uzman kişiler olarak bir şekilde bi-
rilerine, topluma, koruma ile ilgili bazı şeyleri aktaramamışız da diyebiliriz.

Bu grubun bir diğer sorusu da koruma ölçütlerini içermektedir. “Koruma 
ölçütleri nelerdir?” ve “Bu yapıları kamusal yapılardan ayıran koruma ölçütleri 
geliştirilebilir mi?” sorularına verilecek yanıt, “öncelikle o yapının ya da yapıla-
rın önemini kavramak” olarak yanıtlanabilir. Önemi ortaya koyan unsurlar ise 

“o yapının” değerleri ile tanımlanır; kısaca kültür mirası ve koruma, değer esaslı 
bir tanım içerir. Yapıtın değerlerine göre de koruma ölçütleri belirlenir. Değerin 
belirlenmesine yönelik araştırmalar kültür mirası olarak tescillenen bir yapının 
korunma sürecinin bir parçası ve olmazsa olmazıdır. 

Modern çağın ürettiği alan ve yapıların bir “miras” sayılabilmesi için bazı de-
ğerleri taşımalarının gerektiği 20. yüzyıl öncesi mimarlık yapıtları ve alanlar için 
1900’lerden beri tanımlanmaktadır.5 Zaman içinde değerlerle ilgili gelişen her 
çalışma kültür mirasını farklı bakış açılarından değerlendirmiş ve ilerleyen yıllar-
la yeni tanımlar ve türler de bu alana girmiştir.6 Kültür varlığı yapıların değerleri-
ne yönelik değerlendirmeler toplumların değişim ve gelişimine göre yeniden ele 
alınarak yorumlanmıştır. Bu konudaki son araştırmacılardan biri olan Mason’ın 
belirttiği gibi, değerlerin değişimi miras kavramının sosyal doğasının bir parçası 
olarak görülmelidir.7 

Bu değerler sistemi modern mimarlık yapıları için de kullanılabilir nitelikte 
tanımlamalar içermektedir. Ancak kültür varlığı, bu varlık ister konut olsun, ister 
bir kamu yapısı olsun, dönemsel olarak ister Osmanlı, Cumhuriyet ya da gü-
nümüz yapısı olsun, içinde bulunduğu bağlamda değerlendirilir. Yani korumada 
hap şeklinde standart ölçütler yoktur. Her yapı farklı yaşanmışlıklar, hikâyeler, 
içerdiği değerler ve topluma sundukları ile önemlidir, değerlidir. Bu nedenle de 
koruma ölçütleri değişir, değişkendir. Modern sivil mimarlık yapılarının korun-

5  Bu konudaki en erken yayın 1902’de Avusturyalı sanat tarihçisi Alois Riegl tarafından yapıl-
mıştır. “Modern Cult of Monuments” adıyla yayımlanmış makalede anıtın tanımı ve ona atfe-
dilen değerler tartışılmıştır.

6  1975 yılının “Mimari Miras Yılı” ilan edilmesiyle, kültür varlığı niteliği anıt yapılar ve antik 
yapı kalıntılarından çıkarak tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alanları içer-
meye başlar. Avrupa Mimari Miras Tüzüğü (European Charter of the Architectural Heritage) 
Ekim 1975’de Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiştir. Mimarlık mirası yalnız üstün nite-
likli tek yapıları ve çevrelerini değil, tarihsel ve kültürel özelliği olan tüm kentsel ve kırsal alan-
ları içerir. 

7  http://ihbc.org.uk/context_archive/55/historicenvironment_dir/historicenvironment_2.htm, 
erişim tarihi: 23 Aralık 2008.
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masında ölçütler şunlardır diyen bir standart oluşturmak, korunacak eser için 
bazı durumlarda tehlikeli de olabilir. Bu konuya ilişkin Nara Belgesi’nde (1994):

“Kültür varlıklarına atfedilen değerler ve ilgili kaynakların inanılırlığı kültür-
den kültüre, hatta aynı kültür içinde bile değişebilir. Bu nedenle değerlerin ve 
özgünlüğün yargılanması belirli bir kritere göre yapılamaz. Diğer taraftan tüm 
kültürlere duyulan saygı çerçevesinde kültür varlıkları ait oldukları kültürel bağ-
lam çerçevesinde değerlendirilmelidir.”

şeklinde bir değerlendirme yapılmaktadır. Korumada uluslararası özgünlük 
belgesine göre: “Modern dönem sivil mimarlık örnekleri; bir dönemin yaşamını, 
değişen yaşam biçimlerinin sürekliliğini sağlayan somut belgelerden biri olduğu 
için kültür varlığı özelliklerine sahip yapılardır. Çeşitli coğrafyalarda, çeşitli sü-
reçlerden geçerek günümüze ulaşmış yakın geçmişin belge niteliğindeki kültürel 
varlığının tüm unsurlarının, özgün durumunun olabildiğince korunması te-
mel amaç olmalıdır.” Eserin değerleri üzerinden devamlılığının sağlanması, bir 
eserin kültür varlığı olması için de yasada zaman açısından, nitelik tanımlaması 
ve ölçüt geliştirme bağlamında bir sorun bulunmaması bu dönemin yapılarının 
korunmasında engel oluşturmamaktadır. 

Modern mimarlık yapıtlarının devamlılığının sağlanması, bu fiziksel verilerin 
bir kültürel dizgenin vazgeçilemez öğeleri olduğunun kabulü, yapıtların kültür 
varlığı nitelik(ler)inin tanımlanmasıyla geçerlilik kazanabilir. Bir başka deyişle 
kısaca “Neler korunmalıdır?” sorusuna bu dönemde yanıt bulmamız gerekmek-
tedir. Bu konuda, bilimsel veriler ile açıklanabilir bir değerler sisteminin kurgu-
lanması ve bilincin oluşması gerekmektedir. 

Değerler sisteminde ilk kaynak olan Riegl’ın makalesi (1902) anıt konusunda 
değerler dizini oluştururken, 1997 tarihli English Heritage’ın yayını ise tarihî 
çevrelere yönelik yeni yaklaşımları tartışmaktadır. Burada değerler: Toplumun 

köklerini yansıtan ve toplumun evrimini kaydeden Kültürel Değer; tarihi çev-
renin geçmişle ilgili temel bilgi kaynağı olarak görülmesi, Eğitim ve Akademik 
Değer, mirasın ekonomik gelişmeyi ve turizmi desteklemesi ve itici çevreler ya-
ratarak toplulukları desteklemesi Ekonomik Değer, varolan yapıların yeniden 
kullanılması Kaynak Değer ve kentlerin ve peyzajların estetik kalitesine katkıda 
bulunması Estetik Değer olmak üzere altı başlık altında gruplanır.

Değerler konusunda Feilden ve Jokilehto’nun Dünya Miras Alanları’nın 
yönetiminde kullanılacak kılavuzları (guideline) belirlemek için oluşturdukları 
eserde değerler kültürel ve çağdaş sosyo-ekonomik olmak üzere iki grupta in-
celenmiştir. Bu bağlamda kaynaklardaki değerlere yönelik çalışmaları çoğaltmak 
mümkündür. Kültür mirası hem kendi zamanının verileri hem de bugünün ve-
rileriyle değerlendirilmeli ve değerler 21. yüzyılın politik ve ekonomik yapısına 
göre tekrar isimlendirilmelidir. Bir başka konu, tanımlamalar konuya ya da çalı-
şılan alana göre kısaltılabilir ya da uzatılabilir çünkü değer türetme/üretme farklı 
kültürlere ve farklı miras kavramlarına göre şekillenmekte olan öznel bir alandır. 
Bu çalışmada değerlendirilen “değer(ler)” konusu bir başlangıç olarak ele alın-
malı ve dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel özelliklerine göre detaylı 
kurgulanmalıdır. 

Çalıştay çerçevesinde sorulan bir başka grup soruda, “Modern dönem sivil 
mimarlık yapılarının korunmaları için belgeleme bir yöntem olarak kabul edile-
bilir mi? Mevcut koruma yaklaşımları içinde tek seçenek olarak görülen ancak, 
güncel politikalara bağlı olarak seçenek olmaktan çıkan ‘tescil’ işlemi dışında bu 
yapıların korunmalarını sağlayacak alternatifler üretilebilir mi?” denilmektedir.

Korumacılığın temel öğesi toplumsal değerleri yeniden topluma kazandır-
maktır. Bu da ancak yapının yaşamının devamını sağlamakla mümkündür. Belge-
leme, araştırma ve incelemeler sonucu değerlendirme ve devamını sağlamak için 
koruma etkinliğinde üç aşamalı değerlendirmenin belgelemeye indirgenmesi, 
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arşivleme için geçerli bir durumdur. Belgeleme, koruma sürecinde farklı amaç-
larla kullanılan bir araçtır. Bu nedenle modern dönem sivil mimarlık yapıları-
nın korunmasında belgeleme bir yöntem olamaz. Ancak yapıların özelliklerinin 
dönemsel olarak değerlendirilebilmesi, gelecek nesiller için belge üretilmesi ve 
arşivlenmesi konularında belgeleme önem kazanmaktadır. Burada yapıların ko-
runması bağlamında değil, ancak temsil ettiği dönemin yapılarının gelecekte de 
değerlendirilmesi için bir arşiv belgeliğin oluşturulması anlamında değerlidir. 
Sonuç olarak modern dönem sivil mimarlık yapılarının korunmaları için belge-
leme bir yöntem olarak kabul edilemez; belgeleme koruma çalışmalarının birinci 
aşamasıdır, sonuç ise bu yapıların yaşatılarak korunmasıdır, bu eylemlere yönelik 
müdahaleler yapıların korunmasını sağlar. 

Her tür talan ve yağmanın had safhada olduğu günümüzde artık elimizde 
somut, yerinde özgün belgeler/yapılar da hızla yok olmaktadır. Bu durumda, 
modern dönem sivil mimarlık yapılarının ve diğer yapı türlerinin belgelenme-
si, belgelerin korunması ve arşivlenmesi, her tür belge, bilginin toparlandığı bir 
veri tabanın oluşturulması gelecek nesiller için koruma çalışmalarının dönemsel 
belgeleri olarak önem kazanmaktadır. Belgelemenin önemini bu bağlamda ele 
almak korumaya bir katkıdır. 

Mevcut koruma yaklaşımları içinde tek seçenek olarak görülen ancak güncel 
politikalara bağlı olarak seçenek olmaktan çıkan tescil işlemi dışında bu yapıların 
korunmalarını sağlayacak alternatifler üretilebilir miyiz? sorusuna cevap; tabii 
ki yaratabiliriz. Koruma ile ilgili yüksek lisansa başvurduğum zaman, mimarlık-
taki hocalarım restorasyonda master yapmamı istememişlerdi. O dönemlerde, 
koruma/restorasyon konusu kendi okulunuzda, mimar meslektaşlarınız arasında 
bile kabul görmeyen bir durumdu. 1975 yılından itibaren “koruma”nın nesnesi, 
konusu değişmeye başladı. Korunacak kültür mirası yapı türleri genişledi. 1975’e 
kadar –arkeolojik alanlardaki yapılar, yapı kalıntıları, han, hamam, cami ve saray 

türü anıt eserler– kültür varlığı olarak korunacak tarihî yapılardı. 1975 sonrası 
mimari miras kavramı ile sivil mimarlık örneği konutlar ve konutların birlikte-
liğinden oluşan tarihî çevreler de kültür varlığı olarak değerlendirlmeye, tescil-
lenmeye başladı. Bugün ise geçmişi 20. yüzyıla dayanan, yakın geçmişin yapıları 
olan modern mimarlık ürünlerini korumaktan söz ediyoruz. 

Yakın geçmişe kadar tescili hiç kimse istemezdi, şimdi korunması istenen her 
tür nesne için tek çıkar yol olarak tescillemek akla geliyor. Bir taraftan “..tescil-
lesek de kurtarsak” diye bir durum oluştu, diğer taraftan kültür varlığı niteliğin-
deki yapıların mal sahipleri de yapılarının korunmasını ve tescillenmesini istiyor. 
Ancak bir yapının korunmasında başka araçlarımız da var. Sadece tescil çözüm 
değildir. Fiziksel korumadan bahsedersek, planlama fiziki çevrenin oluşumunda 
önemli bir araçtır. Bu konu başta plancılarla tartışılmalı, bu toplantıda aramızda 
plancı var mı bilmiyorum ama kentsel ölçekteki korumada, ister Selçuklu, Os-
manlı, isterse Antik Dönem ya da 20. yüzyıl mimarisi olsun, bu yapılar yoğun ol-
duğunda, planlanmasından artık şehir plancıları sorumludur. Sonuçta kentlerde-
ki korumayla ilgili süreçler tartışılırken plancılarla da konunun tartışılıyor olması 
gerekiyordu. Planların bazı yerlerde, bazıları için sağladığı ranta orada yaşayan 
insanların dayanabilme gücü yoktur.

 İlhan Tekeli Hoca koruma konusundaki ahlaki durumu şöyle aktarır: “Top-
lumda kişilerin kendi mülkleri sözkonusu olmadığı zaman, hemen hemen her-
kes düşük yoğunluklu bol yeşillikli bir yaşam çevresi, tarihi ve doğal çevrenin 
korunmasının zorunluluğunu kabul ediyor ve bunu tahrip edenleri eleştiriyor.” 
Ama kişiler kendi mülkleri sözkonusu olduğunda bu değerlerin hepsi unutulu-
yor, yasal çerçeveyi aşmanın yolları aranıyor. Sonuçta kısaca herkes korumacı ama 
kendi parseli sonrasında başlıyor korumacılık. Burada iki tür sorun var, birincisi 
planlamadan sorumlu plancıların planlama yaklaşımları, ikincisi ise toplumdaki 
koruma bilincidir. 
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Bu yüzden teknik kadrolar olarak planlama çalışmaları yapanlar ile iletişim 
içinde olmak ve modern dönem mimarlığın değer ve önemi konularında farkın-
dalık yaratmak gerekmektedir. Sonuç olarak:

•	 Modern dönem sivil mimarlık yapılarının öneminin plancılara da aktarılması,
•	 Tescilin karşıtı bu grup yapıların plan kararları ile korunmalarının sağlanması 

önemlidir. 

Tescilin alternatifi bir diğer konu ise koruma konusundaki “bilinç”tir. Koru-
mak herkesin doğasında var olan bir duygudur. Doğa, hayvan, vb. korumak gibi. 
Ancak burada değer verilen konular, nesneler farklılık gösterir. Bunlar bilinçli 
eylemliliklerdir. Koruma konusundaki başarısızlığın altında ne ekonomik koşul-
lar, ne yasalardaki açıklar, ne de uzman yetersizliği gibi bir durum vardır. Modern 
dönem mimarlığı konusunda bilgisi olmayan kişilerin doğal olarak bilinçsiz ta-
vırlarından söz etmek mümkündür. Yani kısaca tescilin karşıtı olarak: 

•	 Öncelikle bilinçli bir toplum yaratılması
•	 Plan kararları ile bu alanların korunmasının sağlanması önemlidir. 

Çalıştay sorularının ikinci bölümüne göz atarsak, bu bölümde yönteme iliş-
kin sorular yer alıyor. Birinci soru: “Kamu yapılarının korunmasında uygulanan 
yöntemler modern dönem sivil mimarlık yapılarının korunmasında da geçerli 
midir?” Birinci bölümde aktarılmaya çalışıldığı üzere korumaya yönelik yönte-
min genel çerçevesi bellidir. Bu bir yapıyı anlamaya yönelik inceleme ve analiz 
içeren “belgeleme” çalışmaları, araştırma ve değerlendirmeyi içeren restitüsyon, 
korumayı içeren müdahale kararları/restorasyon uygulamalarını içerir. Bu yön-
tem tüm yapı türleri için geçerlidir. Gündelik hayatla kurdukları ilişki dikkate 
alındığında ise benzer yaklaşımların uygulanması hâlinde bu yapıları sivil olarak 
ifade etmek mümkün mü? Bu tartışılır. Sonuçta bizim bugün konuştuğumuz 
konu, konuttur. Konut dışındaki yapılar da gündelik hayatla ilişkilenir. Bu yapı 
türünün Ankara’daki durumunu değerlendirirsek, elimizde 1920 – 30’lar sonrası 
günümüze kadar gelen müthiş bir konut stoğu var. Kalenin eteklerinde değişmiş 

olmakla beraber yoğun bir doku bulunmakta, belki de ilk apartmanlar. Üretim 
türüne, hitap ettiği sosyal yapıya göre farklılaşan bu yapı stoğu kentsel dönüşüm, 
malzemenin dayanımı, vb. nedenlerle hızla da yok oluyor, yok ediliyor. Bu yapı 
grubunun “sivil” olarak ifade edilmesine yönelik soruya verilecek cevap, yapı sto-
ğunu her yönü ile iyi analiz etmek, araştırmak ve değerlendirmekle mümkündür 
diyebiliriz. Sözlükte sivil: “Askeri olmayan, asker sınıfından olmayan (kimse) ya 
da özel bir biçimde olmayan, üniforma olmayan (giysi)”8 olarak tanımlanır. Ana-
dolu topraklarında, her dönemde askeri olmayan bir çok yapı türü inşa edilmiştir. 
Bu durumda kavram karmaşası oluşmaktadır.

Bu nedenle bu dönemin konut yapılarını üretim biçimini temel alarak kendi 
içinde sınıflandırmak gerekiyor. 1940-60’lar arası kamu adına üretilen çok sayıda 
konut var. Bu dönem sivil mimarlık yapılarının üretim biçimi değerlendirildi-
ğinde; kamuda kurumlar tarafından üretilmiş konutlar (SSK Blokları), lojman 
olarak tanımlanan konutlar, kooperatifler eliyle (Maliye Evleri) ya da bireyler 
tarafından üretilmiş konutlar, vb. farklı biçimde –üretim yöntemlerine göre– 
gruplanabilir. Bunların hepsinin ayrı değerlendirilmesi ve koruma ölçütlerinin 
üretim biçimi, üretildiği sosyal yapı, vb. gözetilerek içinde bulunduğu bağlam 
çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. Örneğin kamunun ürettiği yapılardan 
birisi de Cumhurbaşkanlığı konutudur. Bu yapı, bu araştırmanın tanımladığı 
şekli ile sivil mimarlık örneği olarak tanımlanabilir mi? Belki duydunuz, konuta 
yerleşildikten sonra devlet temsiliyetinin gündelik yaşam mekânında, bir kamu 
yapısında, değişiklik yapılmak istendi. İçinde yaşayacak olan kişiler kendi yaşam 
biçimlerine göre Cumhurbaşkanlığı konutunu yeniden düzenlenlemek istediler. 
Modern dönem sivil mimarlık tanımı içinde değerlendirilecek “konut”a yapıla-
cak müdahaleler kişiye özel olmaz, olmamalıdır. Devleti temsil eden Cumhur-
başkanlığı makamına belirli bir dönem için gelen kişiler kamusal değeri de olan 

8  http://www.tdk.gov.tr
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bu özel konutu istedikleri şekilde değiştirmemelidir. “Konut”a yapılacak müda-
haleler son yıllarda tartışıldığı şekli ile kişilere özel olamaz. Bu nedenle bu konut 
özelinde koruma, kullanma ölçütleri geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü yapının ta-
nıklık ettiği olaylar, içerdiği değerler diğer konut yapılarından farklılaşmaktadır. 

Üçüncü grupta; modern dönem sivil mimarlık yapılarının fiziksel anlam-
da korunmalarını sağlarken kullanıcı odaklı, ihtiyaç odaklı ne yapılabileceği ve 
korunmalarını sağlamak için kullanıcılara tanınacak hakların neler olacağı so-
rulmaktadır. Yaşamın ekonomik fayda üzerine kurgulandığı bir dünyada kişisel 
çıkar sağlamadan korumak mümkün gözükmemektedir. Kullanıcı, elinde kalmış, 
yapısal sorunları bulunan bir yapıyı en kısa sürede elinden çıkararak ya da yıka-
rak yerine yeni birşeyler yapmayı tercih etmiştir her zaman. Korumaya inanarak 
kültür varlığı yapısını yasal zorunluluk dışında koruyan mal sahibi çok azdır. Ül-
kemizde öncelikle kültür varlığı yapılardan ekonomik yarar sağlanacağı örnek-
lerle gösterilirse, kullanıcı bir anlamda yapısını korumaya çalışır. Tarsus kentinde 
sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla değişen mekânda kullanıcılar da yapılarının 
içini onararak yeni kullanımlarla koruma çalışmalarına katkıda bulunmuş ve bu 
şekilde yapılarından gelir elde etmeye başlamışlardır. Kullanıcı kültür varlığı ya-
pısından ekonomik yarar sağlayacağını gördüğü andan itibaren yapısını koru-
yarak kullanmak için çaba harcamaktadır. Tarihi Kentler Birliği toplantılarında 
yerel yönetimler arasında yöneticilerin bu tür yarışını izlemek mümkün. Bu çer-
çevede modern dönem sivil mimarlık örneklerinin de tescilli yapılar gibi korun-
mamaları ve yeni işlevlerle ya da bir konut stoku olarak kullanılmamaları için bir 
neden yoktur. Korumada en büyük sorun kaynak sorunudur. Bu sorun aşıldığı 
taktirde korumada teknik sorunlar tartışılmaya başlanacaktır. 

Bu gruptaki bir soru da; “Yapıyı değerli kılan nitelikleri sürdürmeyi hedef-
lerken aynı zamanda kullanıcın ihtiyaçlarını giderebilecek bir koruma anlayışı 
kurgulamak mümkün mü?” biçimindedir. Bu soru, koruma/restorasyonun temel 

yaklaşımlarından biridir ve koruma zaten böyle bir yaklaşım üzerine kurgulan-
mıştır. Kullanıcının ihtiyaçları gözetilir ama yapının değerleri önemlidir ve bu iki 
durum çakıştırılarak, birlikte yorumlanır. Sonuç kültür varlığının çok yönlü (geç-
miş, bugün ve gelecek) bağlamından çıkarak değerlerinin devamlılığını sağlayan, 
koruyan süreçler tanımlanır. Onun için burada bir şeye, şunlar mümkündür ya 
da değildir demek doğru bir yaklaşım değildir. Bunu somut örnekler üstünden 
tartışmak gerekiyor. Buna karşıt olarak modern dönem sivil mimarlık yapılarının 
korunmaları için kullanıcıya bazı sınırlamalar getirilir mi? Getirilir. Bu konuya 
sabahki oturumda Neriman Hoca da değindi. Bugün artık her apartmanın en 
az üç kişiden oluşan bir yönetimi var. Yeni yapılan, her şeyden korunan, izole 
siteler var artık yaşamımızda. Bu sitelerdeki yaşamsal kuralların yanı sıra yapıya 
yapılacak müdahalelerin türü, açık alanların kullanımı, vb. fiziksel müdahaleler 
tek elden yapılıyor ve belirli kullanım kısıtları da mevcut. Gruplanan bu dönemin 
bazı yapı grupları için de bu türden rehber el kitapları, yönetim işletim modelleri 
geliştirmek mümkündür. Bunun örnekleri de mevcuttur.

Son soru farkındalıkla ilgili. Modern dönem sivil mimarlık yapılarının ko-
runmaları için toplumsal farkındalık geliştirilmesi ne kadar önemlidir?” şeklinde. 
Buna ilişkin yöntemler neler olabilir? Bu toplantıda belki de üzerinde durulması 
gerekli tek soru bu. Anayasada kamu yararı olarak tanımlanan kültür varlığı yapı-
ların korunmasında topluma/bireye yüklenen yük, bireyi koruma ve kültür varlığı 
ile baş başa bırakan, onu eylemde yalnızlaştıran bir olgudur. Birey elinde olan 
varlığın değer ve öneminin farkında değil, bu konuda bilgisi yok. Korumada top-
lumun farkındalığı çok önemli. Bireyler olarak hepimiz farkındalık geliştirmek 
ve bilgilendirmek için çok değişik yöntemler geliştirebiliriz. STK’lar bir grup 
olarak kentte korunması gerekli değerlere yönelik eylemlilikler yaparak farkında-
lık yaratırken, okullarda bizler öğrencilerimizle birlikte eğitim amaçlı gittiğimiz 
yerlerde yönetim mekânizmalarındaki yöneticilerle ve yörede yaşayanlarla farklı 
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ortamlarda korunması gerekli değerlere yönelik farkındalık yaratmaya ve bilinç 
oluşturmaya çalışıyoruz. Mimarlar Odası, üyeleri ile farklı ortamlarda farklı tek-
nikler geliştirerek koruma konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyor, ama bunlar 
ne kadar ses getiriyor ya da amacına ulaşıyor, bu konu tartışmalı.

Burada bilincin örgütlenmesi önem kazanıyor. Eğitimin bilinçli öğrenme 
süreci olduğu düşünülürse koruma bilincine yönelik eğitim de amaca yönelik 
olmak durumundadır. Konu nasıl bir eğitim sistemi içinde hangi araçlarla ve 
hangi yöntemle öğretilerek eyleme yönelik bilme yetisi/bilinç oluşturulacağıdır. 
Bu konunun özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Bunun için öncelikle:

•	 Fiziki çevrenin yeniden üretimini örgütleyen plancının korumanın felsefesi ile 
topluma yarar sağladığına inanması,

•	 Devletin, bu alanda inancını yansıtan resmi politikalarının ve bu politikaları yürü-
tecek bilinçli yönetici ve uygulayıcılarının bulunması ve toplumda doğru öğretilere 
dayalı, duyarlı, tepki verici bir inancın yaygınlaşması, 

•	 Yeniden üretim felsefesinin hem maddesel çıkar, hem de tarihsel miras temeline 
dayalı olarak mal sahipleri ve kullanıcılar tarafından benimsenmiş olması gerek-
lidir. 

Karar üretme sürecinin bilinçli paydaşları olarak plancı, yönetici, uygulayıcı 
ve mal sahipleri tarafından belirli bir sisteme göre, objektiflik ilkesi ile üretilen 
projelerin, konuyu bir bütün olarak kavrayan bir sistemin geliştirilmesi gerek-
mektedir. Bu süreçte ise:

•	 Yararların/çıkarların herkes için dengeli olması, 
•	 Korumanın toplum yararına olmasından kaynaklı, mal sahibini aşan bölümün 

toplumca paylaşılması, 
•	 Finansal sürekliliğin sağlanması,
•	 Değerlendirmede bilimselliğin ve objektifliğin esas alınması ve sağlanması, ilke-

ler olabilir.

Bu konuların bazılarında yol almamıza rağmen henüz tüm koşulların geçek-
leştiği söylenemez. 

Bir başka önemli konu da parasal kaynakların elimizin altında olması ge-
rekliliğidir. Bu konularda gerekenler yapılırsa korumada doneme, yapı turlerine, 
yapısal duruma, vb. göre tercihler de olmayacaktır 

Sonuç olarak; modern mimarlığın korunmasına yönelik değer ve ölçütlerin 
konut mimarisi bağlamında geliştirileceği ortamı/platformu, Nuray Hoca’nın 
yürüttüğü bu çalışma bize somutlayacak bir anlamda. Geliştirilmiş olan envanter, 
bu envanter üzerinden yapılacak olan kodlamalar, değerlendirmeler bu bağlamda 
önümüzde yol gösterecek bir belge olacaktır. Bilge Hoca’nın da vurguladığı gibi, 
çalışmanın sonuçlarını görmek gerekiyor. Her ne konuda çalışma olursa olsun 
koruma çoklu bir yapıdır. Bu çoklu mesleklerin korunacak nesnenin özelliğine 
göre farklı birlikteliklerinin olması gerekir. Kent, bir planlamacıyla birlikte an-
lamlıdır. Ankara’daki sivil mimarlık çalışmasında korumacı mimar ve belki de 
yapıların tasarımındaki önemli unsurlardan biri olan mobilyası ile birlikte tasar-
lanması özelliğinden kaynaklı, iç mimarlar da döneme özgü değerlendirme için-
de yer almalıdır. Yani kısaca envanter ve belgeleme çalışmalarında yapının türüne 
yönelik multidisipliner bir yapının bu sistemin belgesini, malzemesini toplaması, 
sonraki süreçlerde ise belirli gruplamalarla, tiplemelerle nesneye yönelik sağlıklı 
ölçütler ve de değerler sistemi kurgulanması gerekmektedir. 

Son cümlelerim, yaşadığım mekân Emek’teki bir yapı ile ilgili. Oturduğum 
sokakta mahallede çok az sayıda kalmış tek katlı yapılardan bir tane var. Yapının 
dış cepeheye bakan pencereleri panjurlu ve sürekli kapalıdır. Kimin yaşadığını 
merak edip sorduğumda 99 yaşında bir amcanın yaşadığını öğrendim. Çocukları 
olan amca tek başına yaşıyor ve evinden çıkmak istemiyor, evinin yıkılmasını 
istemiyor, evinde ölmek istiyor. Oğlu da babasının ölümünü bekliyor, hemen ya-
kınındaki yapılar gibi yapının çok katlı olmasını istiyor, bir rant durumu var, çok 
acı bir şey ama gerçek. Yapı kimin için değerlidir dersek yaşlı amca için değer-
li, kim koruyor bu yapıyı dersek 99 yaşındaki amca koruyor. Ne biz koruyoruz,  
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ne de yönetimler yani belediyeler. Koruyucu her zaman bireydir. Bu nedenle de 
bireyin konu hakkında bilgilenmesi ve korumanın farkında olması gerekir. Bu da 
sistematik, bilinçli bir program gerektirir.

EAE: Evet son söz Deniz Özkut’ta; buyrun.

DÖ: Günün son konuşmacısı olarak bugün yapılan tüm konuşmalara katılı-
yorum diye başlamalıyım herhalde. Çok güzel paylaşımlar oldu hakikaten, ben 
de bayağı not aldım. Burada konuşmak üzere aldığım notlarımın üzerine bir iki 
kat daha not aldım. Boşlukları doldurmaya çalışacağım. Az değinildiğini düşün-
düğüm noktalara temas etmeye çalışacağım. Nimet Hoca güzel bir yerde bıraktı, 
ben de oradan, aslında Nuray Hoca’nın yerine de kendimi biraz koyarak, “biz bu 
envanteri nasıl kullanacağız” diye sorarak başlamak istiyorum. Bu soruyu sora-
rak da geldim buraya bir yandan. Tüm söylenenler elbette çok değerli. Ben de, 
bir yandan kurul sürecinin içinde, bir yandan uygulamanın içinde bulunmaya 
çalışan birisi olarak somutlamaya çalışıyorum bu kuramsal çerçeveyi. Çünkü as-
lında belki de koruma bağlamını üç temel kanalda tartışmaya başlamamız lazım. 
Kuramsal çerçevede, yasal çerçevede ve uygulama çerçevesinde.. Bunların ölçüt-
leri, birbirleriyle ilişkilenmekte zorlandığı için belki de pek çok sorunu bugün 
gündeme getiriyoruz ve bazı soruları tekrar tekrar sorma ihtiyacı hissediyoruz. 
O anlamda bu çakışmaları artırmak gerekiyor galiba. Bu nedenle, yasal çerçeve, 
kuramsal çerçeve ve uygulama çerçevesini bir miktar birbirine yaklaştırma şan-
sı olduğu için bu projenin çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama konut 
önemli bir problem. 

Modern ya da geleneksel yapıların korunması bağlamında, konut yerleşkeleri-
nin korunması bağlamında koruma ölçütlerinin ayrışamayacağını düşünüyorum. 
Genel bir çerçevenin var olduğunu, ama bunun uygulama aşamasındaki ölçütle-
rinin değişmeye ve ayrışmaya başladığını düşünüyorum. Uygulama kararlarımız 
aslında bizim belgeleme sürecimizi yönetiyor ve envanter toplama aşamasındaki 

sorularımızı ortaya çıkarıyor. Şimdi iki ana başlığa ayırırsam bu tartışmayı, bu-
nun bir boyutu “uygulama sonucu neler elde ediyoruz?” Bir diğer boyutu da “biz 
bunları nasıl kayıt altına alıyoruz?” Biliyorsunuz koruma sürecinde risk oranı çok 
yüksek. Yeni yapı yapmaktan çok daha farklı bir ortamımız var ve bu risk oranı 
yüzde 70’lerde. Eğer biz bu envanter sürecinde doğru soruları sormazsak o za-
man sözkonusu bu riski aşağıya çekmiş olmuyoruz. Hem projelendirme sürecin-
de hem de uygulama sürecinde sorun yaşıyoruz. O nedenle envanter aşamasını 
veri toplama ve veri işleme olarak düşünürsek, bu soruları doğru noktada soruyor 
olmamız önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu belgeleme, envanter nedir? diye 
biz, Emre Hoca’yı da burada anmak istiyorum, çok tartıştık. Hem yüksek lisans 
çalışmalarım, hem yaptığım proje uygulamalarında, hem de doktora çalışmala-
rım sırasında. Bir noktada bana “Biz artık o kadar uzmanlaştık ki, bizi bizden 
başka kimse anlamıyor.” dedi. Öyle bir noktaya geldik. Çok uzmanlaştık, çok 
kapalı devre konuşuyoruz. Koruma ölçütlerini biraz daha açıp disiplinlerarası 
bir ortama yaymamız gerekiyor galiba. O yüzden, “belgeleme nedir?”, “envanter 
oluşturmak ne demektir?”, “bu envanteri biz nasıl kullanırız?” soruları önem ka-
zanmaya başlıyor. 

Daha önce DOCOMOMO sunumunuzu izlediğim için, biraz bilgi sahibi-
yim. Burada, tabii bize yansıttığınız kadarıyla, mutlaka çok daha ileri aşamada-
sınız, envanter aşamasında veri toplama noktasındasınız gibi değerlendiriyorum. 
Bu noktada, veri işleme aşamasına geçtiğinizde ölçütleri koymaya başlayacaksı-
nız ve o koyduğunuz ölçütler bizim hem projelendirme sürecimizde hem de uy-
gulama kararlarımızda çok etkili olacak. Şu anda, özellikle sabahki sunumlarda 
da bahsedildi, bu tamamlayıcı değerler ve temel ölçütlerde öne çıkan teknolojik 
ölçütler aşamasında –belki Saadet hanım yardımcı olur bana–, biz malzemeye 
ve strüktüre tam da nasıl müdahale edeceğimizi bilmiyoruz. Yeni yeni öğrenme-
ye başlıyoruz. Geleneksel yapı, taşı biliyoruz, bağdadi sistemi biliyoruz, ahşabı  
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biliyoruz ama beton ya da betonarme gündeme geldiğinde biz bu malzemeyle ne 
yapacağımızı çok bilmiyoruz. Yenilediğimiz zaman replika ya da rekonstrüksiyon 
çizgisini aşma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok bıçak sırtı bir noktada 
duruyoruz. Çünkü biliyoruz ki özellikle bu geleneksel yapılarda üretilmiş olan 
sistemlerde eskimişlik değeri çok kıymetli. Beşyüz yıllık bir ahşap çok kıymetli, 
birkac yüz yıllık bir taş çok kıymetli; ama şimdi beton ya da betonarme yapı-
larda bu eskimişlik değerinin karşısına yenilik değeri çıkıyor. O zaman biz bu 
malzemeyi ne kadar yenileyeceğiz? Nasıl değiştireceğiz ya da hangi bağlamda 
yenileyeceğiz? Onun yenilenme kriterleri, ölçütleri nedir? Bu daha önemli olma-
ya başlıyor. Bunun tabii aynı şekilde yeniden işlevlendirme konusunda mekâna 
yansıması da önemli olmaya başlıyor. Bugün burada konut olarak altının çizil-
mesi belki bu anlamda çok önemli. Çünkü yeniden işlevlendirme dediğinizde 
konutu artık her şeye dönüştürür olduk. Modern ya da geleneksel farketmiyor. 
Burada ikilemimiz galiba hem modern dönem yapılarına teknolojik anlamda 
nasıl müdahale edeceğimizi çok bilmiyoruz, yeni yeni deneyimliyoruz, hem de 
konut işlevini nasıl dönüştüreceğimizi bilmiyoruz. Bu ikisini birleştirdiğimizde 
de bu envanteri nasıl kullanacağımız sorusu çok önemli olmaya başlıyor. Çünkü 
sorguladığımızda, malzemenin güçlendirilmesi aşamasında işlevin de çok önem-
li olduğunu görüyoruz. İşlevle, malzeme yenilenmesi, malzeme seçilmesi ya da 
strüktür kararlarının nasıl bu envanterden süzülüp alınacağı ve nerede birleştiri-
leceği, müdahale öncelikleri ya da müdahale kararları bağlamında önemli olmaya 
başlıyor. Çok güzel bir kuramsal çerçeve çizildi burada. Bu kuramsal çerçeveye 
kesinlikle katılıyorum. Arkadaşımızın kurul işleyişiyle ilgili çizdiği yasal çerçeve-
ye de katılıyorum. Çünkü biz böyle projeler karşımıza geldiğinde kurul sürecinde 
kilitleniyoruz. Diğer kurul üyelerini ikna etmek bu anlamda zor olmaya başlıyor. 
“Zaten eskimiş, zaten her yeri çürümüş, zaten beton dökülmüş, demirler paslan-
mış. Artık biz bu yapının nesini koruyacağız?” Ya da “Sadece 30 yıl geçmişi var. 
Ne anlamı var, neyi taşıyoruz?” sorularıyla çok sık karşı karşıya kalıyoruz.

İşte o noktada ortaya koyduğumuz kuramsal çerçeve ne yazık ki çok cevap 
vermiyor. Orada sadece yasal çerçeve konuşuyor. Yasal çerçevede de durum çok 
net. Yasada tanımlar açısından açığımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü değer-
ler sistemiyle kuramsal çerçeveyle örtüştürmediğimiz, ilişkilendirmediğimiz bir 
yasal sürecimiz var. Genelde korunması yönünde şerh düşüyorum o tür yapıların 
yıkım kararı alındığında, gerekçesini yazarken kuramsal çerçevesini belirliyorum 
ve bilimsel koruma gerekliliğinden söz ediyorum, ama onun geçerliliğinin ol-
madığını biliyorum. Mutlaka bir emsal üzerinden hareket ediyorum: “Şuradaki 
yapıda olduğu gibi.” diye. Yasada tutunabileceğimiz noktalara tutunarak hareket 
etmeye çalışıyorum ama maalesef kuramsal çerçeve ikinci planda ve geride ka-
lıyor ve geçerli olmuyor. Yasal çerçeveyle kuramsal çerçevenin mutlaka ilişkilen-
mesi gerekiyor. O zaman bunu tartışacağımız envanter ölçütlerinin ne olduğunu 
belki daha somut adımlarla konuşuyor olmamız gerekiyor. Bu ikisi ilişkilendik-
ten sonra uygulamaya başlarsak –ideal bir tablo çizmeye çalıştığımın farkındayım 
ama en azından envanter aşamasında soruları bu şekilde sormaya başlarsak– uy-
gulama kararlarında belki sonuca daha yakın bir takım ürünler elde edebiliriz ve 
kültür varlığının korumaya çalıştığımız değerlerini kaybetmeyebiliriz. 

Belgeleme meselesine geri dönersek, belgelemenin sadece mevcut durumla 
çizilmesinin, fotoğraflarının çekilmesinin ve bir takım sosyal föylerinin yapılma-
sının ötesinde bu toplanan verilerin işlenerek bir bilgiye dönüştürülmüş olması 
gerektiğini düşünüyorum. Malzemenin içeriği olabilir, malzemenin kullanıcıyla 
ilişkisi olabilir. Belki çapraz sorguların yapılması gerekiyor. Bu kullanıcının haki-
katen tipolojiye katkısı olabilir. Plan şemasına etkisi olabilir, malzemeyle plan şe-
masının tartışması olabilir, toplanan verilerin planlama ölçeğindeki yapılı çevre-
deki yeri olabilir. Mutlaka toplanan envanter katmanlarının çapraz sorgularının 
yapılarak farklı bilgi kümelerinin süzülüyor olmaları gerekiyor ki, projelendirme ve 
uygulama aşamasında bu envanteri bu çapraz sorgularla nasıl tartışabileceğimizi 
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görelim. Onu da test etmemiz gerekiyor. Bu noktaya kadar kullanıcının hakla-
rı aslında sistem dışında gibi kalıyor. Kullanıcının talebi de çok önemli. Özel-
likle modern konut dediğimizde kullanıcının talebi giderek değişiyor. Herkesin 
modernlikten anlayışı ve beklentisi farklı oluyor. Talep yükseliyor. Talep aslın-
da teknolojiyle doğru orantılı oluyor. Bizim modern dönem diye tanımladığı-
mız 1930-1980 arasındaki konut stoğunu acaba konut olarak sürdürmek gibi 
bir karar alırsak ya da tavır izlersek bunun teknolojik olarak güçlendirilmesi ve 
bugünkü konfor koşullarına taşınması nasıl olabilir? Kullanıcı hakları nasıl çö-
zülebilir? Ama tabii burada bütçe devreye girmeye başlıyor. Korumanın bir deği-
şim sürecinin yönetilmesi olduğuna inanıyorum. Ama bir bütçe olmadan hareket 
edemiyoruz. Hele ki mülk sahipleri üzerinden, mülkiyet üzerinden bunu konuş-
maya başlarsak sıkıntılı oluyor. Planlama ölçütleri burada yol gösterici olabilir. 
Biz Eskişehir’de bir örgütlenmeye niyet etmiştik, sonuçlanamadan ben ayrıldım. 
Eskişehir’de bahçe ev tipolojisiyle oluşturulmuş ve fabrikalar nedeniyle üretilmiş 
bir takım mahalleler var. Bu mahalleler tek katlı, bahçe içinde, mimari niteliği 
olan, belli bir dönemi yansıtan, uluslararası stil izlerini de taşıyan çok güzel ma-
halle dokularıydı ve yerleşke olarak duruyorlardı. Tabii ki kentsel sit alanı değildi 
ve tescilli değildi. Kullanıcılar da hala birinci el kullanıcılardı. Çok azı ikinci ele 
dönmeye başlamıştı. Biz onlarla konuştuğumuzda çok ciddi konfor problem-
lerini dile getirmişlerdi: Isıtamıyoruz, bakamıyoruz, ekonomik olarak her sene 
yenileyemiyoruz gibi. Biz onlara, sokak bazında –aşağı yukarı 15-20 ev oluyor-
du– bir örgütlenme modeli önerdik. Merkezi sistem bir ısıtma, genel bir bakım, 
genel bir bütçe, bahçe düzeninin genel olarak bir elden yapılması, aynı değil ama 
örgütlü bir şekilde, yani planlama çerçevesinde yapılması gibi bir model önerdik. 
Mülk sahipleri buna bayağı sıcak baktılar ve ikna olmaya başladılar fakat bu ye-
rel inisiyatifle olacak bir şey. O noktada belediye bizim önümüzü kesti. Çünkü 
imar planına baktığınızda orada zemin artı üç veriyor. Zemin artı üç demek üç 
kat daha kazanmak demek. Rant elde etmek lazım. Belediye önümüzü kestiği 

için çok üzerine gidemedik. O bir nevi naif, romantik bir model olarak askıda 
kaldı. Ama çok ısrar etseydik, belediyeyle uzlaşmaya çalışsaydık bir miktar yol 
alabilirdik belki bilemiyorum, iyi bir model olabilirdi. Bir sene sonra Eskişehir’e 
gittiğimde, bir baktım ki oradaki sokakların yüzde 50’si hemen üç kat olmuş, 
çok hızlı bir şekilde, bir sene içinde dönüşmüş. O bahçe ev tipolojisi, yerleşkesi, 
mahalle dokusu ortadan kalkmaya başlamış. Bu noktada yasanın bize attığı bir 
gol var: “Yeteri kadar” tanımı. O “yeteri kadar” neye ve kime göre “yeteri kadar”? 
30 mu, 20 mi, 10 mu, 5 mi? İşte o “yeteri kadar” meselesinde zaten asıl vurgunu 
yiyoruz. Bu modern konut, 19. yüzyıl konutu ya da başka bir kamusal yapı ya da 
bir anıt yapı, farketmiyor. Etrafını boşalttığınız ve dönüştürdüğünüz ve başkalaş-
tırdığınız anda o kültür varlığı bağlamını kaybetmeye başlıyor. Bu bağlamını kay-
betme meselesi modern konut yapıları ve stoğu için de geçerli. Zaten herhalde en 
ciddi anlamda tartıştığımız noktalardan birisi de bu yapıların yalnızlaştırılmaları. 

Biraz önce Elvan Hoca’yla sunumları izlerken kendi aramızda konuştuk. 
Özellikle yasal süreçle ilgili olanları. Afet Yasası’nın Saraçoğlu Mahallesi üze-
rinde yarattığı baskıyı. Kentin ortasında küçücük bir leke ve afet bölgesi ilan 
edildi. Bu biraz hakikaten niyetle ilgili bir şey. Bu noktada bizim güçlü silahımız, 
doğru envanterimiz olabilir. Çünkü o belgeyi ürettiğimiz zaman –kayıplarımız 
olacak, öyle görünüyor, hakikaten yel değirmenlerine karşı mücadele edilen bir 
dönem bu dönem– elimizde doğru bir envanter ve doğru bir bilgi esnek ve sür-
dürülebilir bir veri tabanı olur ise ve bu network ulusal anlamda yayılabilirse o 
zaman bu bizim en güçlü kaynağımız olmaya başlayacak. Emsal gösterdiğinizde 
sonuç alabiliyorsunuz. Biz bunu deneyimledik ve gördük. Farklı kentlerdeki fark-
lı uygulamaları ve farklı örnekleri ortaya koyduğunuz, öne sürdüğünüz zaman en 
azından buna kesinlikle direnç gösteren karşı taraf, yerel yönetim başta olmak 
üzere bir ara duruyor ve bir noktadan sonra o direnç kırılmaya başlıyor. Bunu 
görebiliyorsunuz; tabii bu hakikaten bireysel ve üstün mücadeleler sonucunda 
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oluyor. Özellikle kurullarda. Ben burada noktayı koyayım. 

EAE: Tüm konuşmacılara teşekkür ediyoruz ve şimdi bir ara veriyoruz. Aradan 
sonra değerlendirme ve genel tartışma oturumu olacak.

DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Zuhal Özcan, Atılım Üniversitesi

Turgut Reis Caddesi 
No:59,  Arka Cephe.
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ZÖ: Hepinize iyi bir akşam üzeri diliyorum. Sonuncu kişi olmak her zaman 
problematiktir. Ben de şimdi onun sıkıntısını yaşıyorum ama bu çok iyi konuş-
maların bir şekilde değerlendirilip toparlanması gerekiyor. Öncelikle bize bu 
şansı veren, bu konuyu tartışmamız, üzerinde fikir yürütmemizi sağlayan Baş-
kent Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’ne ve VEKAM yöneticilerine özel ola-
rak teşekkür ediyoruz. Bu projeyi yapan ekibe ve başkanına da ayrıca özel olarak 
teşekkür ediyoruz, Doç. Dr. Nuray Bayraktar’a. Tabii ki katılımcıların da çok bü-
yük emekleri var. Hepimizi çok önemli konularda aydınlattılar.

Konuşmacıların tamamının söylediklerini dinledim. Dikkatimi çeken nokta-
larda bir değerlendirme yapmak istiyorum. Takiben hep birlikte konuşmak iste-
diğimiz, sormak istediğimiz konular varsa onları konuşalım ve bugünü verimli 
bir sonuçla bitirelim. Özellikle altını çizmek istediğim bir konu var. Bizler ko-
ruma uzmanları, restorasyon uzmanları olarak bugüne kadar ne demek istediği-
mizi, hangi yöntemlerle çalıştığımızı ve nereye varmak istediğimizi çok açık bir 
şekilde ifade edememişiz. 

Mevzuat, uygulamalar, nelerin eser olup olmayacağı, bir eserin geçirdiği evre-
lerin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde tartışmalar oldu. Bu başlıkların hepsi 
aslında restorasyon bilim alanının olmazsa olmazları, öğrencilerin neredeyse ez-
berlemeleri gereken konulardır. Başta koruma bir genel şemsiyedir, yapı ve dönem 
ayrımı yapmaz, yapamaz. Bu bağlamda da koruma yasası, yasaların hepsini kastet-
miyorum, 2863 Sayılı Yasa bir koruma şemsiyesidir. Olumlu ve olumsuz yönleri 
ile yapıları kendi dönemlerini ya da yerlerini gözetmeden korumayı hedef alır. 
Anıt ya da sivil mimarlık gibi ayrıştırma da yapamaz, dönem olarak hiç yapamaz. 

Çalıştayın ismiyle ilgili küçük bir not düşmek istiyorum. Sivil mimarlık ör-
neği deyince genel olarak konutları anlıyoruz ama sivil mimarlık örneği dediği-
miz yapılar, oldukça çeşitli gruplarda tanımlanabilecek yapılardır. Örneğin eski 
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Ankaralılar bilirler; Ernst Egli’nin Atatürk Orman Çiftliği içerisinde şu anda 
neredeyse yarı yıkık durumda olan bir hamam yapısı var. Bu haman yapısını 
anıt olarak değerlendirebilir miyiz? Hayır. İşlevi konut mudur? Hayır. Bir sivil 
mimarlık örneğidir. Dolayısıyla sivil mimarlık örnekleri sadece konutlar değildir. 
Günün konuşmalarında üzerinde durulan yapılar konutlar olmuştur. 

Konuşmalar sırasında korumanın baş aktörünün kullanıcılar olduğu üzerin-
de önemle durulduğu doğrudur. Eğer kullanıcı yoksa, kullanıcı yapıyı değerlen-
dirmek istemiyorsa, yapı hangi döneme ait olursa olsun ayakta durma şansına 
sahip değildir. Bu nedenle, özellikle modern dönemin konut yapıları açısından, 
bu yapıların varlığının devamını istiyorsak kullanıcıların bu türden yapıların ko-
runmalarına ikna edilmeleri gerekmektedir. Kullanıcıların ikna edilmesi demek 
o konuttan, o yapıdan elde edilecek rantın bir şekilde kontrol altında tutulması 
anlamına gelir. Tümüyle önüne geçilmesi mümkün olmamakla birlikte, belli bir 
kontrol mekânizması geliştirmek zorunludur. 

Korumadan sorumlu meslek adamları kullanıcı ile koruma ilkeleri arasında 
bir dengeyi sağlamak durumundadır. Doğal olarak modernist dönem yapıları da 
aynı yaklaşımla ele alınmalıdır. Kurulların korumada yeterli olmadıkları konu-
su üzerinde duruldu. Bu tespitlere katılmamak mümkün değil. Kurullar yapıları 
itibariyle artık bilim kurulları olmaktan çıkmıştır. Bazı koruma kurulu üyeleri, 
kurul içerisinde bile, koruma eylemini gerçekleştirmeyi özellikle de modern dö-
nem yapılarının neden korunması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Elbette ki 
modern dönemin yapılarının envanterinin yapılması gerekir, tıpkı diğer dönem 
yapılarının da belgelenmesi gerektiği gibi. Bu sabah konuşulan bir başka konu 
da eserlerin yapılma tarihleri oldu. Bugünden dönüp geriye baktığımızda, “dün” 
yapılmış eser niteliği taşıyan her yapı, korunması gereken, geleceğe aktarılması 
gereken bir kültür varlığıdır. 

Kent belleğinin yaratılmaması üzerinde duruldu. “Kent belleği”, “kentli belle-
ği” konusuna eğildiğimizde, görülen özellikle Ankara’da bir çok yapının bu kent-
te yaşayan insanların kültürel belleğini oluşturdukları. Bu gerçeğin henüz belki 
büyük bir çoğunluk farkında değildir. Bu olgu kentlilerin yaşadıkları yapılaşmış 
çevreyi ne oranda benimsedikleri ile ilgili bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İçinde bulunduğumuz ortam, kentimizi sevmediğimizi, yeterince benimseme-
diğimizi, bir kent belleği yaratılmasında yer almadığımızı gösteriyor. Envanter 
çalışmasının başlangıç noktası işte bu kent belleğini sağlıyor olması. Bu nedenle, 
öncelikle envanter oluşturma çalışmasının tamamlanması gereklidir. Bunun yanı 
sıra, belirtilmesi gereken bir başka başlık da yapıların sadece kendileri olarak 
değil yakın çevresi ile bulunduğu bütünlük ile bir anlam ifade etmesi konusu-
dur. Tek başına bir yapıyı korumaya çalışmanın ya da canlandırmaya çalışmanın 
çok bir faydası olduğunu zannetmiyorum, eğer bir bütüncül koruma sözkonusu 
değilse ve koruma ile ilgili çeşitli meslek grupları bu eylemi birlikte yapmıyor-
larsa, istediğimiz kadar envanter oluşturalım istenilen sonuca ulaşamayacağımız 
da kesindir.

Konuşmalarda envanter çalışmaları açısından izlediğimiz örneklerin her biri 
çok nitelikliydi. 20. yüzyıl yapıları, 1930-1950’ler 1960-1980’lerde yapılanlar şek-
linde sınıflandırılabilirler. Envanter çalışmasının böylesi bir dönemleştirme içe-
risinde ele alınması çalışmayı geliştirmek ve hızlandırmak açısından fayda sağla-
yabilir. Bugün ele alınan bir başka dikkat çekici konu da eğer envanter sözkonusu 
ise sadece fiziki bir envanterin yeterli olmadığına ilişkindi. Korunması gerekli bu 
yapılar bu dönemleri yaşayan insanların sosyal ve ekonomik hayatlarının da bir 
göstergesidir. Envanter bu bağlamda da değerlendirilmelidir, ona göre bir altyapı 
oluşturulması da zorunludur. Burada kişisel bir deneyimimi özellikle söylemek 
istiyorum tartışmaya geçmeden önce. Ben doğma büyüme Ankaralıyım, hayatı-
mın iki senesi Yahudi Mahallesi’nde, sonraki 10 senesi Bahçelievler’de, ardından 
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36-37 yıllık bir süre de Nuray Hoca’nın başlangıç diası ile anlattığı yapılarda-
galiba Haluk Hoca da aynı bilgiyi doğruladı– Küçükesat’ta Maliye Evleri’nde 
geçti. Yapıların nasıl yapıldığını, kooperatifleşmenin nasıl sözkonusu olduğunu, 
yapıların hangi şartlarda ve hangi malzemelerle gerçekleştirildiklerini, kooperatif 
yöneticileri bire bir yakınlarım ve komşularım olduğu için yakından biliyorum. 
Hayatımın önemli bir kısmı orada geçtiği için yapıların geçirdiği evreleri ve dev-
releri biliyorum. Sonunda da hayatımda önemli iki karara neden olan bir süreç 
yaşadığım için iyi biliyorum. Ankara Koruma Kurulu üyesi olduğum yıllarda 
benim için çok önem taşıyan bu konutlar ile okulum TED Ankara Koleji’nin 
yapılarının tescil edilebilmesi için çok çaba sarf ettim. TED ile olan bölümü bir 
tarafa bırakıyorum ama Maliye Evleri ile ilgili olan kısmı hiçbir şekilde gerçek-
leştiremedim, çünkü tehdit edildim. Bu nedenle yapıları koruma altına alabilecek 
bir girişimi gerçekleştirebilme şansım olamadı. Bu nedenle bunlar ve benzeri 
yapıların tespiti ve tescili bilimsel olarak zorunludur ama gerçekleştirmesi düşü-
nüldüğü kadar kolay bir konu değildir.

Ustamız Emin Onat beni bir kere daha burada bir şekilde köşeye sıkıştırmış 
oldu, biliyorsunuz Maliye Evleri Emin Onat’ın projesi. Rahmi Bediz ve Demir-
taş Kamçıl’ın elleriyle çizdikleri, eskizlerini de Emin Onat’ın yaptığı yapılardır. 
Koruma Kurulu’ndan ayrılmama sebep olan yine Emin Onat’ın bir başka yapısı 
oldu. Atatürk Bulvarı üzerindeki Sevda ve Cenap And Evi’nin yanındaki yaya 
yolunun trafiğe açılması konusunda verdiğim mücadele nedeniyle de diyebilirim 
ki Ankara’daki modernist dünyanın yapılarının kişisel hayatımda özel bir yeri 
var. Yapıları geçmişlerinden, kullanıcılarından, sosyo-ekonomik ve hatta siyasal 
koşullardan ayırabilmek mümkün değildir, içinde bulunduğu yapılar grubundan 
ayırabilmek mümkün değildir. Eğer envanter çalışması farkındalık yaratmak is-
tiyorsa konunun bu boyutunu da çalışmanın içerisinde tutmalıdır. Sunuşlarda 
bir çok konu ele alındı: Korumaya değer ölçütler ne olmalı, ölçütler nasıl belir-

lenmeli, belgeleme için arşiv yapmak yeterli midir, sadece bir arşiv yeterli midir, 
STK’lar, koruma kurulları, diğer ses getirebilecek kurumların görevleri ne olma-
lıdır, gibi. Tüm sorulara kesin cevaplar bulunamamasına rağmen, bu başlıklarda-
ki görüş ve katkıların çok yararlı olduğu muhakkaktır. Toplantımızın bu genel 
değerlendirmesinden sonra sorulara ve görüşlere geçebiliriz.
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Z.Ö: Toplantının son oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Serbest bir tartışma or-
tamında katılımcılardan genel son değerlendirmelerini almak istiyorum.

S.S: Modern dönem sivil mimarlık örneklerini tescil yoluyla korumanın pek 
de mümkün olmadığını görüyoruz. Sabah belirttiğim gibi Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın veya yerel yönetimin iktidar gücüyle yapacağı bir yasa veya yönet-
melik değişikliğiyle yıkım kararı alınabiliyor. Yapılması gereken bu konuyu tar-
tışanların, süreci değiştirmek için çaba sarf edenlerin korumanın ekonomik bo-
yutunu bilimsel bir araştırma ile ortaya koymalarıdır. Örneğin ülke ekonomisi 
bağlamında alternatifler oluşturarak erki elinde tutan yöneticilere bunu anlat-
mak, ifade etmek gerekiyor. Ülke genelinde inanılmaz boyutta konut üretimi ya-
pılmaktadır. Mevcut konut stokları kullanılmamakta, yıkıma terk edilmektedir. 
Bu bağlamda yapılacak araştırmanın; korumanın ekonomik boyutunun anlatıl-
dığı, bunun için neler yapılabileceğine dair yöntemler öneren çalışmanın gelişti-
rilerek kamuoyuyla da paylaşılması hâlinde bir adım daha ileri gideriz diye düşü-
nüyorum. Bu konuda arkadaşlarımın görüşlerini merak ediyorum doğrusu. Ay-
rıca Deniz Hoca’nın bana bir sorusu oldu yanılmıyorsam konuşurken; evet mo-
dern yapıları, geleneksel yapıları veya arkeolojik yapıları korumayı artık biliyoruz. 
Doğru ama modern yapıların da koruma tekniklerini geliştirmek son derece ko-
lay. Önemli olan farklı mesleki disiplinlerden uzmanlarla birlikte karar vermek. 
Deprem bölgesindeki bir yapıya nasıl yaklaşılacağını bilen bir statikçiyle çalıştı-
ğın zaman oradaki o yapıyı nasıl güçlendireceğini tespit etmen mümkün ve bu 
bağlamda da yapıyı tasarım niteliğini bozmadan, ölçeğini değiştirmeden koru-
mak ve mevcut çağdaş konfor şartlarını da dâhil ederek yaşama sunmak müm-
kün. Yani bunun örnekleri var, birini de ben yaptım.

M.B: Bu araştırmayı takip ediyorum, arkadaşlarımın başlattığı bu TÜBİTAK 
projesini. İyi bir araştırma olduğunu düşünüyorum, bu yapı stoğunu belirlemek ve 
tespit etmek açısından. Bir soruyla başlamak istiyorum; yemekte de Nuray Hoca’ya  
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sordum, bu 1930-1980 arası nasıl belirlendi onu merak ediyorum. Bu aralık bizi 
koruma kararlarındaki tescil koşulları gibi kısıtlar mı diye endişe ediyorum. Yani 
işte 19. yüzyıl yapıları tescillenir de ondan sonrakileri artık siz bilirsiniz şeklinde 
mi, yoksa 1980 sonrası da var mıdır? Yani bulunur bir şekilde eminim, bir ko-
ruma uzmanı olarak olduğunu da biliyorum. Bu süreç içerisinde kronolojik bir ti-
poloji çalışması yapıldı mı onu da merak ediyorum. Yani 1930-1980 arasında bir 
takım bölgelerde çalışıldı; bu bölgelerdeki yapılaşma tarihleri nelerdir? Keçiören 
bölgesi ne zaman yapılaştı, buradaki yapılarla ilgili bir tipolojik araştırma var mı-
dır? Yani bütün bölgeler nasıl oluşturuldu, bu bölgelerle tipoloji arasında bir ilişki 
var mıdır? gibi bazı sorularım var. Bunlar benim iki oturum arasında bir ara kesit 
gibi aklıma takılan sorular. Çünkü ilk oturumdan sonra ikinci oturuma geçilince 
hani kriterler belirlensin, nasıl belirlenir şeklinde tartışmalar açılınca sanki bu 
bilgiler eksik kaldı; tartışmalar bu bilgiler üzerine oturtulacakmış gibi geldi bana. 
Bir şey daha sormak istiyorum, yapılarla ilgili mevcut durum değerlendirilmesi 
yapılıyor mu kullanıcı karakterleri açısından, yapının durumu açısından, mülki-
yet durumu açısından. Çünkü mülkiyet konusu da ayrı bir sınıflandırma gerekti-
riyor. Bir de artık evet bakanlıktaki tescil fişinden farklı bir sistemi olsun bu araş-
tırmanın diye de temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

N.B: Ben öncelikle burada bulunan bütün hocalarımıza, bütün katılımcılara çok 
teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bütün sunuşlar çok değerliydi, çok öğreti-
ciydi. Bizim için yol haritası niteliği taşıyan bir çok şey söylendi, ama bunların bi-
zim açımızdan anlamı yeni iş paketleri. Şimdi öncelikle bir itirafla başlamak isti-
yorum, biz TÜBİTAK projesine başlarken çok mütevazi bir öneri vermiştik; de-
miştik ki biz bir belgeleme çalışması yapacağız, derdimiz de Ankara’da nasıl bir 
konut potansiyeli var, yani az çok biliyoruz ama bu potansiyeli biraz daha ileri gö-
türebilir miyiz, sonrasında bir şeyler yapabilir miyiz? Böyle bir niyetle başlamıştı 
bu proje. Fakat sonrasında, yani zaman ilerledikçe biz bir takım tespitlerde bulun-

dukça başka sorular gelmeye başladı. Bu konut yapıları korumayla ilgili sorunlar 
yaşamakta, çok değişmekte, bunları nasıl tartışabiliriz, gibi. Aslında bu yapılan ça-
lıştayın TÜBİTAK nezdinde proje kapsamında bir iş olmadığını da sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Ama bunun bizim nezdimizde şöyle büyük bir önemi var. Yani 
bugünkü ortam da böyle bir ortamdı. Biz bu süreçte, proje nedeni ile bir çok ho-
camızla çok farklı noktalardan temas etmeye başladık, dolayısıyla birinci çalıştay-
daki sorular da, bugünkü sorular da gerçekten bizim kafamızda olan, dertlendi-
ğimiz, açmaya çalıştığımız sorulardı. Bir konunun daha altını çizmek istiyorum –
bunu birinci çalıştayda da ısrarla gündeme getirmiştim– ki biz tarihçi değiliz, an-
cak hocalarımızın değerli görüşleri bize yol gösterebilir. Bu çalıştayda da diyorum 
ki biz korumacı değiliz ancak hocalarımızın değerli görüşleri bize yol gösterebi-
lir. Bunu söylerken bu konuda çalışan arkadaşlarımı dışarıda tutarak söylüyorum. 
Geneli kapsayan bir değerlendirme bu. Koruma alanında, yani uzmanlık olarak 
baktığınızda ekipteki arkadaşlarımın bir kısmının dışında, değerlendirme yapa-
cak durumda değiliz. Ama şunu yapmaya çalışıyoruz, yani ortada bir sorun var: 
Ankara. Ankara’da giderek kaybolmakta olan bizim açımızdan –şimdi değer keli-
mesini kullanacağım ama sadece kelime anlamı ile alın lütfen– değerli yapılar var 
ve bunlara dair neler yapılabilir, temel soru bu. Projenin kapsamının genişleme-
sinde VEKAM’ın desteği çok önemli, bunu da bir kez daha belirtmiş olayım. So-
rulara gelince, aslında sunuşta birkaç noktayı atladım ben, biraz da sunuşun hızlı 
olması nedeniyle. Tarihleme 1930-1980 arası. Bu aralığı genel kabul olarak almış-
tık. 1980’de niye bitti sorusuna diyebilirim ki, 80 sonrasına dair mimarlık orta-
mında nesnel sonuçlar henüz tartışılmadı ve 80 sonrası konut politikaları tümüyle 
değişti. Bir de tabi zaman aralığı genişledikçe çok daha farklı girdiler sözkonusu 
olacaktı. Daha da önemlisi, 1980 Ankara kenti için çok ciddi bir kırılma. Aslında 
bütün ülke kentleri için de. Bu açıkladığım nedenlerle çalışmanın süresini 1980 
ile sınırladık. 1930 ise Ankara’da apartmanlaşmanın ve modernleşmenin –yapısal 
anlamda– başladığı tarih olarak alındı. 
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O aralıktaki yapılara dair henüz bir okuma yapma şansımız olamadı. Şimdi 
çok yoğun bir tempo içerisinde yapıların bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bunları 
veri tabanına aktarmaya çalışıyoruz, zaman zaman bunlar yayına dönüşüyor. Bir 
takım ortamlarda sunuşlarla paylaşmaya çalışıyoruz, ama zihnimizde bir sınıf-
lama da yapıyoruz. Benzer yapılar var, bir takım özelliklerin aynılaştığı birçok 
yapı var. Mesela ben şimdi herhangi bir balkon gördüğümde dönemini bilebi-
liyorum ya da işte cephedeki dokunun ne anlama geldiğini bilebiliyorum. Ama 
bunları çok sistematik olarak bilgiye dönüştürme çalışmasını yapamadık henüz. 
Çünkü proje çok hızla devam etmekte, Haziran’da bitecek, sonrasında bu değer-
lendirmeleri yapmak üzere bir zamana daha ihtiyacımız olacak. Bölgelemeler 
de şöyle oluştu: Ankara’da bir değişim yaşanıyor; merkezlerin Ulus’tan Kızılay’a, 
Kızılay’dan Kavaklıdere’ye kayması gibi bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla biz 
de bu üç yıllık süreci bu merkezleri esas alarak değerlendirdik. Yani Ulus dedik, 
Kızılay dedik, Kavaklıdere dedik. Kent çeperlerini kapsam dışı bıraktık, çok hızlı 
dönüşen alanları kapsam dışı bıraktık, lojmanları ve sosyal tesisleri kapsam dışı 
bıraktık. Ama bu şu anlama gelmiyor: Bunlarla ilgili derdimiz yok, çalışmıyoruz. 
Tersine, tüm bu yapı gruplarının tespitlerini yaptık. Onları belki başka bir proje 
kapsamında ya da başka türlü değerlendirmek üzere tutuyoruz. Yani onlara dair 
de bir sürü bilgi var. Sivil mimarlık –evet ısrarla altını çiziyorum– konut mimar-
lığı, birinci çalıştayda en çok eleştiri aldığımız konu buydu, sivil ne demek diye. 
Elvan Hoca hatırlayacaktır. Sivil mimarlık demekten niye vazgeçemedik, tartış-
malardan ikna olmamıza rağmen niye değiştiremedik, çünkü verilen proje öne-
risinde bu şekilde belirtilmişti. O nedenle proje “sivil mimari” şeklinde sürüyor 
hâlâ. Projenin içeriği sizlerin tartıştığı bütün konuları kapsıyor. Bu tartışmalar bi-
zim için bu anlamda gerçekten çok yol gösterici. Bugünkü tartışmalarda, bundan 
sonrasında neler yapabileceğimize dair bir takım ipuçları çıktı. Yapıları sınıflayıp 
bir sistematik içerisinde çeşitli ortamlarda paylaşabiliriz, ama bizim derdimiz bu 
bilgiyi hocalarımızın bir şekilde değerlendirmesi, yani biz sadece var gücümüzle 

bir birikim yapıyoruz aslında. Eminim ki o birikim sizler tarafından çok farklı 
yorumlanarak bize de bilgi olarak dönecek. Yani biz bu beklentiyle başladık ça-
lışmaya, çalıştaylar da bunun ilk adımları. Çok uzattığım için özür diliyorum ve 
çok teşekkür ediyorum tekrar.

Z.Ö: Biz teşekkür ediyoruz size ve toplantıya katkı veren herkese. Sabahleyin 
yapılan konuşmalar sırasında Nurçin Hoca TBMM binasının daha ancak geçen 
yıl tescil edilebildiğini söyledi. Aslında Kültür Bakanlığı modernist dönem ya-
pılarının korunmasıyla ilgili çalışmalara DOCOMOMO’dan daha evvel başladı. 
Bu çalışmada kişisel olarak görev aldım. 1979-1980 yılları arasında Kültür Ba-
kanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde Ankara’daki modernist dönem 
yapılarının tespit edilmesi ve tescile hazırlanması görevi yerine getirildi. Bugün 
çeşitli yerlerde gördüğünüz koruma altındaki modern mimari yapılarının ilk tes-
cil fişleri o zaman hazırlandı. Şu anki Meclis binasının tescil edilememesinin se-
bebi de o günün şartlarında yapının bulunduğu alanın tapusu ile ilgili biçimsel 
eksiklikler nedeniyle işlemin gerçekleştirilememesidir. DOCOMOMO’dan çok 
daha önce Ankara’da modernist dönem yapılarının geleceğe aktarılması için ça-
lışmalar yapıldı.

H.Z: Koruma disiplininin dışından birisi olarak bir soru sormak istiyorum. Son 
zamanlardaki mimarlık gündeminin temel belirleyici sözcüklerinden bir tanesi 
de sürdürülebilirlik kavramı. Koruma alanının bu sözcük üzerinden kendini daha 
fazla meşrulaştırması ve popülerleştirmesi mümkün görünüyor. Tartışmayı farklı 
kesimlere yaygınlaştırmak için bu iyi bir araç olabilir gibi geliyor bana. Bunu kul-
lanabiliyor mu koruma alanındaki kişiler, yani sürdürülebilirlik hep hammadde 
ve enerji kullanımı, enerji sakınımı gibi tabii kaynaklar üzerinden tanımlanıyor. 
Ancak kültürel varlıkların sürdürülebilirliğinin üzerinden dolayımla, bu kavra-
mın yaygınlığından faydalanarak, daha fazla meşruiyet ve daha fazla kişiye erişi-
lebilirlik sağlanabilir gibi geliyor bana.
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Z.Ö: Haklısınız, biraz evvel konuşmaya başladığımda “Biz korumacılar kendi-
mizi doğru düzgün anlatamamışız, bunu anladım,” derken konu bu görüşü de 
kapsıyordu. Bana göre restorasyon zaten bir sürdürülebilirlik eylemidir ama biz 
bunu bu şekilde ifade etmeyiz. Yani yapının varlığının devam ettirilerek geleceğe 
aktarılmasıdır. Restorasyon uzmanları sürdürülebilirlik kelimesini kullanmadan 
bunu gerçekleştiriyorlar. O yüzden de bu kelimeyi kullanmaktan biraz kaçınırız. 
Bilmem Nimet Hoca ne diyecek? Katılıyormuş.

N.Ö: Sürdürülebilirlik son dönemin terminolojisi aslında, yeni trendler, kavram-
lar her zaman çıkar, biz ona devamlılık diyoruz. Yapının devamlılığını sağlayacak 
süreci tanımlamaktır. Süreci örgütlemektir, süreci yönetmektir. O yüzden, sürdü-
rülebilirlik bu günün kavramı olarak girdiyse terminolojiye, onu da kullanabiliriz.

E.K: Aslında kavramlarla ilişkilenmek, benim de ilgimi çekiyor. Koruma ala-
nının kendi kavramları üzerinde çalışması, yani kendisinin bir kavram üretici 
olması gerekiyor. Halbuki genel eğilim hazır kavramları almak yönünde; “mo-
dern” olanların ithal edilmesi eğilimi, kavramlar konusunda da kendisini göste-
riyor. Teoride kavramlarla ilişkili düşünmenin yanı sıra, eylem alanında da yerin 
gerçekliğini kavramlarla ilişkilendirmemiz ve kavramları anlaşılır hale getirme-
miz gerekmekte. Örneğin “sürdürülebilirlik” ve “devamlılık” kavramları arasın-
daki ilişki düşünüldüğünde; “sürdürülebilirlik” kavramını bilim alanı, “devamlı-
lık” kavramını ise sokaktaki kentli daha iyi anlıyor. Koruma disiplini için bir “üst 
kavramlar dizisi” yaparken gerçek hayatla ilgili karşılıklarını da koymamız ge-
rekiyor. Örneğin çalışma alanıma gidip “devirleşmemiş tarihsellik” desem kim-
senin hiçbir şey anlamayacağına eminim; tercüme gerekli. Koruma alanı yerden 
de, mimarlık alanının üst bilgisinden de yararlanıyor. “Modern”in farklı coğraf-
yalara, insan hayatlarına uyarlanmış bir biçimi var, kendi ürettiği bir dili var, top-
lumla bu dil üzerinden doğru anlaşmak önem taşıyor. Tıkanıklık noktası tam 
olarak burada. “Geleneksel mimarlık” sözkonusu olduğunda toplum onun “tarihe 

ait olduğunu, atalarının yaşadığı yer olduğunu” söyleyebiliyor; “modern mimar-
lık” sözkonusu olduğunda ise basit bir açıklama getiremiyor ve onun tarihselliğini 
algılayamıyor. “Modern mimarlığın tarihselliği” konusunda bir tercüme üretme-
miz gerekli.

Z.Ö: Yine de şanslıyız. Hiç olmazsa, bu aşamada bu konuları tartışabilecek hale 
geldik. En azından birbirimizin dilini anlıyoruz. Her şeye rağmen ümit var. İn-
şallah, yani ömrümüz yeterse aktaracağız.

A.B: Çok kullanılarak klişe hâline gelmiş olduğu için sürdürülebilirliğe karşı bir 
kuşku duyuyoruz kuşkusuz, fakat öte yandan da o güçlü yapısıyla, yani ekolojik, 
ekonomik, kültürel devamlılığı var etmesiyle çok kolay da vazgeçebileceğimiz bir 
kavram değil. Sorun orada bana kalırsa, Türkçe’ye çevrilmesinde. Sadece sürdür-
mek, devam ettirmek gibi bir anlamı var; oysa yabancı dildeki karşılığı, sürdürür-
ken aslında desteklemek, güçlendirmek. O bakımdan biraz restorasyon-koruma 
jargonu olarak korumayı aşan bir boyutu var; o daha ziyade insanlığı var etmekle 
ilgili, daha büyük bir kavram. Ama biz tabi –lamba satarken bile sürdürülebilir 
diye satıyor adam– iyice içini boşalttık kavramın. Son zamanlarda sürdürülebilir-
liği –birkaç boy büyük geldiği için koruma pratiğine– ben daha çok duyuyorum. 
Yaşanabilirlik denebilir belki, ama işte o da tam karşılığı değil, yaşatmak demek 
lazım belki. Çünkü burada esas olan ekolojik, ekonomik ve kültürel sürdürülebi-
lirlikle örtüşebilmesi. Yaşatmak olabilir karşılığı. 

E.K: “Sürdürülebilirlik” ya da “ekolojik gündem” sözkonusu olduğunda koruma 
alanının konumunun vurgulanması iyi; ancak daha da önemlisi bu vurgunun alt 
yapısını açıklamak. Geçmişte bir tarihî yapı yıkıldığında, onun taşlarını alıp başka 
bir yapıda kullanabiliyorlardı. Yapının yıkılması iyi bir durum değildi; ama o gün-
lerin bilinci içerisinde değerlendirildiğinde taşların yeniden kullanılması “sürdürü-
lebilir” bir davranıştı; kimi zaman da mevcut yapıları bazı ilaveler inşa ederek kul-
lanabiliyorlardı. Sonuçta bazen yapının dönüştürülerek sürdürüldüğünü, yapının  
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sürdürülmediği durumda ise, malzemenin sürdürüldüğünü görüyoruz. Şu anda 
betonarme bir yapıyı yıktığımız zaman ne oradaki demiri, ne de kumu bir başka 
yapıya götürüp kullanmak sözkonusu; bir yığın atık ya da çöp çıkıyor ortaya. Bu 
atık toprağa kolayca karışmıyor; suda eriyip kaybolmuyor kolayca.

Ekolojik gündemle ilgili bir başka boyut da şu: Günümüzde kent merkezin-
den çeperlere göç olduğu kadar, gidenlerin dönme talebi ile bir geri dönüş de var. 
İzmir’de böyle oldu; Ankara’da da böyle olmuştur mutlaka. İzmir’de narenciye 
ağaçlarını ve zeytin ağaçlarını kestiler ve konut siteleri yaptılar; ağaçları kes-
mediklerini, onları bahçelerine koyduklarını söylüyorlar; ama gerçekte Urla’dan 
Foça’ya bir yığın tarım alanı imara açıldı. Bu, lüks konut elde etmek adına oldu; 
ama aynı zamanda kent merkezinden sıkılmış kentlilerin tek başlarına yaşayabi-
lecekleri bir eve, daha da önemlisi bir bahçeye sahip olmaları adına oldu. Kentliler 
İzmir’de nefes alamamaya başlamışlardı; kentte kullanılabilir açık alan azalmıştı; 
yeşil bir İzmir kalmamıştı artık, insanlar ağaçları, bahçeleri özlemişlerdi. Giden-
ler bu kez de gittikleri yerlerde kent merkezinin olanaklarını bulamadıkları için 
şikâyete başladılar. Koruma alanı tam olarak da bu noktada “modern mimarlık 
mirasının sivil bölümü üzerinden bir alternatif ” sunabilir. Kent merkezinde iki 
katlı, bahçeli modern konutlar var. Örneğin geleneksel evin dar pencerelerinden 
hoşnut olmayan bir kullanıcı, erken dönemin modern evinde geniş pencereler 
bulabilir. Apartmanda bulunmayan bahçeye sahip olabilir burada. Bazı dona-
nımları çağdaşlaştırmak suretiyle, erken modern yönelimin ışık, yeşil, vb. tüm 
imkânlarından yararlanabilir. Üstelik de erken dönem modern konutu, kullanıcı-
sına kent merkezinde yaşama imkânı sunabilir.

Geçmişte koruma alanı, kent çeperlerine kaçan kentlilere tarihî konutların kent 
merkezindeki avantajlarını anlatamamıştı; o günlerde yerel yönetimler ve toplum, 
koruma alanında çalışanlara çok az söz hakkı veriyordu. Toplum ve yerel yöne-
tim nezdinde yıkma eylemi revaçtaydı; şimdi de yıkımlar sürüyor; ancak koruma  

belirli oranda moda oldu. Bu eğilimden ve kent dışına gidenlerin geri dönme 
arzusundan yararlanarak, erken dönem modern konutunun en azından bir bölü-
münü toplumsal beğeniye adapte edebiliriz. Uzaktaki bir bahçeli evi edinme ve 
orada yaşama maliyetinin çok yüksek olduğu ve kentsel olanaklara erişim konu-
sundaki zaman mefhumu düşünülürse, kent merkezindeki erken dönem bahçeli 
konutunda yaşamak bir seçenek olabilir. Yapılması gereken “bahçeli eve sahip 
olmak” idealini toplum nezdinde yeniden tanımlamak. Az katlı apartmanlarda 
bile ayrıcalıklı yaşam avantajları var.

Z.Ö: Yalnız göz ardı ettiğiniz bir nokta var: 1950’ lere kadar olan nüfusumuz ile 
şimdiki nüfusumuzu karşılaştırırsanız öyle geniş alan kullanarak yerleşip yaşaya-
bileceğimiz bir yer kalmadı artık. 1960-1980’lerin modernist dönem yapılarının 
da dört kattan 10 kata çıkmasını engelleyemememizin altında bir de bu sebep 
bulunuyor. Elbette büyük bir rant baskısı var, o kesin; ama onun dışında nüfusla 
ilgili bir derdimiz var. Onu çözemediğimiz için kent merkezlerimiz yükseldi, ya-
şanamaz bir hale geldi, mecburen yeni gelişme alanları kent çeperlerine verildi. 
Bu yeni alanlara taşındı kentliler. Bu çözümde başta ulaşım sorunları çözüleme-
diği için tekrar kent merkezine geri dönmek gündeme gelmekte. Belki, işte tam 
bu noktada “modern yapıları” korumayı becerebilirsek bir kısmını kullanılabilir 
hale dönüştürebiliriz.

E.K: Bir örnek vereyim; İzmir’de korunan bir bölgedeki tarihî konutları satın 
alanlar, büyük oranda İstanbul’dan gelenler. İstanbul’dan gelip İzmir’in kent mer-
kezindeki tarihsel bölgeden konut satın aldılar. İzmir İstanbul’dan kaçmak için 
bir imkân; bu bölgede aynı zamanda kent merkezinde olma imkânı var. Bu böl-
geyi İstanbul’daki Cihangir semti gibi gördüler; mekânlar için sunulan tasavvur-
larla dengeler her an için değişebiliyor. Bu dönüşüm modern sivil mimarlık mi-
rası için de geçerli.

D.Ö: Emel Hoca’nın konuşmalarından aklıma bir soru geldi. Nuray Hoca’m, 
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acaba projeniz kapsamında yürütülen bu envanter çalışmasının planlama boyutu 
var mı? Ankara tasarlanmış özel bir kent. Kent planlaması üzerinden de yapısal 
anlamda okunması gerekenden de modern bir kent dokusu sunuyor bize. İyi bir 
başlangıç olabilir. En azından böyle bir kaygınız olur, bir sonraki proje için bunu 
öngörebilirsiniz. Kent planlama aşamasının da bu envanter çalışmasının önemli 
bir ayağını oluşturduğunu düşünüyorum. 

N.B: Ne yazık ki vereceğim cevap sizi mutsuz edecek. Nimet Hoca da başka bir 
dolu disiplinin altını çizdi. Evet bu boyutuyla da bakmak gerekiyor. Şu aşama-
dan sonra, en azından bu bilgilerin derlenip toplanması aşamasından sonra belki 
bu tür farklı ölçekleri içeren bir çalışma ortamı sağlayabiliriz. Bugünkü tartış-
malardan çıkardığım en önemli sonuç bu. Yapıların çevresiyle birlikte ele alın-
ması gerektiği. İşin boyutunu tek yapıdan çevre, planlama boyutuna genişletmek 
gerekiyor. Bu bizim için önemli bir öneri. Ben birkaç noktayı daha sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Koruma üzerinden tartışıyoruz ama farklı bilgileri de paylaş-
mak istiyorum. Günümüzde çok tartıştığımız bu tekdüze yaşam çevreleri, bir-
birine benzer konut çevreleri konusunda önemli bir sonuç çıktı projeden. Şöyle 
ki; paylaştım sabahki sunuşta, özellikle müstakil konut yerleşimlerinde –çok sı-
nırlı örneğin kaldığını ısrarla vurguladığım yerleşimlerde– konut yapılarında bir 
çeşitlenme var, yani hiçbir zaman bir yaşam çevresi tek tip konutlardan oluşmu-
yor. Cephe olarak benzese bile plan şeması olarak illa ki farklılaşıyor. Bu bilgiler 
derlenip toplanıp bundan sonraki süreçlerde, yaşam çevreleri oluşturma süreçle-
rinde, konut üretim süreçlerinde dikkate alınması gereken konular olarak pay-
laşılabilir. Yine birçok örnekte her katta başka bir plan şeması görebiliyorsunuz. 
Yani baktığınızda sıradan, ne var ki diyebileceğiniz bir çok konutun iç mekân 
çözümleriyle mükemmel bir potansiyel barındırdığını görebiliyorsunuz. Bunlar 
da tartışılabilir. Sadece şuna dikkatinizi çekmek istiyorum, bu yapıların korun-
ması gerektiği bilgisini bu veri tabanı sağlayacak ama veri tabanı aynı zamanda 

başka konularda başka bilgiler üretilmesine de yol açacak. Ben buradaki herkes-
ten gerçekten destek beklediğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Bu bulgu-
ların bundan sonraki süreçlerde nasıl kullanılacağı konusunda sizlerin desteğine 
çok ihtiyacımız var. Katkılarınızı bekliyoruz. Önerilerinizi de. Teşekkür ediyo-
rum tekrar. 

Z.Ö: Sevgili arkadaşlar eğer söyleyecek başka bir sözümüz yoksa, sanıyorum ko-
nuyu birçok açılardan tartıştık, son bir cümle ile oturumu kapatayım. Biz birbi-
rimizin dilini gayet iyi anlıyoruz, neler üzerinde durulması gerektiği konusunda 
ayrıntılı konuştuk. Ama konumuz yapılarımızı geleceğe aktarmaksa, bilgilerimizi 
geleceğe aktaracak nesiller burada yok. Biz sadece bildiklerimizi birbirimize ak-
tardık. Artık derslerimizde aktararak “sürekliliğin” sağlanabileceğine ümit bağla-
yalım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz, kendi adıma çok teşekkür ediyorum, çok 
değerli bilgiler edindim. Bu çalıştayı bize hazırlayan, bize bu konuda destek ve-
ren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sizleri dinledik, keyif aldık. Tekrar gö-
rüşmek üzere. İyi akşamlar. 
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