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Önsöz . Preface

Antik çağlarda kent alanının topografik koşula
bağlı düzenlenmesi ve peyzaj kültürü, yönetimin
denetiminde gelişmiştir. Güç ve iktidarın sembolü
olan kamu, idari ve sosyal alanların düzenlemesi
kapsamında, parklar, bahçeler, mezarlıklar, kent
çevresinde oluşan çiftlikler ve bağ-bahçelere ayrılan
alanlar oldukça önemli bilgiler sunarlar.

During the ancient period landscape architecture
and the design of the urban area with respect to
topographic conditions was formed and evolved under
the control of the goverment. The public, administrative
and social spaces, parks and gardens, cemeteries and
farmstead often appear as the symbol of the governing
power and provide us valuable information.

Antik Roma’da kentler, halkın sosyo-ekonomik, kültürel,
vb. her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde, birbirinden
farklı ve fonksiyonel kullanım alanları oluşturularak
tasarlanmıştır. Bu alanların ana yapılarının arasında
belki de en önemli tasarım bahçelerdir.

During the Ancient Roman period, the cities were
designed and constructed by building structures and
the areas for functional usage with the consideration
of meeting the discrete social, economical and cultural
requirements of the people. Among those main
buildings, probably the most important design elements
are the gardens.

Akdeniz coğrafyasında kent ve ev bahçelerinde
oluşturulan portikler, yol kenarlarına dikilen
ağaçlar, yönetici saraylarının özel bahçe tasarımları
sanatsal düzenlemeler de içerir. Bu alanların özel
düzenlemesindeki mimari ile peyzajın uyumu, çağın
öne çıkan felsefi görüşünü de (Stoacılık, Epikür)
barındıran bahçe mekânlarına dönüşmüştür.
Bu bahçeler için seçilen bölge coğrafyasına uygun
yetişen bitkiler, dönemin sanat eserlerinde sıklıkla
kullanılmıştır (duvar resmi, mozaik, seramik, kitap
sanatları vb.). Gücü göstermesi açısından fetih yapılan
bölgelerden getirilen özel bitkiler kendi coğrafyalarına
uygun olmasa da yetiştirilmeye çalışılmıştır.
Roma döneminde doğa filozofu, yazar ve yönetici
Plinius’un MS 100 yıllarında Roma’nın 25 km uzağındaki
Laurentina’da yaptırmış olduğu villa tam bir manastır
bahçesi özelliğinde yaratılmış olup içerisinde üzüm
bağları, süs bitkileri, meyve ve sebzelikler için ayrı
alanlara sahiptir. Roma’da ilk tohumları atılan bu bahçe
akımı daha sonra Avrupa’ya yayılmaya başlamıştır.
Orta Çağ dünyasında kiliseye bağlı bahçeler ve tarım
arazilerinde özel üretimler yapılmıştır. Şaraplık üzüm
ve tahıl dışında kilisenin yönetiminde olan ilaç yapımı
için özel bitki ekimleri bilinmektedir.

In the Mediterrenean region, the design of the palace
and pavillion gardens, roadside trees, porticos built
both in city gardens and in home gardens all have
elements of artistic arrangements. Such arrangements
reveal the harmony of architectural and landscape
design with the prominent philosophical views
(Stoicism, Epicurism) of the relevant period.
The botanical elements planted in these gardens were
also used as ornamental elements in artwork such as
mural paintings, mosaics, ceramics and books. Besides
the local geographical plants, special plants from
conquered regions were also planted and cultivated to
show off the power of the governance.
The pavillion of Plinius (a nature philosopher, author
and governor) which was built in 100 AD at Laurentina
(25 km south of Rome) is a typical example of a
countryside villa garden like a monastery garden
that includes different sections such as a vineyard,
ornamental plants, fruit trees and vegetables fields.
This trend of building artistic gardens, later formed a
trend and spread all throughout to Europe.

Osmanlı bahçe kültürü 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar
kendi coğrafyası dışındaki kültürleri etkiler. Batıda 19.
yüzyılda keşfedilen peyzajlı mezarlıkların esin kaynağı
da İstanbul’daki Osmanlı mezarlıklarıdır. Osmanlı
bahçelerinin en önemli karakteristiği ise doğaya
duyulan saygıdır. Aynı Roma döneminde olduğu gibi
bireyin iç dünyasını keşfedeceği bilgi ile donanımlı
görünen bahçe de, Sufizm ile çeşitlenen duygularla,
doğada var olan her şey gibi Tanrı’nın yansıması olarak
görülmüştür.
Yunan tarihçi Kristovoulos’un 1465 yılında Topkapı
sarayı bahçeleri hakkındaki “Bu çok büyük ve hoş
bahçede çeşitli bitki ve ağaçlar bolluk içinde enfes
meyveler verir. Soğuk, berrak ve içilebilir sular her
köşeden şırıldayarak akar, güzelim ağaçlar ve çayırlar
gözü okşar. Kuşlar cıvıldayarak etrafta uçuşurlar”
sözlerinde, bahçedeki doğallığın ifadesi vardır.
Cumhuriyet döneminde Ankara’nın kent planlamasında
özellikle parklar ve bahçeler için ayrılan alanlar ile
Atatürk Orman Çiftliği’nin düzenlenmesi Roma dönemi
örneklerine paralellik gösterir.
Bu kapsamda bu sempozyumda, çağlar boyu kentlerin
oluşumu ve düzenlenmesinde peyzajın önemi
vurgulanacak ve Aristoteles’in canlı bir Varlık gibi
gördüğü polis’in (kent) yaşamını güçlü kılan bahçe,
park, sulak alanlar (kanal,havuz, vb.), kenti besleyen
çiftliklerin oluşumları irdelenecektir.

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ
Başkent Üniversitesi . University

During the Medieval Period, gardening and horticulture
was in the control of the churches. Besides the grain
cultivation and wine production, it is a reality that
special plants cultivated for medicine was also made
under the control of the church parishioners.
The gardening culture during the Ottoman Period has
an influence at various other regions during the time
from 15th to 17th century. Furthermore, it is known that
the cemetery paysage used in the west were inspired
from the Ottoman cemeteries in Istanbul. The most
significant characteristics that we can identify in the
Ottoman gardens, is the respect shown towards the
nature. Just like the divine knowledge flowing from
the gardens of the Roman period which helped the
individual to discover his inner soul, Ottoman gardens
were also affected by emotions diversified by Sufism,
resembling God’s holy reflection on everything that
exists in nature.
Greek Historian Kristovoulos portrays the natural
beauty around Topkapı Palace in 15th century as “..this
spacious and lovely garden has various plants and trees
offering delicious fruits. Chill, clear and drinkable
water flows with whisper. The trees and meadows
pastures the view, birds chirp around..”
The urban planning of Ankara that was made in the
early days of Republican period comprises of several
parks, gardens and especially the Atatürk’s Forest
Farm has close resemblance to the Roman period layout
patterns.
Within the context of this Symposium, the importance
of paysage designing in the formation and urban
arrangement of cities will be highlighted. The formation
and the arrangement of the vital elements of an urban
life including gardens, parks, wetlands, channels,
ponds, cemeteries, farming areas will be covered.
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Tunç ve Demir Çağı
Anadolu Peyzajlarında
Süreklilik ve Bellek

Continuity and Memory
in Bronze and Iron Age
Anatolian Landscapes

Anadolu’da MÖ 3. binyılda yoğun bir şekilde yaşanan
kentleşme süreci sırasında seçilen yerleşim alanları,
sonraki binlerce yıl boyunca iskân edilmeye devam
edilmiştir. Yerleşim yerlerinin sürekliliği o kadar
kuvvetlidir ki MÖ 2. binyılda yeni kurulan yerleşimler
azınlıkta kalır ve pek çok Hitit kenti önceki
Erken ve Orta Tunç Çağı katmanlarının üstünde
yükselir. Bunu takip eden Demir Çağı’nda ise Frig
yerleşimlerinin pek çoğu önceki Hitit tabakalarının
etrafında şekillenir. Kent peyzajlarındaki bu süreklilik
kaynaklara odaklanan işlevsel bir bakış açısıyla,
örneğin kentin su kaynaklarına ya da verimli
topraklara yakınlığı veya önceki yerleşimden kalan
inşaat malzemelerinin kullanımının kolaylığı gibi
noktalarla açıklanabilirse de ortaya çıkan kentsel
deneyim bundan çok daha karmaşıktır.

The intense urbanization process of third millennium
BCE Anatolia marked many settlements that continued
to be occupied in the following millennia. The
continuity of site-placement is so strong that new
foundations in the second millennium BCE remain a
minority and many Hittite cities have preceding Early
and Middle Bronze Age occupation levels. During
the Iron Age, many Phrygian settlements form above
and around the preceding Hittite layers. While this
continuity in the urban landscapes could be explained
from a functionalist perspective focusing on resources,
such as the connection of the site to water sources,
fertile land or the readily-available construction
materials that an earlier settlement provides, the
resulting urban experience is much more complex.

Bu bildiri, Tunç ve Demir Çağları’ndaki uzun soluklu
kent deneyimine odaklanır ve bu deneyimin ortak
bellek ile olan ilişkisini sorgular. Bildiride “peyzaj”
kavramı esnek bir şekilde kullanılmış, hem kent
mekânına (ki genellikle şehir duvarları ile tanımlanır),
hem de kentlerin yakın çevresinde bulunan ve
mezarlıklardan taş ocaklarına, anıtlardan tarım
arazilerine pek çok işlevi içinde barındıran bölgelere
yoğunlaşılmıştır.

This paper will focus on diachronic urban experience
in the Bronze and Iron Ages and explore its
connections to, and impact on, collective memory in
the communities inhabiting these urban landscapes.
I define “landscape” as a flexible term encompassing
urban environments (generally defined by city walls),
as well as the immediate surroundings of sites,
including as diverse functions as cemeteries, quarries,
monuments and agricultural areas.

Dr. Öğr. Üyesi Hülya BULUT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · University

Gücün Yansıması:
Pers İmparatorluk
Propagandasında Krali Park
ve Bahçelerin Rolü

Reflections of Power:
Royal Parks and Gardens
and Their Role in the Persian
Imperial Propaganda

Persler, Anadolu’nun batı kıyılarından Hindistan’a
uzanan imparatorluk topraklarındaki çok çeşitli etnik
köken ve kültürdeki halkları uzun süre tek bir çatı
altında yönetmeyi başarmıştır. Eyaletlere bölünen
imparatorluğun başında mutlak otoriteye sahip Büyük
Kral yer alıyordu. Krala bağlı satraplar ve özerk
hanedanların görev aldığı bu organizasyon, farklı
din ve yaşam pratiklerine karşı saygılı ve hoşgörülü
bir yönetim politikası izliyordu. Bu denli geniş
coğrafyadaki eyaletlerle başkent arasındaki fiziki
bağın kurulmasında ve merkezi otoritenin gücünün
yansıtılmasında, yol ağı ve kraliyet posta teşkilatı ile
birlikte imparatorluk boyunca kurulan parklar ve
saray bahçelerin de katkısı vardır.

Persians succeeded to rule many diverse nations within
the empire’s boundaries from the western shores of
Anatolia to India. The empire, divided into satrapies,
was ruled by the Great King with absolute authority.
Satraps (protector of the realm) and the local dynasties
affiliated to the king pursued a tolerant administration
policy and respected various religions, traditional life
and customs of the people. Besides roads and royal post
services, parks and gardens contributed to establish a
physical relationship between the periphery and the
capital while reflecting the king’s absolute authority
within a land so vast.

Krali park ve bahçeleri, Yakın Doğu’da bereket,
üretim, zenginlik, statü ve gücün sembolüydü. Pers
kültürüyle özdeşleştirilmesine rağmen paradeisos
ve saray bahçeleri kurma geleneği ve propaganda
aracı olarak etkili kullanımları köklü bir geçmişe
sahiptir. Perslerin pairidaēza, Yunanlıların paradeisos
olarak adlandırdığı, köşkler, zengin bitki örtüsü ve
sulak alanlara sahip kraliyet parkları, sadece kral,
satrap ve Pers soylularının hoş vakit geçirip avlandığı
alanlar değil, aynı zamanda çeşitli meyve, tahıl ve
kereste kaynaklarıydı. Fethedilen topraklardan
getirilen egzotik meyve, bitki ve av hayvanlarıyla
birlikte imparatorluğun küçük bir temsili gibi
görülmekteydiler. Dolayısıyla paradeisosların
tahrip edilmesi Büyük Kral’ın otoritesine karşı bir
başkaldırıydı. Ayrıca, Pers saraylarında taht odasının
paradeisos ve bahçelerle olan ilişkisi imparatorluğun
politik gücünü yansıtmaktaydı. Pasargad’daki sarayda
olduğu gibi taht odasının dört bölümlü bahçe ile aynı
aks üzerinde yer alması kralın mutlak otoritesine
vurgu yapıyordu.

In the ancient Near East, royal parks and gardens
were considered as a symbol of fertility, cultivation,
wealth, status and power. Although paradeisoi and
palace gardens are associated with Persian culture,
the tradition of establishing such areas as a medium of
propaganda has a long profound history. Royal parks,
called pairidaēza by the Persians and paradeisoi by
the ancient Greeks, were not only places serving the
pleasure of the king, his governors and Persian nobles
with their fertile vegetation, wetlands, mansions and
hunting activities but also they were a source of rich
fruit, grain and timber. Paradeisoi were considered
as representations and reflections of the empire with
their wide range of exotic plants, fruits and animals
brought from conquered lands. Therefore, any attempt
to destroy paradeisos was considered as a rebellion
against the absolute authority of the king. Furthermore,
the design and relation of throne halls with paradeisos
or gardens in Persian palaces reflect the political power
of the empire. The location of the throne hall positioned
on the same axis with the four-sectioned garden –as is
the case with the royal palace in Pasargadae– stresses
the absolute authority of the king.

Prof. Dr. Billur TEKKÖK KARAÖZ, Başkent Üniversitesi · University

Antik Roma’da
Domus ve Hortus

Domus and Hortus
in Roman Period

Antik Roma’da kentler, halkın sosyo-ekonomik,
kültürel, vb. her türlü ihtiyacını karşılayacak
şekilde, birbirinden farklı ve fonksiyonel kullanım
alanları oluşturularak tasarlanmıştır. Bu alanların
ana yapılarının arasında belki de en önemli tasarım
bahçelerdir. Domus sadece ev değil bir üretim alanıdır,
kompleks bir üretme modeline bile dönüşmüştür.
Ev içinde yaşayanlar bu üretimin parçası olarak
evin yöneticisi pater familias’a bağlı yaşamlarını
sürdürürler. Ayrıca evin en önemli parçası olan hortus
da bu modelin çeşitliliğine göre birden çok fonksiyona
ve alana sahip olabilir. Saray-bahçe formatına
dönüşen örnekleri imparator saraylarında mekânbahçe olarak düzenlenmiştir. İçinde kültürel, sosyal
etkinliklerin paylaşıldığı bu alanlar portikler, havuz,
kütüphane, tiyatro gibi mimari üniteleri barındırır.
Ayrıca sanatsal düzenlemelere ev sahipliği de yapan
bahçeler özellikle de koleksiyonların sergilendiği
mekânlardır. Bahçe ve evler felsefi görüşlerin
(Stoacılık, Epikür) doğrultusunda düzenlemelere sahip
olup, bu konuda söyleşilerin de yapıldığı alanlardır.
Bahçeler için seçilen bitkiler genellikle bölge
coğrafyasına uygundur. Fakat feth edilen topraklardan
getirilen bitkiler de bu bahçelerde bulunabilmektedir.
Bitki çeşitliliği dönemin sanat eserlerinde sıklıkla
kullanılmıştır (duvar resmi,mozaik, seramik, kitap
sanatları, vb.).

Roman cities were designed to incorporate areas of
diverse and functional use in order to meet the socioeconomic and cultural needs of people. Perhaps the
most important buildings of such areas are designed
gardens. The domus did not function as a simple
dwelling, but even served as a complex production
model. The inhabitants of the house were part of this
production as dependents of the head of the house,
pater familias. The hortus (garden), as the most
important part of the domus, could have multiple
functions and spaces depending on the production
model. Royal gardens were arranged as multifunctional spaces where cultural and social events were
carried out in its various architectural units such as
porticoes, pools, libraries and theaters. The gardens also
served as exhibition spaces, particularly for imperial
collections. Designed according to the philosophical
view (Stoicism, Epicure) of their owner, the gardens and
houses were also places for philosophical discussions.
The plants selected for the gardens suited the climate
but could also be those brought from the conquered
lands. The botanical diversity of the gardens was
frequently used in the works of art of the period (mural,
mosaic, ceramics, book arts, etc.).

Roma döneminde doğa filozofu, yazar ve yönetici
Plinius’un MS 100 yıllarında Roma’nın 25 km
uzağındaki Laurentina’da yaptırmış olduğu villa
tam bir manastır bahçesi özelliğinde yaratılmış
olup içerisinde üzüm bağları, süs bitkileri, meyve ve
sebzelikler için ayrı alanlara sahiptir. Roma’da ilk
tohumları atılan bu bahçe akımı daha sonra Avrupa’ya
yayılmaya başlamıştır. Orta Çağ dünyasında da benzer
şekilde bu defa kiliseye bağlı bahçelerde ve tarım
arazilerinde özel üretimler yapılmıştır. Şaraplık üzüm
ve tahıl ekimlerinin dışında kilisenin yönetiminde
olan ilaç yapımı için özel bitki ekimleri bilinmektedir.

Built in Laurentina, 25 km from Rome in AD100, the
villa of the Roman philosopher of nature, writer and
administrator Pliny was in the form of a monastic
garden with separate areas for vineyards, ornamental
plants, fruit and vegetables. This garden trend, initiated
in Rome, subsequently began to spread to Europe.
Likewise, in the Medieval world, special produce was
cultivated, this time in the gardens and agricultural
lands of churches. Besides wine and grain production,
special herbs are known to have been planted to make
medicine, an activity controlled by the church.
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Eski Çağ ve Geç Antik Devir
Şehirlerinde Kent Alanı,
Park ve Bahçe Düzenlemeleri
İçin Yapılara Yönelik Yasal
Düzenlemeler ve Uygulama
Örnekleri

Examples of Building
Regulations and Their
Application in Relation to
Urban Areas, Parks and
Gardens in Antiquity and
Late Antiquity

Eski Çağ’da şehirlerde, nerelerde ve hangi
şartlarda bina yapımına izin verileceği kurallara
bağlanmıştı. Özellikle Akdeniz dünyasının
tamamının Roma devletinin egemenliği altına girdiği
Roma Cumhuriyet döneminde bu konuda yasal
düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. MÖ 1. yy.
sonlarında Roma imparatorluk devrinin başlamasıyla
birlikte şehirlerdeki imar faaliyetlerine yönelik
düzenlemelerin arttığı görülmektedir. Özellikle
imparatorluğun başkenti Roma’da sık sık oluşan
yangın felaketleri ve hatalı malzeme kullanımı
nedeniyle evlerin çökmesi, Roma kent alanında
günlük hayatın niteliğini tehdit eden bir hal almıştı.
Aynı dönemde imparatorluğun her tarafında önceki
yüzyıllara göre daha huzurlu bir ortam oluşması,
şehirleşme sürecinin gelişmesini ve şehirlerdeki
imar faaliyetlerinin artmasını sağlamıştı. Bu
bildiri kapsamında Roma İmparatorluk döneminde
şehirlerde kent alanı, park ve bahçe düzenlemeleri
için yapılara yönelik yasal düzenlemeler ve uygulama
örnekleri sunulacaktır.

Building construction was regulated in ancient
cities. Regulations are known to have been put in
place specifically during the time the Mediterranean
world was under the rule of the Roman Republic
and increased especially from the late 1st century BC
under the Roman Empire. In the capital city Rome, the
collapse of houses due to frequent fire disasters and
use of faulty materials became a threat to the quality
of daily life in the city. The presence of a more peaceful
environment in all parts of the empire, contrary to
previous centuries, led to the development of an
urbanization process and an increase in the building
activities in cities. This paper presents examples of
building regulations and their applications in urban
areas, parks and gardens of Roman cities.
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Orta Çağ Tıp Uygulamalarında
Manastır Bahçelerinin Önemi

The Importance of Monastic
Gardens in Medieval
Medicine

Orta Çağ’da, sağlık sorunlarının oldukça yaygın
olması, veba ve lepra gibi korkunç salgınların sıkça
görülmesi tedavi uygulamalarının gelişmesine
neden olmuştur. Bu bağlamda antik tıbbi metinlere
ulaşabilen ve insanlara yardım ederek Tanrı’ya hizmet
çağrısında bulunan iyi eğitimli rahiplerin çabalarıyla
Orta Çağ manastır hastaneleri hizmet vermeye
başlamıştır.

Widespread diseases and large-scale epidemics such
as plague and leprosy resulted in the development of
medical care in the Medieval Period. The efforts of welleducated monks who could access ancient documents
on medical treatments and wished to serve God by
helping people led to the establishment of Medieval
monastic hospitals.

Manastır tıbbı genelde tıbbi bitkilere dayanmaktaydı.
Çeşitli hastalıkların tedavisinde hekime farmasötik
materyal sağlayan tıbbi bitki bahçeleri, manastır
kompleksinin önemli bir parçasıydı. Bu bahçelerin
ekilip biçilmesi hekimlerin temel görevi, rahiplerin
ise günlük hayatlarının rutiniydi. Bahçelerde,
biberiye, sedefotu, adaçayı, hatmi, karaardıç,
gümüş düğme, nane, çemenotu, solucanotu, kimyon
ve yararlı olacağı düşünülen diğer tıbbi bitkiler
yetiştirilmekteydi. Rahipler, bitkilerin tedavi edici
güçlerinin, ilahi kökenlerinden geldiğine inanırlardı.

Monastic medicine was largely based on the use
of medicinal plants. Herb gardens, which provided
pharmaceutical cures for various diseases, formed a
significant part of a monastic complex. Cultivation of
herbs in such gardens was the fundamental duty of a
physician while it was a daily routine for the monks.
Plants such as rosemary, rue, sage, marsh-mallow,
savin, fever-few, peppermint, fenugreek, tansy, cumin
and other medicinal herbs that were considered to be
useful were grown in these gardens. Monks believed
that the therapeutic power of plants came from their
divine roots.
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Bizans Kapadokyası’nda
Bağcılık: Yazılı Kaynaklar
Işığında Yeni Arkeolojik
Kanıtların Okunması

Viticulture in Byzantine
Cappadocia: Reading New
Archaeological Evidence in
the Light of Written Sources

Bizans’ın baskın tarımsal ekonomisinde, üzüm ve
zeytin kuşkusuz en değerli ürünlerdi. Orta Çağ
Akdenizi’nde diğer toplumlarda olduğu gibi Bizans
imparatorluğu topraklarının tümünde baştanbaşa
bağların zenginliğinin ilk nedeni, sofralık üzüm değil
şarap yapımıydı. Bizans’ta şarap günlük beslenme ve
ökaristi için önemli olduğu kadar aynı zamanda kayda
değer bir ticari üründü. Arkeolojik ve yazılı kanıtlar
bağların, geç Antik ve Orta Çağ’da yerleşimlerin
yakınında konumlandığını gösterir. Örneğin geç
Bizans dönemi İstanbul’unun etrafında oniki küçük
bağın varlığı kaynaklardan bilinmektedir. Üzüm
asmasının sulanmasını ve taşıma süresince üzümlerin
ve üzüm suyunun bozulmaktan korunmasını
kolaylaştırmak için bağlar, şarap işlikleri,
değirmenler, sulama sistemleri gibi şarap yapım
tesisleri ve yerleşimin diğer zirai yapılarıyla birlikte
konumlanırdı. Bunun yanı sıra yazılı kaynaklar
birçok bağ ve bahçenin su kaynaklarının hemen
yakınında bulunduğunu dile getirir. Örneğin İsrail’de
4. yüzyıldan 7. yüzyıla kadar tarihlendirilen şarap
işlikleri aslında köylerde, çiftliklerde, manastırlarda
ya da bir kaç örnekte taşra malikaneleriyle bağlantılı
olan bağların içinde ya da hemen kenarında yer alırdı.
Dikkate değer kaynaklar arasında olan ve Bizans
imparatoru 7. Constantine Porphyrogenitus için 10.
yüzyıl boyunca derlenen Geoponika bazıları direkt
olarak bağcılıkla ilgili olan zirai pratikler ve tarım
bilimi üzerine pek çok bilgiler içerir.

In Byzantium’s predominantly agricultural economy,
grapes and olives were no doubt the most valuable
products. As elsewhere in Medieval Mediterranean,
the primary reason for the abundance of vineyards
throughout the entire territory of the Byzantine
empire was wine-making rather than production of
table grapes. As well as a fundamental part of the
daily diet and the eucharist, wine was a significant
traded good in Byzantium. Archaeological and textual
evidence show that, in the late Antique and the Middle
Ages, vineyards were located in close proximity to
settlements. For instance, primary sources indicate
the existence of twelve small vineyards near late
Medieval Constantinople. To facilitate the watering of
grape vine and the protection of grapes and juice from
spoilage during transport, vineyards were positioned
alongside wine-making facilities such as wine-presses,
mills, irrigation systems and other agricultural
buildings of a settlement. Moreover, written sources
mention the existence of numerous vineyards and
gardens in the immediate vicinity of streams. For
example, wine-presses in Israel dating from the 4th
to the 7th centuries were located inside or at the edge
of the vineyards within a context mainly associated
with villages, farmsteads, monasteries or in few
cases with rural estates. Among the most significant
primary sources, Geoponika, compiled during the 10th
century in Constantinople for the Byzantine emperor
Constantine VII Porphyrogenitus, contains a great deal
of information on agricultural practices and agronomy,
some of which are directly relevant to viticulture.

Kapadokya’nın kaya yerleşimlerinde çok sayıdaki
şarap işliklerinin sistematik keşfi Orta Çağ şarap
üretiminin önemli kanıtlarını ortaya çıkarsa da Orta
Çağ bağlarına ilişkin hâlâ yetersiz veriye sahibiz.
Bazı tesislere ve yazılı ve sözlü kaynaklara göre 20.
yüzyılın başına kadar bağ olarak kullanılmış bir
teras ekim alanına sahip Mavrucandere, dikkate
değer Bizans yerleşimlerinden biridir. Bu alanın
kullanımı Orta Çağ’a kadar devam etmiş gibi görünür.

Although systematic exploration of the abundant
wine-making facilities in the rock-cut settlements of
Cappadocia has yielded critical evidence on Medieval
wine production, information on Medieval vineyards
remains inadequate. Mavrucandere is one of the
notable Byzantine settlements containing a number of
Medieval agricultural facilities and a terrace cultivation

Benzer biçimde bölgedeki araştırmalarımızda
Ürgüp yakınlarındaki Karlık köyünde şimdiye
kadar keşfedilmemiş bir grup şarap işliği ve bir
teras ekim alanı tespit ettik. Yazılı kaynaklar
Kapadokya bağlarından söz eder ki bu bilgi sınırlı
olmasına rağmen çok önemlidir. Nyssalı Gregorios
mektuplarında Avanos’un (Venessa) yamaçlarında
yayılmış asmaları anlatır. Tarihçi Diyakoz Leon,
Bardas Phokas’ın 970’de Kayseri’deki (Caesarea)
isyanını anlatırken kentin yakınlarındaki bir bağcıdan
söz etmiştir.
Bu bildiride yukarıda sözü edilen arkeolojik ve yazılı
kanıtlar irdelenerek, Kapadokya bağcılığı, Bizans
bağcılığı bağlamında daha geniş çerçeveyle yeniden
ele alınacaktır.

area which, according to written and oral sources,
continued to be used as a vineyard until the early
20th century. The use of this area seems to go back
to the Medieval Period. Similarly, in the course of our
field research we discovered a hitherto unexplored
group of winepresses and a terrace cultivation zone
in Karlık near Ürgüp. Written sources, though scarce,
provide important data on Cappadocian vineyards. In
his letters, Gregory of Nyssa describes vines spread
over the slopes of Avanos (Venessa). Leo the Deacon
mentions a vine-dresser near Kayseri (Caesarea) in his
narration of Bardas Phokas’ rebellion in 970.
In this paper, I would like to re-consider Cappadocian
viticulture within the broader picture of Byzantine
viticulture by examining aforementioned
archaeological and textual evidence.
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Rönesans ve Barok’tan
Sadabad’a Bahçeler

From Renaissance and
Baroque to Sadabad: Gardens

İnsan, yaşadığı çevreye en fazla etki eden; salt var
olmak ve neslinin devamlılığını sağlamak gibi temel
ihtiyaçlar dışındaki nedenlerle de fiziksel ve doğal
çevresini değiştirme güdüsüne sahip ayrıcalıklı
bir canlı varlık. Bahçe ise bu içsel yapının en net
dışa yansıdığı, insanı diğer canlılardan ayıran bir
insan unsuru. Bahçe ve benzeri açık mekânlar, tarih
boyunca farklı sosyal yapı ve uygarlık düzeyinde,
insan topluluklarının gündelik yaşantılarında önemle
yer alan bir ihtiyaç, kültürel ve rekreasyonel aktivite
mekânı ve ekonomik üretim sahaları olagelmiştir.

Human: a privileged species with the highest impact
on the environment, who has a unique motivation to
constantly change its physical and natural environment
for reasons other than the basic necessities of life such
as to survive and to ensure the safety of its offspring.
Garden: a man-made cultural element that reflects
such motivation most significantly. Throughout history,
gardens and similar open spaces remained important
places for diverse social structures and levels of
civilizations, and were used for cultural, recreational
and economic activities.

Bahçeler, doğası gereği, hakkında kısıtlı arkeolojik
bulguya sahip olduğumuz yapılardır. Özellikle sivil
halka ait bahçe yapıları genellikle basit ve organik
materyallerle inşa edildikleri ve sürekli devindikleri
için tarihsel örnekleri günümüze kalamamaktadır.
Öte yandan varsıl elit sosyal tabakaların, yönetici
sınıfların, güç gösterisi amacıyla yaptıkları çoğunlukla
kamusal bahçe uygulamalarının kalıntıları üzerinden
tarihsel bahçe kültürleri hakkında okumalar
yapabiliyoruz. Kamusal bahçe uygulamalarında
göreceli olarak daha kalıcı materyaller kullanılırken,
yazılı ve görsel kaynaklara da rastlanabilmektedir. Bu
açıdan bahçe kültürleri, kuramı ve tarihi hakkında
yapılan çalışma ve araştırmalar çoğunlukla elit
sınıflar tarafından yaptırılan kamusal uygulamalar ile
sınırlı olmakta ve çalışmaların önemli bir ayağı eksik
kalmaktadır.

Due to their nature, gardens are structures about
which we have limited archaeological remains.
Historical examples of garden structures, particularly
those of the general public, do not survive because
they were usually built with simple and organic
materials, and were constantly modified. On the
other hand, we can interpret historic garden cultures
through the remnants of mainly public gardens, which
were usually built by the elite and the ruling classes to
demonstrate power and authority. Public gardens were
built with relatively more durable materials, while
written and visual sources can be also found about
them. In this respect, studies and research on the
culture, history and theory of gardens are limited to
public open spaces, which are mostly built by the elite
classes; therefore, an important dimension of research
is lacking.

Bu çalışma yukarıda açıklanan kısıtların farkında
olarak 15. yüzyılda Rönesans açılımı ile başlayarak
17. ve 18. yüzyıllara gelindiğinde Barok tarzı ile
Avrupa’yı kuşatan bahçe örneklerinin İstanbul’a
getirilişi ve bir dönem yaşantısı üzerindeki etkileri
üzerine tarihsel bir incelemedir. Rönesans ve Barok
etkisi ile İstanbul’da, Kağıthane deresi vadisinde
gerçekleştirilen Sadabad bahçeleri fiziksel ve sosyalkültürel olmak üzere iki açıdan ele alınacaktır. Çok
büyük değişim ve tahribata maruz kalmış olsalar da

Aware of the restrictions described above, this study
is an historical assessment of European garden trends
in Istanbul, which found their roots in the Renaissance
and Baroque garden cultures of the 15th and 17th-18th
centuries, and their impacts on the social life of the
period. The paper discusses the physical and sociocultural aspects of the Sadabad gardens built along the
Kağıthane stream in Istanbul under Renaissance and
Baroque influence. Despite facing significant changes
and destructions, the remains and documents on the

Sadabad dönemi bahçeleri hakkında elde bulunan
kayıtlar çok yönlü ve çok önemli Rönesans ve Barok
etkilerinin ipuçlarını vermektedir.
Özellikle abartılı süslemeler, geometrik ve simetrik
tasarımları ile Sadabad bahçeleri Barok Avrupa’sının
bir uzantısı gibidir. Topoğrafyanın insan eliyle
şekillendirmesinden, suyun doğal akışının kontrol
altına alınmasına, bahçeye alınan suyun katı formlar
içerisinde tutulmasına kadar hemen tüm unsurlar
ve formlar dönemin abartılı ve gösterişli estetik
anlayışı ile ele alınır. Yontularak şekil verilen çalı
ve ağaçlar, rengarenk çiçek parterleri ve fıskiyeler
ile bahçeler bir sanat eserine dönüşür. Sadabad
bahçe açılımlarının dönemin eğlence ve sosyalleşme
gibi ihtiyaçlarına cevap verirken elit kesimden
daha alt sosyal katmanlara kadar toplumsal yaşantı
ile sosyal ve kültürel yapı üzerindeki etkileri çok
önemlidir. Bu bahçeler bireylerin kapalı bireysel iç
mekânlardan açılarak planlı kamusal dış mekânlarda
karşılıklı etkileşim olanaklarını bulduğu yeni
sosyal mekânlar sunmuştur. Her ne kadar yerel
geleneklerde mevsimsel veya dinsel festival, panayır,
bayram gibi açık alanlarda toplanarak etkileşme ve
eğlenme kültürü var olsa da Sadabad bahçeleri bu tür
motivasyonlardan bağımsız, salt eğlenme, biraz da
güç gösterisi amacına yönelik olarak bahçelerin planlı
ve düzenli olarak tanzim edilebileceği anlayışının
yerleşmesi açısından yenilikçi bir açılımdır. Bu kısa
reformist yönetim dönemi, abartılı eğlencelerin de
düzenlendiği Sadabad bahçelerinde lale bitkilerinin
yaygın kullanımı nedeniyle Lale Devri olarak
adlandırılmıştır. Sadabad bahçeleri ve çevresinde
cereyan eden sosyal yaşantılar batılılaşma ve açık
toplum olma çabalarının önemli göstergeleridir.
Yüzyıllarca bastırılmış sosyal enerjiler dışa
vurulmaya başlandığı gibi dolaylı etkileri Anadolu’ya
yayılmıştır.

gardens of the Sadabad period provide clues of their
Renaissance and Baroque influences.
Especially with their highly ornate motifs and their
geometric, symmetrical designs, the Sadabad gardens
are like an extension of European Baroque. All
elements and forms of garden design, from manually
reshaping the entire topography to controlling the
flow of natural streams and enclosing water brought
to the garden with rigid forms are all handled
with an ostentatious and exaggerated vision of
aesthetics. Topiaries, colorful floral parterres and
ornate fountains transform gardens into works of
art. Sadabad gardens not only provided ground for
entertainment to the elite classes but also offered
new motivations for socializing in public open spaces.
Inevitably, such a new understanding of aesthetic
application on public open spaces and gardens as well
as the activities carried out in them had an impact
on the social cultural structure of the period from
the elite through the lower social classes. Planned
and designed public open spaces created new social
spaces in which individuals found opportunities to
interact in relatively more open manners by breaking
strict norms of closed society. Although gathering
and socializing in open spaces during religious
festivals and seasonal fairs was a common tradition,
entertainment in the Sadabad gardens demonstrate a
novel approach and motivation in which gardens could
be planned, designed and built for the sole purpose
of entertainment, independent of seasonal fairs and
festivals. This brief era of reformist administration
was named as the Tulip Period due to the extensive
use of tulip plants in the Sadabad gardens where
extravagant entertainments were also held. The
Sadabad gardens and the social life that occurred in
and around them are indicators of Westernization
and an open society. Suppressed for centuries, social
energies started to be freely expressed while their
indirect impacts began to spread in Anatolia.
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Odanın İçindeki Bahçe

The Garden in the Room

Osmanlılarda bahçe kültürü üzerine birçok araştırma
yapılmış ve yabancı gezginlerin izlenimlerinden,
vakıf kayıtlarından, edebi kaynaklardan yararlanan
bu yayınlar öncelikle saray bahçeleriyle ilgili
önemli bilgiler sağlamıştır. Yüzyıllar içinde saray ve
kentsoylu yaşam biçimlerindeki çeşitliliğin bahçe
kültürüne nasıl yansıdığına bakarken, elimizde
bulunan görsel verilere dikkat çekmek ve özellikle
iç mekânlarda, saray ve konutlardaki odalarda
yer alan resimleri inceleyerek bahçe tasvirlerinin,
yapılarla bahçeler arasındaki bağı nasıl vurguladığını
gözlemlemek yararlı olacaktır. Nitekim, gerek başkent
İstanbul’da, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun
çok farklı köşelerindeki saray ve evlerde yer alan
duvar resimleri ve tablolar incelendiğinde bahçe
kültüründeki kimi değişiklikler izlenebilmektedir.
Doğal bırakılmış seyir bahçelerinden kurgulu
bahçelere geçiş evresinde, farklı kullanım biçimleri,
bahçelerde yer alan köşk, çeşme, havuzların yapıyla
ilişkileri ve başkent dışında farklı coğrafyalarda
bahçelerin bu tür resimlerde nasıl betimlendiği
inceleme konusudur. Kuşkusuz öncelikle başkent
saray ve köşkleri ile kentsoylu evlerinde yer almaya
başlayan yağlıboya manzara ve natürmortlar da
artık dönemin yeni yaşam biçimi ve beğenisiyle
doğaya bakış açısının farklılaştığını ve yeni bir bahçe
kültürünün geliştiğini gösterir.

Ottoman garden culture has been researched in detail
with publications providing important information
using the observations of foreign travelers, waqf
records and literary sources. To explore the reflection
of royal and bourgeois lifestyles on garden cultures,
it would be useful to consult visual data, particularly
garden paintings in interior spaces, in the rooms of
palaces and houses, and to observe in them the way
the relationship between buildings and houses were
emphasized. It is indeed possible to spot various
changes in the garden culture when paintings and
wall paintings in palaces and houses across the
Ottoman Empire are examined. The different uses
during the transition from viewing terraces that are
left to their natural course to designed gardens, and
the relationship of mansions, fountains, pools with
the buildings, and the way gardens are depicted on
paintings in other parts of the world are subjects of
research. Oil landscape paintings and naturmorts,
which begin to be seen in the royal palaces and
mansions, and the homes of the bourgeois, undoubtedly
show how the perception of nature changed and the
way a new garden culture developed.
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Osmanlı Bahçesinde
Resim ve Şiir

Painting and Poetry
in the Ottoman Garden

Osmanlı kültüründe, çeşitli biçimlerdeki kitaplar
içinde yer alan tasvirlerin kullanılma/okunma
biçimine dair bilgilerimiz epeyce sınırlıdır. Resimli
kitap üretiminin farklı yönlerine dair hatırı sayılır bir
araştırma külliyatı oluşmakla birlikte, kitap sayfaları
arasındaki tasvirlere nasıl ve ne tür bir ortamda
bakılıyordu? Resim temaşası bireysel bir eylem miydi
gibi sorular ne yazık ki bu çalışmalar kapsamında
tali konular olarak kalmıştır. Erken modern dönemle
birlikte, özellikle kahvehanelerin yaygınlaşmasıyla
Osmanlı kentlilerinin kamusal hayatının çeşitlendiği
ve renklendiği bilinir. Bu canlılığın oluşmasında
şehir nüfusunun artışı, yeni şehirli zümrelerin
kentin sosyal hayatına yön vermeye başlaması gibi
pek çok etken de söz konusuydu. Kamusal ve de özel
alanlarda düzenlenen meclisler/sohbetler sadece
bu yeni şehir dokusunun bir tezahürü değil aynı
anlamda Osmanlı kültür üretiminin ve de tüketiminin
(edebi üretim özellikle) de başlıca ortamlarından
biriydi. Bir Osmanlı meclisinin en ideal mekânı
ise kuşkusuz bahçeydi. Sınırlandırılmış ve de
düzenlenmiş ya da doğal güzelliğiyle kendiliğinden
bir bahçeye dönüştürülmüş bu alanlar hem bir edebi
mecaz hem de edebiyatın (özellikle gazel tarzındaki
şiirin) oluştuğu ve yaşadığı bir yer olarak Osmanlı
şehirlilerinin en gözde mekânlarıydı. Osmanlı
bahçelerinde düzenlenen meclislerdeki sohbetin
ayrılmaz bir parçası da okunan ve de seyredilen
kitaplardı. Bu konuşmada bu tür bir mecliste
okunduğunu/oluştuğunu düşündüğüm musavver
bir şiir Mecmuasında yer alan tasvirlerin Osmanlı
bahçeleriyle ve bu bahçelerde düzenlenen meclislerle
olan tematik ve de işlevsel ilişkisi sorgulanacaktır. Bu
sorgulamanın Osmanlı kitap resimlerinin kullanımına
ilişkin bilgilerimize de yeni soru ve sonuçlarla katkı
sağlaması amaçlanmaktadır.

The about the function of illustrations in different
kinds of manuscripts in Ottoman culture is limited.
Although there is a vast literature on different aspects
of illustrated manuscript production, there are still
questions that need to be answered: How and where
did the Ottomans look at these images? Were they
looking at these illustrations as an individual or group
activity? In the early modern period, specifically
after coffeehouses became widespread in İstanbul,
public life became more diverse and vivid. Increasing
population and emerging urban social groups, which
started to shape urban social life are some of the main
factors of this change. Private and public gatherings,
(majlises) arranged in different spots of the city are
representative not only of the new city life, but also
of the places in which Ottoman cultural production
and consumption came into existence. For an Ottoman
majlis, the ideal setting was the garden. As natural or
arranged places, gardens were among the prevailing
literal metaphors of Ottoman poets as well as the
most popular places of poetic gatherings. Reading or
contemplating books was also an inherent part of an
Ottoman majlis. In this talk, taking the example of an
illustrated Ottoman Mecmua consisting of poems and
accompanying portraits of beloveds and probably used
in different gatherings, I will question the thematic and
functional relationships between the illustrations and
rituals of garden gatherings. The aim is to contribute to
new approaches and further questions on the functions
of Ottoman manuscript illustrations.

Dr. Deniz TÜRKER CERDA, Cambridge Üniversitesi · University

Çırağan’ın Arka Bahçesinden
Bostancı Ocağı’nın Merkezine:
Yıldız ve Bahçıvanları

From Çırağan’s Backyard
to the Heart of the
Gardening Corps:
Yıldız and Its Gardeners

Nezih BAŞGELEN, Arkeolog · Archaeologist

Kent Alanı ve Peyzaj Kültürü
Açısından İstanbul’un
19. Yüzyıl Fotoğraflarına
Günümüzle Karşılaştırmalı
Genel Bir Bakış

A Comparative Overview
of 19th Century and
Contemporary Photographs
of Istanbul in Terms of Urban
Space and Landscape Culture

Dünyada iki kıtaya yayılmış tek kent olan İstanbul’un,
çağlar boyunca her geleni derinden etkileyen eşsiz
peyzaj değerleri son on yılda tarihinde görülmemiş
şekilde rant uğruna bozulmuştur. Aldığı çılgın göçün
azdırdığı çarpık büyüme, imar adına yapılan yıkımlar,
açılan ruhsuz bulvarlarla kentin tarihi dokusu son
katresine kadar betonlaşmıştır. Son dönemdeki rantın
azdırdığı AVM, rezidans, gökdelenler furyası da bu
eşsiz tarihi peyzajdan son kalan pek çok değeri de
ortadan kaldırmıştır.

As the only city in the world that spreads over two
continents, Istanbul is a city that deeply moves its
visitors. Its unique landscape values, however, have
been damaged in unprecedented ways during the last
decade. Irregular urban sprawl caused by high levels of
migration, destructions in the name of redevelopment
and the opening of soulless boulevards has turned
the historical fabric of the city into a land of concrete.
The surge for shopping malls, residences, skyscrapers
exacerbated by rent values have removed many
remaining values of this unique historic landscape.

Öte yandan, Avrupa’yla Asya’yı birbirinden ayıran 30
km’lik benzersiz bir su yolu Boğaziçi de, İstanbul’un
tarihi peyzajının en karakteristik parçasıyken ufuk
çizgisine tümüyle egemen olan sıra sıra gökdelenler,
kat yerine kot kandırmacasıyla 10-12 kat (?)
yükseltilen yapı blokları, geleneksel dokuları bozulan
köyleri, sitlerin daraltılması kararlarıyla kendine has
peyzaj ve çevre değerlerini yitirilme tehlikesi ile de
karşı karşıyadır.

A unique 30km water path separating Europe and Asia
and the most characteristic aspect of Istanbul’s historic
landscape, the Bosphorus is on the verge of losing its
landscape and environmental values due to the rows of
skyscrapers that dominate the skyline, building blocks
deceptively raised to 10-12 floors (?), villages that have
lost their traditional fabric and the shrinking of its
conservation areas.

İstanbul’da tarih ile doğanın bütünleşerek
biçimlendirdiği kent alanı ve peyzaj kültürü, git
gide sanki çölün ortasında yeni kurulmakta olan bir
kente dönüşmekte, geçmişinden gelen tüm peyzaj
çekiciliğini yitirmektedir. Tümü ile kısa erimli
rant hesaplarına dayalı uygulamalar İstanbul’u
kimliksizleştirmiş, bu kenti yaratmış tarihi
dokular ise seçilmiş tekil anıt yapıların korunduğu
sıradanlaşmış bir yapıya dönüşmüştür.

Istanbul’s urban space and landscape culture, created
by the integration of history and nature, are gradually
turning into a newly created city in the middle of a
desert and the city is losing all its historic landscape
attraction. The totally rent-based short-sighted projects
are costing Istanbul its identity as the historic fabric
that formed this city turns into mundane environments
with a selective approach to preserve historic
monuments.

Oysa ki İstanbul 8500 yıllık kültürel birikimi, zengin
ve hiçbir yerde olmayan çeşitliliğe sahip birikimiyle
kültürel ve doğal çevrenin en zengin örneklerine
sahip bir yerdir. Onu tüm dünyaca ünlü ve çekici
kılan, Haliç ve Boğaziçi kıyılarındaki, sur içindeki
kültürel miras ve tarihi yarımadanın topografik
konumunun sıradışı değerleridir. Bu özellikleriyle
tarihî yarımada eşsiz bir açık hava müzesi
niteliklerine sahiptir. İstanbul için yadsınamaz bir

With its 8500 years of cultural background and
diversity, however, Istanbul is a place of the
most valuable examples of cultural and natural
environments. What makes this city renowned and
attractive worldwide are the unique values of the
cultural heritage along the shores of the Golden
Horn, the Bosphorus and inside the walls, and the
topographical location of the historic peninsula. These
features make the historic peninsula an open-air

övünç kaynağı olan bu artı değerler aynı zamanda
vazgeçilemez yükümlülükleri ve sorumlulukları da
getirmektedir. Binlerce yılın birikiminden gelen,
Dünya Kültür Mirası’nın da bir parçası olan bu
kültürel peyzaj değerlerinin akılcı artı değerler
katılarak gelecek kuşaklara aktarılması, üzerimizdeki
önemli bir sorumluluktur. Kent alanı ve peyzaj
kültürü açısından İstanbul’un 19. yüzyıl fotoğraflarına
günümüzle karşılaştırmalı genel bir bakış konulu
bu sunumumuzda İstanbul’un geçmişten gelen kent
alanları ve ilk dönem fotoğraflarında ayrıntılı olarak
belgelenebilmiş kültürel - doğal peyzaj değerleri yer
almaktadır.

museum. As much as being sources of indisputable
pride for Istanbul, these added values also bring
with them undeniable responsibilities. Passing on
these cultural landscape values, which are part of
the World Cultural Heritage, to future generations
with added values is a significant responsibility. This
presentation makes a comparative overview of 19th
century and contemporary photographs in terms of
urban space and landscape culture, and shows the
historic urban spaces and the cultural and natural
landscape values of Istanbul, documented in detail in
early photographs.
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Erken Cumhuriyet
Ankara’sında
Kent Kültürü, Peyzaj ve
Kentsel Belleğin İzinde

Trace of Urban Culture,
Landscape and
Urban Memory in
Early Republican Ankara

Bildiride, Ankara’nın başkent olması ile başlayan
planlama ve kalkınma atılımları; yeni kentin
tasarlanması, oluşum süreci, Ankara’nın yeniden
yapılandırılmasında gerekli olan yeni kamusal alanlar,
kullanımlar ve bunları besleyen kent imgelerinin
tasarlanması üzerinden ele alınacaktır. Geç
Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Ankara’sına geçişte,
kent peyzajı ve kültürünün nasıl değiştiği ve yeniden
biçimlendiği, yeni kullanımlar ve imgeler üzerinden
anlatılacaktır.

This paper addresses the planning and development
leaps in Ankara after it became the capital city in
relation to the design of a new city, public spaces
required for the re-development of Ankara, new urban
functions and the design of supporting urban images.
The changes and re-shaping of Ankara during its
transition from the late Ottoman period to the early
Republic period are explained through new functions
and images.

Geçiş döneminde, Ankara’nın başkent oluşuyla
birlikte kentin yeni kararlar yönünde planlanması,
kentsel tasarım ve peyzaj öğeleri ile yeniden
yapılandırılması hız kazanmış, Ankara modernizmin
de etkisiyle yepyeni bir kimlik kazanmaya başlamıştır.
Ankara’nın değişen kimliğiyle birlikte, gerek kültürel
gerek peyzaj anlamında alınan kararlar yalnızca
idari ve kamu yapılarının ya da yeni konut ve yaşam
alanlarının planlanması ile sınırlı kalmamış, çeşitli
peyzaj elemanları da dahil olmak üzere birçok yeni
kent imgesi yeni kimliğin oluşumundaki atılımların
önemli bir parçası olmuştur.
Bildiride, Ankara’nın başkent olması ile başlayan
değişim ve dönüşüm özellikle Avrupa’nın belli başlı
ülkelerinden davet edilerek getirilen uzmanların
yapmış olduğu katkılara değinerek eski ve yeni
Ankara’nın karşılaştırılmasıyla başlayacak,
sonrasında Ankara’nın yeni ve güçlü kimliğini
oluşturan ve Ankaralıların kentlerine olan
bağlılıklarını pekiştiren kültür ve peyzaj ortamının
oluşumunu alanlar, yapılar ve imgeler ele alınacaktır.
Bunlar arasında; Gazi Orman Çiftliği, Bakanlıklar
bölgesi, yeni meclis binası başta olmak üzere, yeni
mahalleler, okullar, konut alanları, parklar, caddeler,
havuzlar gibi birçok yeni ve çağdaş tasarım öğeleri;
opera, bale, konservatuar, radyo vb. sanat, iletişim
ve eğitimine yönelik atılımlara değinilecek ve bu

The planning of Ankara during this transition period
was based on new decisions through the integration
of urban design and landscaping elements, and as
the restructuring of the capital gained momentum,
the city assumed a totally new modernist identity.
This changing identity was not only limited to the
planning and construction of administrative and public
buildings, and creation of new housing and living
environments but also comprised the structuring of
new urban images, which formed an important part of
the capital’s new identity.
This paper discusses the changes and transformations
in Ankara after it became the capital city, making a
comparison of old and new Ankara while referring
to the contributions of leading European experts. In
this context, the paper then looks at areas, buildings
and images that formed the cultural landscape of the
city, which created the new and strong identity of
Ankara and reinforced the feeling of belonging in its
inhabitants.
Among these are the Gazi Forest Farm, Ministries
region, the new national assembly building, new
neighborhoods, schools, residential areas, city parks,
streets, pools as well as the opera, ballet, conservatoire,
and radio broadcasting house, which established a
platform for art, communication and education. The
transformation of the city silhouette from the steppe to
a farm, from a trade town to a capital, from orchards to

bağlamda kent siluetinin değişim ve dönüşümünü,
bozkırdan bir çiftliğe, ticaret kasabasından bir
başkente, bağdan bahçeye, bağ evlerinden bahçeli
evlere ve konuttan, apartmanlara geçişinin öyküsünü,
yeşil alanları, parkları, bahçeleri ve bulvarları
üzerinden anlamaya çalışacaktır.

gardens, from orchard house to “Garden Houses”, from
houses to apartments is addressed through its green
areas, parks, gardens and boulevards.

Prof. Dr. Y. Sabit AĞAOĞLU, Ankara Üniversitesi (Emekli) · University (Retired)

Ankara Çevresi Bağ Kültürü:
Kalecik Örneği

Viti/Viniculture in the
Environs of Ankara:
The Example of Kalecik

Bağ ve şarap kültürü, binlerce yıldan beri Ankara ve
çevresinde önemli bir rol oynamıştır. Ankara’nın eski
isimlerinden “Engürü”nün anlamı “üzüm” demektir.
Hititler döneminde başlayan bağcılık ve şarapçılık
kültürü, Ankara’nın ve bazı ilçelerinin tarihsel
gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır.

Viti/viniculture played an essential role in Ankara
and its environs for thousands of years. “Engürü”,
one of the ancient names of Ankara, means “Grape”.
Viti/viniculture, which dates back to the Hittites, was
significant in the historical development of various
districts of Ankara.

Bu bildiride, Ankara’nın bir ilçesi olan Kalecik’te bağ
kültürünün şehrin yeniden imarında nasıl bir rol
oynadığı örneklerle anlatılacaktır.

This paper explores the effects of viti/viniculture in the
urban development of Kalecik, one of the districts of
Ankara, using several examples.

Prof. Dr. Öner DEMİREL, Kırıkkale Üniversitesi · University

Botanik Bahçesi/
Konsepti ve Gelişimi
(Değişim ve Dönüşüm)
Bozkırı Korumak:
Gerçekleşmeyen Proje
Söğütözü Botanik Bahçesi

The Botanical Garden/
Its Concept and Development
(Change and Transformation)
Protecting the Steppe–
an Unrealized Project:
Söğütözü Botanical Garden

Botanik bahçeleri; kent yaşayanlarının doğaya olan
özlemlerinin bir ifadesi olarak, kent yeşil ağının çok
güçlü bir parçası, aynı zamanda kentsel ekosistemin
biyolojik bir yaşam adası ve yeni bir canlı yaşam
çevresi olarak kentlerin değişen ve gelişen yeni
yüzünde insan yapısı çevreye tepki olarak doğayı
temsil eden, kente armağan bir yapılanmadır.

As expressions of the longing of city dwellers for
nature, botanical gardens form a very strong part of the
urban green network and act as an island of biological
life in the urban ecosystem. They represent “nature”
as a reaction to the man-made environment within the
changing and evolving new face of cities, and as such
they can be viewed as gifts to the city.

Botanik bahçeleri dünyada; nesli tükenme tehlikesi
altında bulunan bitki türlerinin saptanması, bitki
tür çeşitliliğinin korunması, dünyadaki canlı yaşam
ortamlarının ve biyolojik çeşitliliğin sürekliliğinin
sağlanması ile botanik bilim dalı konusunda
araştırmalar yapılmasına olanak sağlanması
konusunda yürütülen çalışmaların merkezini
oluşturmaktadır.

Botanical gardens constitute the focus of research
on the identification of endangered plant species,
protection of diversity of species, enabling global
sustainability of ecosystems and biological diversity,
and providing opportunities for research in the
discipline of botany.

Tarihsel süreç içerisinde botanik bahçeleri, gerek
mülkiyeti gerek fonksiyonları bakımından çok büyük
çeşitlilikler sergilemelerinin yanında sürekli olarak
gelişime, değişime ve dönüşüme uğramıştır. Kalıcılık
kavramı, ancak belirlediğiniz zaman dilimlerini
kapsayan göreceli bir kavramdır. Bu nedenle
düzenlemesi yapılacak olan bir botanik bahçesi aynı
zamanda günün koşulları ile sosyo-ekonomik ve
kültürel gelişmeye, değişen gereksinimlere karşı
esnek bir çalışma programı uygulamak zorundadır.
Büyük bir çeşitlilik ve zenginlik sunan Botanik
bahçesi kavramı, çok detaylı olarak ele alınması
gereken bir planlama öğesi olarak, konuyla
doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan pek çok farklı
meslek disiplininin biraradalığını ve birlikte
hareket etmelerini gerektiren bir olgudur. Botanik
bahçeleri, “ortak aklı”n egemenliğinde “ortak fayda”ya
ulaşmada kent yaşamının önemli bir bileşeni olarak
kurulması-korunması ve yaşatılması gereken önemli
yaşam adalarıdır.
Ankara Kenti’nin de içinde bulunduğu İç Anadolu
Bölgesi’nde karasallık, günlük ve yıllık sıcaklık farkı,

Botanical gardens changed in time both in terms of
their ownership and their functions and continuously
developed and transformed. Impermanence is a relative
concept that comprises only pre-determined time
frames. Botanical gardens, therefore, have to have
a flexible working plan taking into account current
conditions, socio-economic and cultural developments
as well as changing needs.
As a planning element that calls for detailed scrutiny,
the botanical garden and its concept require the
collaboration of a multi-disciplinary group of people
directly or indirectly related to the subject. Botanical
gardens are habitats that should be established,
protected and sustained as an important component
of urban life on the path of reaching a “common good”
guided by “common wisdom”.
The main climatic characteristics of the Central
Anatolian Region where Ankara is located are its
continental climate, daily and yearly differences
in temperature, arid and hot summers with low
precipitation, and cold winters. This flora region,
located in the Iran-Turan Flora Region, has two types
of vegetation determined by its climatic characteristics:
firstly, destroyed forest areas and secondly, real

düşük yağış ve bitki hayatını etkileyen sıcak, kurak
yaz ve soğuk kış başlıca iklim özellikleri olmanın
yanında İran-Turan Flora Bölgesi’ne bulunan bu
flora bölgesi, iklim özelliklerinin belirlediği iki
vejetasyona sahiptir: tahrip edilmiş orman alanları
ve gerçek step sahaları. İran-Turan Flora Bölgesi,
otsu bitkiler açısından çok zengin olup endemiklerin
oranı da fazladır. Bu durum, Ankara için kurakçıl
peyzaj çalışmalarının önemini ortaya koymakta olup
bu iklim şartlarında yeşil alanların varlığını devam
ettirebilmenin yollarından biri de budur.
Planlanmasına 2008 yılında başlanan ve 7 aylık bir
çalışmayla fikir projesi tamamlanan Söğütözü Botanik
Bahçesi Projesi, bozkır kültürünün egemen olduğu bir
botanik bahçesi olarak planlanarak bozkırı korumak,
bozkırlardaki step bitkilerini araştırmak ve bunu tüm
halkımıza tanıtmak amacıyla hazırlanmış ve hayata
geçirilememiş bir projedir.
Bu bildiride, öncelikle günümüze dek botanik bahçesi
kavramının ülkemizdeki gelişimine yönelik genel
bilgiler verilmekte ve özelde ise ülkemiz İç Anadolu
Bölgesi bozkır kültürünün doğal yüzünü temsil eden
bozkır bitki örtüsü ve coğrafyanın bize sorumluluk
olarak yüklediği kültür mirasını korumaya yönelik
olarak planlanan “Söğütözü Botanik Bahçesi”ne
yönelik değerlendirmeler paylaşılmaktadır.

steppe areas. The Iran-Turan Flora region is rich in
herbaceous plants with a high ratio of endemic plants.
This is a factor that highlights the importance of arid
landscape plans for Ankara as well as providing a way
to sustain the existence of green areas under these
climate conditions.
The Söğütözü Botanical Garden Project was a project
initiated in 2008 and whose conceptual project was
completed after a 7-month study period. The Project,
which remains unrealized, was planned as a botanical
garden dominated by the steppe culture and aimed to
protect steppe vegetation, research steppe plants and
raise public awareness.
This paper will initially discuss the conceptual
development of botanical gardens in our country and
then focus more specifically on the Söğütözü Botanical
Garden, which was planned to protect our cultural
heritage as a responsibility towards the steppe
vegetation and geography that represent the natural
face of the Central Anatolian steppe culture.
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