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“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” panel serisi, Koç Üniversi-
tesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM) ve Başkent Üniversitesi ortaklığıyla 2017 
Mart ayından itibaren gerçekleştirilmeye başlandı. Düzenle-
mesi Prof. Dr. Nuray Bayraktar, Prof. Dr. T. Elvan Altan ve Dr. 
Öğretim Üyesi Umut Şumnu tarafından yapılan ve üç yıl bo-
yunca toplam oniki mimarın Ankara’daki yapılarını ele alacak 
bu seri, kent araştırmaları için örnek bir proje oluşturmaktadır. 
Ankara, başkent seçilmesinden sonra Türkiye’nin ilk planlana-
rak gelişen kenti olmuş ve özellikle Sıhhiye-Kızılay-Kavaklıde-
re ekseninde yeni kent gelişmiştir. Değişen ekonomik ve sosyal 
koşullar Ankara’da inşa edilecek ev, apartman, sinema, pasaj, vb. 
yapı tiplerinin de çeşitlenmesine neden olarak Ankara’da geli-
şen orta ve üst-orta sınıfa hizmet verecek yeni mekânlar ortaya 
çıkmıştır. Her gün önünden geçilen bu yapılar başka yapılarla 
beraber günlük yaşamımızın parçası olarak dikkat çekmemek-

SUNUŞ

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu
VEKAM Direktörü
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tedir. Ancak yapıldıkları zaman merakla gezilen ve kullanılan, 
gerek kullanım amaçları gerek iç dekorasyonları ile ilgi çeken 
bu yapılar tek tek ele alındığında, Ankara’daki mimarların ya-
ratıcılık serüvenleri de ortaya çıkmaktadır. İşte bu serüvenleri 
takip etmek için başlatılan proje kapsamında, her bir mima-
rın yakınları, çalışma arkadaşları, mimar üzerine araştırma ya-
panlar, ortaklık yaptığı kişiler bir araya gelerek hem mimarın 
üslubunu hem de yapıların inşa edildiği dönemin Ankara’sını 
mercek altına almaktadırlar. Böylece Ankara’nın kentsel geli-
şimi yapılar üzerinden takip edilirken, mimarların da bu kente 
nasıl baktıkları ortaya çıkmaktadır. 

VEKAM tarafından desteklenen bu proje ile her yıl ele 
alınan dört mimar ve eserleri ve yapılan araştırmalar ilgilenen 
herkese daha kolay ve yaygın bir biçimde ulaşabilsin diye e-ki-
tap olarak yayımlanacaktır. Kitap ekinde yer alan güncel fotoğ-
rafların çoğu AFSAD (Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği) 
üyeleri tarafından çekilmiştir. Sizleri “Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar”ın yapılarıyla Ankara’yı yeniden görmeye, bakmaya 
ve keşfetmeye davet ediyoruz. 
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“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesinin ilk paneli 31 Mart 
2017 tarihinde VEKAM’da Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz 
ikilisi üzerine gerçekleştirildi. Güzel Sanatlar Akademisi mi-
marî kısmından 1941 yılında mezun olan Rahmi Bediz (1916-
2010) ve 1942 yılında mezun olan Demirtaş Kamçıl (1916-
1980), Osmanlı son dönem eğitim anlayışının sürdüğü 1920’li 
yılların ardından 1930’larda Ernst Egli başkanlığında yeniden 
şekillenen ve Bruno Taut gibi yabancı mimarların yanı sıra Se-
dad Hakkı Eldem gibi Cumhuriyet’in ilk nesil mimarlarının 
da etkili olduğu bir eğitim sisteminde yetişmişlerdir. 1940’ların 
ilk yarısının savaş koşullarında mesleğe yavaş adımlarla atılan 
ve İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle hareketlenen mimarlık 
ortamında özellikle 1940’lı yılların sonlarından itibaren etkin 
olmaya başlayan neslin öne çıkan temsilcilerinden olan Kamçıl 
ve Bediz’in, yarışmalara katılarak ve Emin Onat’ın bürosunda 
Anıtkabir projesinin uygulanmasında görev alarak adlarını du-

GİRİŞ:
DEMİRTAŞ KAMÇIL-RAHMİ BEDİZ, 
MODERN MİMARLIK VE ANKARA

Prof. Dr. T. Elvan Altan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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yurmaya başladıkları görülür.1 İkilinin mimarlık ortamına kat-
kısı, 1952 yılında ortak bir mimarlık bürosu kurmalarıyla ivme 
kazanır. 1950’li yıllardan itibaren Türkiye mimarlık ortamının 
ana bileşeni olan mimarlık bürolarının başarılı ve uzun ömürlü 
örneklerinden birini yürüten Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Be-
diz’in isimleri mimarlık tarihine birlikte yazılmıştır. Ayrı ayrı 
değerlendirilmeleri zor olan bu iki mimarın, mimarlık prati-
ğini kolektif bir üretim olarak gerçekleştirdikleri, Rahmi Be-
diz’in, ortağı Demirtaş Kamçıl’ın vefatından sonra kalan işleri 
tamamlayıp mesleği bırakmış olmasından da anlaşılmaktadır.

1950’li yıllar, Kamçıl ve Bediz’in tasarımlarıyla tanınmaya 
ve öne çıkmaya başladıkları; jüri üyelikleri de yaparak üretimi 
şekillendirdikleri zamanlardır. İkinci Dünya Savaşı’nın sonun-
dan, yani 1940’ların ortasından itibaren modernleşme sürecin-
de yeni bir döneme giren Türkiye için 1950 tarihi, iktidara ge-
len Demokrat Parti yönetimi altında önemli politik, ekonomik 
ve toplumsal dönüşümlerin yaşandığı ve dolayısıyla mimarlık 
alanı için de tanımlayıcı olan bir dönüm noktasıdır. Ülkenin 
modernleşme sürecini mimarlık ve kent tarihi alanındaki dö-
nüşümler çerçevesinde araştıran çalışmalar özellikle Cumhuri-
yet’in erken dönemine odaklanarak artıyor olsa da, henüz yeterli 

1 Bu dönemde katıldıkları Çanakkale Meçhul Asker Anıtı yarışma-
sında (1944, S. H. Eldem ve S. Oktay ile) mansiyon, İstanbul Radyoe-
vi yarışmasında (1945) satınalma, Ankara Üniversitesi Fizik ve Kimya 
Fakülteleri yarışmasında (1946, Vahdet Dobra ile) mansiyon, Anka-
ra Cebeci’de Fidanlık Yerine Yapılacak Mahalle yarışmasında (1948) 
mansiyon, İstanbul Adalet Sarayı yarışmasında (1949, F. Metingil ve N. 
Z. Ülken ile) 3. ödül ve Dış Memleketlerde Yapılacak Şehitlikler Anıtı 
yarışmasında (1951) mansiyon ödülü alırlar.
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akademik ilgiye kavuşmamış olduğu söylenebilecek olan İkinci 
Dünya Savaşı sonrası mimarlık üretiminde önemli bir yere sa-
hip olan Kamçıl-Bediz ikilisi hakkındaki araştırmalar, Türki-
ye’de yirminci yüzyıl ortasından itibaren oluşan yapılı çevreyi 
daha iyi değerlendirmek için önemli veri oluşturmaktadır.2 

Kamçıl ve Bediz’in başka kentlerde gerçekleştirdikleri bi-
linen projeleri3 olsa da, büroları Ankara’da olan ikilinin yapı-
larının temel mekânı Ankara’dır; Şevki Vanlı’nın dediği gibi, 
Kamçıl-Bediz, “Ankara’yla özdeşleşen ikili”dir.4 Başkent ilan 
edilmesinin ardından erken Cumhuriyet yıllarında “modern” 
bir kent olarak inşa edilme sürecinde planlı bir şekilde hızla 
büyüyen Ankara, aslında modernleşme/kentleşme sürecinde en 
önemli dönemeçlerinden bir diğerini 1950’li yıllardan itibaren 
yaşamıştır. Ankara, ikilinin üretiminin arka planını oluşturan 
1950’lerden 70’lere uzanan dönemde önemli değişimlere uğ-
ramış ve bir anlamda modern bir kent olarak yeniden inşa edil-

2 Mimarlarla ilgili genel değerlendirme için, bkz. Elvan Altan Ergut. 
Rahmi Bediz-Demirtaş Kamçıl: Modern Ankara’nın Yeniden İnşası, 
1950-1980. “Modern Denemeler 4: SALON” sergisi kapsamında ger-
çekleştirilen basılmamış konuşma, SALT Galata, 5 Mayıs 2012. Sergi, 
Kamçıl-Bediz ikilisinin tasarımı olan Yeşiltepe Kooperatifi blokların-
da yer alan dairelerden birinin salonunu sunmaktaydı. https://vimeo.
com/41981771 [Erişim Tarihi: 27.09.2018]; Elvan Altan Ergut (2011). 
Rahmi Bediz’in Ardından. Mimarlık, 357; Ahmet Sezen Özsayın 
(2008). Rahmi Bediz-Demirtaş Kamçıl Proje Bürosu. Bülten, 57, 40-41.
3 İkilinin Ankara dışında Lefkoşa Suriçi Evkaf/Saray Oteli (1958-
62) ve Gaziantep Belediye Şehir Tiyatrosu (1972) yapılarını tasarladık-
ları bilinmektedir.
4 Şevki Vanlı (2006). 20. Yüzyıl İkinci Yarının İlk Otuz Yılında Türk 
Mimarlığı. Bilinmek İstenmeyen 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı. Eleştirel Ba-
kış içinde, (205-344) Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı Yayınları. 

https://vimeo.com/41981771
https://vimeo.com/41981771
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miştir. Kent, bu dönemde, yapılı çevresinin ana aksını oluşturan 
Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus Meydanı’ndan Kızılay Meyda-
nı’na ve oradan da Çankaya’ya, yani kuzeyden güneye doğru 
gelişmiş; Kızılay’da inşa edilen yeni Meclis binasının önünden 
de İnönü Bulvarı üzerinde ilerleyerek batıya doğru büyümeye 
başlamıştır. Ankara’nın yapılı çevresinin bu dönemde geçirdiği 
mekânsal ve işlevsel değişimi, Kamçıl-Bediz ikilisinin konut-
lardan kamu idare yapılarına, eğlence yapılarından ticaret ve 
sanayi yapılarına uzanan geniş bir yelpazede ürettikleri proje-
lerde izlemek mümkündür.5 1950-1980 döneminde Ankara’nın 
güney ve batı yönündeki yeni sınırlarına uzanan bölgelerinde 
inşa edilen çeşitli yapı tiplerinin önemli örneklerini oluşturan 
Kamçıl-Bediz’in tasarladıkları yapılar, kentin savaş sonrası dö-

5  Kamçıl-Bediz ikilisinin Ankara’daki yapılarının listesi bu kitabın 
sonundaki haritada verilmiştir.

Demirtaş Kamçıl (solda) ve Rahmi Bediz (sağda) bulunan bürolarında, tahminen 1970’ler 
Kaynak: Ahmet Sezen Özsayın Arşivi
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nemde değişen gündelik yaşantısına mekân sağlayarak güncel 
kentsel dönüşümün ürünü olan ve bu dönüşümü şekillendi-
ren örneklerdir. Bu yapıların biçimsel özellikleri dünyada savaş 
sonrası dönemde hızla yaygınlaşmakta olan uluslararası mo-
dern mimarlık üslubuyla örtüşür. Bu tasarımlar, yalın ve işlev-
selci bir anlayışla şekillenen prizmatik kütlelerin, değişik form 
arayışlarının ve brütalizmin öne çıktığı modernist yaklaşımın 
ürünleridir. Bu yapılar, aynı zamanda, teknolojinin, betonarme-
nin tekniğinin ve estetiğinin dönemin mimarlık üretimindeki 
yerini başarıyla örnekler. Bu yapılarda dönemin diğer tasarım 
özellikleri olan sanat eserlerinin kullanımı ile özgün ve özenli 
detaylandırma da dikkat çekicidir. Dolayısıyla, Kamçıl-Bediz 
tasarımları, hem kentsel ölçekte ve yapı tipi olarak Ankara’nın 
bu dönemdeki dönüşümünde oynadıkları rol açısından, hem 
de dönem mimarlığının üslup özellikleri, gelişmekte olan yapı 
teknolojileri ile yeni malzeme kullanımları ve sanat-mimarlık 
birlikteliğini vurgulamaları açısından, 1950’lerden 1980’lere 
uzanan dönemde Türkiye’de etkin olan modernist yaklaşımın 
başarılı ürünlerindendir.6 

6 Türkiye’de 1950-80 dönemi mimarlığı hakkında genel bilgi için, 
bkz. Üstün Alsaç (1976). Türkiye’deki Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet 
Dönemindeki Evrimi. Trabzon: KTÜ Baskı Atelyesi; Afife Batur (2005). A 
Concise History: Architecture in Turkey during the 20th Century, TMMOB Mi-
marlar Odası; Sibel Bozdoğan (2008). Democracy, Development, and 
the Americanization of Turkish Architectural Culture in the 1950s. S. 
Isenstadt ve K. Rizvi (Ed.). Modernism and the Middle East Architecture 
and Politics in the Twentieth Century. University of Washington Press; 
Sibel Bozdoğan ve Esra Akcan (2012). Turkey: Modern Architectures 
in History. Reaction Books; Meltem Gürel (Ed.) (2016). Mid-Cen-
tury Modernism in Turkey: Architecture across Cultures in the 1950s and 
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“Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” projesi kapsamında 
Kamçıl ve Bediz üzerine düzenlenen panelde gerçekleştirilen 
sunuşların geliştirilmiş metinleriyle eklenen bir çalışmayı der-
leyen bu kitap, ikilinin mimari yaklaşımını ve dönem mimar-
lığındaki yerlerini tanıtmayı ve tartışmaya açmayı hedefliyor. 
Esin Boyacıoğlu’nun “1950-1970 Arası Dünya Mimarlığına 
Genel Bir Bakış” başlıklı yazısı, ikilinin yapılarının bağlamı-
nı anlatan genel bir çerçeve oluşturuyor. Selin Çavdar Sert’ın 
ikilinin tasarladığı çarşı, pasaj ve işhanı yapıları, Cem Dede-
kargınoğlu’nun TRT Genel Müdürlük binası ve Sıla Karataş 
Başoğlu’nun Mintrak Konut Kooperatifi yapısı üzerine yazıla-
rı ile Selim Sertel Öztürk’ün arşivlerini değerlendirdiği yazısı, 
farklı yapı tiplerindeki tasarımlarının önemli örnekleri üzerin-
den mimari üretimlerini tartışıyor. Kamçıl ve Bediz’in mühen-
dis çalışma arkadaşları Can Binzet ve Aydın Pelin’in panelde 

1960s. Routledge; Renato Holod ve Ahmet Evin (Ed.) (1984). Modern 
Turkish Architecture. University of Pennsylvania Press; Bilge İmamoğlu 
ve Elvan Altan Ergut (2007). ‘Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu’ 
Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’da Mimarlık, 1950–1980. 
Mimarlık, 337, 56-59; Ela Kaçel (2009). Intellectualism and Consume-
rism: Ideologies, Practices and Criticisms of Common Sense Modernism in 
Postwar Turkey. Yayınlanmamış doktora tezi, Cornell University; Enis 
Kortan (1971). Türkiye’de Mimarlık Hareketleri ve Eleştirisi 1950-1960. 
Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını; Enis Kortan (1974). Tür-
kiye’de Mimarlık Hareketleri ve Eleştirisi, 1960-70. Ankara: ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi Yayını; Bülent Özer (1964). Rejyonalizm, Univer-
salizm ve Çağdaş Mimarimiz Üzerine Bir Deneme. Doktora tezi, İTÜ 
Mimarlık Fakültesi; Yıldız Sey (Ed.) (1998). 75 Yılda Değişen Kent 
ve Mimarlık. İstanbul: Tarih Vakfı; Metin Sözen (1984). Cumhuri-
yet Dönemi Türk Mimarlığı (1923-1983). Ankara: Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları.
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paylaştıkları anılar, ikilinin mimari pratiklerinin detayları hak-
kında veri sağlıyor. Kitabın sonunda yer alan harita ile çoğu 
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği-AFSAD üyeleri tarafın-
dan çekilen güncel fotoğraflar ise, ikilinin Ankara’da gerçek-
leştirdikleri ve proje ekibinin bugüne kadarki araştırmalarında 
hakkında bilgiye ulaşılabilen yapılarını toplu olarak sunuyor. 

Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz’in 1940’lı yıllardan 
1970’li yılların sonuna kadar yoğun bir şekilde gerçekleştirdik-
leri mimari ürünleri ve mimari üretim süreçleri hakkında de-
taylı bilgi sunan bu proje çalışmasının7, hem Ankara’nın hem 
de genel olarak Türkiye modern mimarlık üretiminin önemli 
bir dönemini daha iyi değerlendirmek için zemin oluşturaca-
ğını umuyoruz. 

7 Proje kapsamındaki çalışmalarla ilgili kapsamlı bilgi için,  
bkz. ankaradaizbirakanmimarlar.com

http://www.ankaradaizbirakanmimarlar.com
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Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz ikilisinin mimarlıklarının 
ağırlıklı bir bölümünün gerçekleştiği bir zaman dilimi olan 
1950–1970 yılları arasında, Türkiye’nin yakından izlediği ve 
etkilendiği kültürel ortam olan Batı dünyasında, politika ve 
teknoloji alanlarında ortaya çıkan kırılmaları çok kısa olarak 
hatırlatmak ve bu kırılmaların mimarlık alanındaki yansıma-
larını aktarmaya çalışacağım. 

Resmi olarak 1945 yılında sona eren II. Dünya Savaşı 
sonrası Avrupa’nın politik coğrafyasında önemli değişimler ve 
gelişmeler meydana geldi; dünya Amerika Birleşik Devletle-
ri ve Sovyetler Birliği’nin baskın güçleri ile doğu/batı olarak 
şekillenen iki kutuplu bir politik yarılmaya sahne oldu. Bu da 
özellikle savaşın merkezi sayılan Almanya’nın iki ayrı devlet 
olarak kurgulanarak, Federal Almanya Cumhuriyeti ve Alman 
Demokratik Cumhuriyeti isimlerini almasına neden oldu. Biz 
bu devletleri kısaca Batı Almanya ve Doğu Almanya olarak 
zihinlerimize yerleştirdik. Bu durum Doğu Almanya sınırları 

1950–1970 YILLARI ARASI 
DÜNYA VE MİMARLIK GÜNDEMİ 

Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu 
Gazi Üniversitesi
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1950–1970 YILLARI ARASI DÜNYA VE MİMARLIK GÜNDEMİ 

içinde kalan Berlin kentinin de kendi içinde ikiye bölünmesine 
neden oldu. Dünya, bu kentin 1961 yılında ortasından geçen 
yüksek bir duvarla ikiye bölünmesine seyirci kaldı (Şekil 1). 
Bu ortam içinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan rekabette, Al-
manya ve özellikle Berlin, bu iki kutuplu dünyanın karşılaşma 
alanı, cephesi haline geldi. Bu çatışma cephesinde batı tarafı 
Truman Doktrini’nin sonucu Amerika tarafından verilen Mar-
shall yardımlarından oldukça büyük bir pay aldı; bu bağlamda, 
Amerikan hayranlığı bu yıllarda bütün batı coğrafyasına hâkim 
oldu. Rus yardımları ve etkisi ise Doğu’nun biçimlenmesinde 
kendisini gösterdi.

Şekil 1. 
Berlin Duvarı
Kaynak: 
E. Boyacıoğlu

Her alanda sürdürülen bu rekabette, teknoloji en önemli 
alan olurken, özellikle silahlanma ve uzay teknolojileri ön pla-
na çıktı.

Bu dönemde rekabetin yanı sıra iki cephenin karşı karşıya 
geldiği Kore ve Vietnam savaşları gibi savaşlar da yapıldı. Her 
iki blok bu coğrafyalardaki yerel savaşlara, karşı kutuplar olarak 
müdahil oldular.
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Ekonomik anlamda batıda kapitalist sistem serpilip bü-
yüdü. Refah toplumu yaratmak önemli bir amaç oldu. Ancak 
bunun oluşturulma yöntemine ve süregiden savaşlara Batı genç-
liğinin itirazları vardı ve gençler bu gelişmeleri protesto ettiler. 
’68 kuşağı olarak anılan bu nesil, eleştirel bir zeminde yeni bir 
dünya arayışı ile sokaklara döküldü. Özgürlük kavramı ve savaş 
karşıtlığı, bu neslin tutunduğu ana temaları oluşturdu. Tam da 
bu tarihlerde, Guy Debord, Gösteri Toplumu (1967) adlı kitabını 
yayınlayarak ‘Durumcular’ın (Situationists) eleştirel bakışlarını 
dile getirdi ve üretimin modern koşullarda yapıldığı toplum-
larda, gösterinin her şeyi kendisine dönüştürdüğünü, üretim 
biçiminin gösterinin amacı ve sonucu olduğunu belirtti.1 

Radyo, dönemin önemli bir iletişim aracı idi; transistö-
rün bulunması ile küçüldü, transistörlü radyo olarak taşınabilir 
hale geldi. Bunun yanı sıra zamanla televizyon konutların içine 
önemli ve vazgeçilmez bir iletişim aracı olarak yerleşti. Bilgi-
sayar da bu dönemde ilk kez ortaya çıktı; her ne kadar henüz 
taşınamaz bir büyüklükte olsa da, dönemin önemli bir edebiyat 
kolu olan bilimkurgu alanında önemli rol aldı. Bilimkurgu aynı 
zamanda film dünyasının da çokça kullandığı bir tarz olarak 
popüler oldu. 

Tüm bu gelişmeler, günümüzde ‘neoliberalizm’ olarak 
isimlendirdiğimiz ekonomik sistemi hazırlayan ve onun ol-
gunlaşmasını sağlayan bir eşik dönemini oluşturdu. Mimarlık 

1 G. Debord (1994). The Society of the Spectacle. New York: Zone Bo-
oks (1996) Gösteri Toplumu, çev. Okşan Taşkent, Ayşen Ekmekçi, İs-
tanbul: Ayrıntı Yayınları.
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alanında ise bu dönem, Rem Koolhaas’ın söylediği gibi2, “mi-
marlığın kamunun ellerinden alınıp özel sektörün kucağına 
atıldığı ortamı hazırlayan bir zaman aralığı” idi.

Dönemin eleştirel ortamı, kuramsal alanda kent ve mi-
marlık konusunu yakından ilgilendiren önemli yayınların da 
yapılmasına olanak sağladı. Özellikle 1960’lı yıllar bu yayınlar 
konusunda çok verimliydi. Jane Jacobs Büyük Amerikan Şehirle-
rinin Ölümü ve Yaşamı3 adlı kitabında modern kentin tek işlevli 
bölgelere ayrışmasını eleştirdi; mahallelin, cadde ve sokakların, 
kamusal yaşamın önemini vurguladı. 1961 yılında Paul Rico-
eur, Universal Civilisation and National Cultures adlı metninde, 
“nasıl modern olup aynı zamanda köklere dönülür” sorusunu 
sorarak bunu bir paradoks olarak ortaya koydu ve uluslarara-
sılık kavramına eleştirel bir bakış geliştirdi.4 Robert Venturi 
Mimarlıkta Karmaşa ve Çelişki5 kitabı ile modern mimarlığı 
birçok başlıkta eleştirdi. Aldo Rossi Şehrin Mimarisi6 kitabın-
da mimarlığın aslında kenti biçimlendirmek olduğunu, kentsel 

2 R. Koolhaas (2014). Fundamentals Catalogue, “Architecture not Archi-
tects”. 14th International Architecture Exhibition, Marsilio, s.17.
3 J. Jacobs (1961). The Death and Life of Great American Cities. The 
Modern Library (2011) Büyük Amerikan Şehirlerinin Ölümü ve Yaşamı. 
(Çev. Bülent Doğan). İstanbul: Metis Yayıncılık. 
4 Aktaran: K. Frampton (1994). Modern Architecture. London: Tha-
mes and Hudson, ss.276-314.
5 R. Venturi (1966). Complexity and Contradiction in Architecture. 
New York: The Museum of Modern Art (1991) Mimarlıkta Karmaşa 
ve Çelişki. (Çev. Serpil Merzi Özaloğlu). Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık 
Vakfı Yayınları. 
6 A. Rossi (1966). L’Architectura della Cittá. Marsilio: Padova (2003) 
Şehrin Mimarisi. (Çev. Nurdan Gürbilek). İstanbul: Pusula Yayıncılık. 
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yaşamın ortak bellek tarafından tanımlandığını ve onunla sür-
dürülmesi gerektiğini, ayrıca kentteki yapı tipolojisinin önemli 
olduğunu belirtti. Kent sosyolojisi konusunda Henri Lefebvre 
Modern Dünyada Gündelik Hayat7 kitabıyla gündelik yaşamın 
kent ve mimarlık alanı için önemini vurguladı. Sosyal iletişim 
ve düşünsel alanda Derrida aynı yılda (1967) peş peşe yayın-
lanan üç kitabında (Speech and Phenomenia, Of Grammatology, 
Writing and Difference), düşünsel alanın salt karşıtlıklardan olu-
şamayacağını, bu karşıtlıkların birbirinin içine geçen alanları 
olduğunu ve anlamın mutlak olamayacağını söyledi. Dönemin 
çok sayıdaki yayını arasında öne çıkan bu yayınlar, mimarlık 
ve kent konusunda modernitenin yaklaşımlarını doğrudan ya 
da dolaylı olarak eleştirel bir tutumla sorguladılar. 

Bu ortam, mimarlıkta farklı arayışların ortaya çıkmasına 
neden oldu. Yona Friedman ve Constant Nieuwenhuys gibi 
isimler,8 ütopik yerleşke önerileriyle, yer düzleminden farklı bir 
düzlemde ve katmanda, farklı zaman, toplumsal düzen ve dünya 
görüşlerinin yansıması olan yaşam ortamları tasarladılar. Uzak 
doğu coğrafyasında Kenzo Tange ve arkadaşları Metabolist bir 
anlayışla projeler yaptılar. Kenzo Tange Tokyo Körfezi için bir 
sistem planı kurguladı. Canlı metabolizmasının dönüşebilir 
ve gelişebilir özelliğini örnek alan bu anlayışta birimler takılır 

7 H. Lefebrve (1968). La Vie Quotidienne dans le Monde Moderne. 
Gallimard (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat. (Çev. Işın Gür-
büz). İstanbul: Metis Yayıncılık. 
8 Derlenmiş manifestoları için, bkz. U. Conrads (Ed.) (1991). 
20.Yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar. Ankara: Şevki Vanlı 
Yayınları, ss.154-155 ve 160-161. 
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sökülür olarak tasarlandı. Bu anlayışla tasarlanan birkaç yapı 
örneği de 1970’lerden sonra inşa edildi. Buckminster Fuller 
jeodezik kubbesini ve prefabrik konutunu, Smithson’lar gele-
ceğin evini, Coophimmelblau deneysel ve mobil evlerini (Şekil 
2), Haus Rucker Co, uzay teknolojilerinden esinlenen bireysel 
atmosferi tasarladılar. 

Benzer yaklaşımlarla Archigram grubu mimarlıktaki te-
mel konuları, geleneksel konut ve kent gibi kavramları deneysel 
yaklaşımlarla sorguladı. Bu kavramları çizgi roman formatında, 
popüler bir ortamda eleştirmesi, mimarlığın konumlandığı ve 
varlığını kurguladığı toplumsal statüyü sarstı. Alt kültürler, Beat 
müziği ve malzeme olarak plastik, alüminyum gibi dönemin 

Şekil 2.  
Coophimmelb(l)au  
Villa Rosa
Kaynak:  
categorized-art-collec-
tion.tumblr.com [link]

http://categorized-art-collection.tumblr.com/post/55960447379/coop-himmelblau-villa-rosa-1968-design
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yeni malzemelerinden etkilenen Archigram grubu, gelenekten 
radikal olarak kopuşu ve yeni bir avangard duruşu benimsedi. 
Tasarımları uygulama alanı bulamadıysa da mimarlık alanının 
gündemini belirlediler (Şekil 3). Reyner Banham gibi önemli 
mimarlık eleştirmenleri onları ve temsil ettikleri düşünceleri 
mimarlık ortamında tartıştılar.9

Aslında 1930’ların ortasından itibaren modern mimar-
lık ve temsil konusunda tartışmalar başlamıştı. Bu tartışmalar 
‘anıtsallık’ kavramını da içerdiler. Modern mimarlığın sözcüsü 
Siegfried Gideon 1943 yılında tartışmaya katıldı. Anıt kavra-
mından bağımsız bir ‘Yeni Anıtsallık’ kavramı özellikle yeni 
toplumu/halkı temsil eden sivil merkezler üzerinden tartışıl-

9 P. Cook (Ed.) (1973). Archigram. New York: Preager Publishers. 

Şekil 3.  
Ron Heron Yürüyen 
Kent(ler)
Kaynak:  
architizer.com [link]

https://architizer.com/blog/after-belonging-previewing-the-2016-oslo-architecture-triennale/
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dı;10 kavram modernin biçim diline entegre edilmeye çalışıldı. 
Savaş sonrası dönemde anıtsallık konusu Luis Kahn’ın mimar-
lığının önemli bir bileşeni olarak ortaya çıktı çünkü kalıcılık 
Kahn için önemliydi ve bunun anıtsallık ile mümkün olduğunu 
savunuyordu. Mimarlığın duyguları, heyecanı harekete geçir-
mesi gerektiğini söyleyen Kahn, aklın yanı sıra duygulara, sezi-
lere önem veren, ışığı bir mimarlık elemanı olarak ele alan bir 
mimarlık anlayışı geliştirdi. Programı yeniden yorumlaması da 
onun işlevselcilik karşıtı duruşunu ortaya koydu. Kahn modern 
mimarlığın “biçim işlevi izler” dogmasını “biçim işlevi çağırır” 
olarak değiştirdi (Şekil 4). Bu tarihler artık işlevin biçimi dikte 
ettiği dönemlerin geride kaldığı, mimarlığın salt ‘eksistens mi-
numum’, hijyen, ekonomi ve işlev sorunlarına cevap aramadığı, 
bunların ötesinde bir mimarlık anlayışının beklenildiği bir za-
man dilimini gösteriyordu. 

Bu dönemdeki gelişmelere koşut olarak modern mimar-
lığın öncülerinde, özellikle Le Corbusier’in mimarlık anla-
yışında değişimler ve dönüşümler oldu. Le Corbusier’in ta-
sarımlarında kendi belirlediği beş ilke devam ederken hem 
anıtsallığın ipuçları izlenir oldu, hem de iklim ve bölge özel-
likleri biçimlenmeyi etkiledi. Özellikle güneş kırıcılar yapı-
nın strüktürünün ve biçimin kurgulanmasında öne çıkmaya 
başladılar. Le Corbusier’in mimarlık anlayışındaki değişim-
lere ilk akla gelen örnekler olarak Marsilya ve Berlin toplu 
konutu, Ronchamp şapeli (Şekil 5), Shodan evi ve Chandigar 
yerleşkesi verilebilir.

10 A. Colquhoun (2000). Modern Architecture. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, s.212.
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Şekil 4.  
Luis Kahn Kimbell Müzesi’nde
Kaynak: www.latimes.com [link]

Şekil 5.  
Le Corbusier Ronchamp Şapeli
Kaynak: www.archdaily.com [link]

http://www.latimes.com/entertainment/arts/la-et-cm-louis-kahn-review-20161124-htmlstory.html
http://www.archdaily.com/84988/ad-classics-ronchamp-le-corbusier/5037e71a28ba0d599b00038b-stringio-txt
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1928’de başlatılan Uluslararası Modern Mimarlık Top-
lantıları (CIAM) savaş sonrasında da 1959’a kadar sürdürül-
dü.11 Bu toplantılarda genç nesil modern mimarlık isimlerinin 
eleştirel bakışları Team 10 grubu altında toplandı ve modern 
mimarlıkta farklı arayışlar dönemi açıldı. Bu dönemde mo-
dern mimarlığın ‘çoğul’ anlayışlar ile sürdürüldüğünü söylemek 
yanlış olmaz. Burada çoğul kavramını eleştirilere cevap olarak 
farklı biçimsel ve içeriksel arayışlar olarak görmek lazım. Bu 
dönem bir taraftan da modernin ‘uluslararasılığının’ tartışıldığı 
bir dönem oldu. Aslında Alvar Aalto ve Oscar Niemeyer’in 
bölgeye, yere, kültüre ilişkin duyarlılıkları ile başlayan tartış-
malar, uluslararasılık söylemine karşı bölge, iklim, gelenek gibi 
kavramların öne çıkmasını sağladı ve mimarlıkta kavramsal ve 
biçimsel sonuçlar oluşturdu. 

Team 10 grubunun içinden de çoğul bir modern mimarlık 
anlayışı ortaya çıktı. Bu konuda şunu söylemek mümkün: Team 
10 grubu aslında kendi içinde genelde benzer ancak özelde 
farklılaşan mimarlık anlayışlarını besledi ve büyüttü. Örneğin 
Aldo van Eyck’ın mimarlık anlayışı ile Smithson’ların anlayışı 
arasında farklar vardı. Aldo van Eyck, kaybolan yerel ilişkiler-
den, birimlerden yola çıkan bir bütünü oluşturma endişesini 
taşıyan bir mimarlık anlayışına sahipti. Eyck, Öksüzler Yur-
du’nu böyle bir kabul ile tasarladı ve ‘strüktüralist’ bir mimar-
lığın kapısını araladı. Candilis, Schadrah Woods ve Herman 
Herzberger de benzer yollardan onu takip ettiler ve bu anlayışı 

11 CIAM: Congrès Internationaux d’Architecture Moderne.
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sürdürdüler. Yapı, bir ‘sistem’12 olarak, kentin devamı gibi ta-
sarlandı, kentin sokakları yapının içinde koridorlara dönüştü; 
kamusal, yarı özel ve özel kavramları tartışıldı (Şekil 6). 

Özellikle CIAM’ın 1941 Atina Bildirgesi’nde Le Cor-
busier tarafından kaleme alınan, kentin dört fonksiyon üzerin-
den organize edilmesi fikri eleştirildi; kentte tekrar ev, sokak, 
mahalle hiyerarşisinin egemen olması ve kentin çocuklara yö-

12 Colquhoun Modern Architecture, s.220.

Şekil 6.  
Aldo van Eycke, 
Öksüzler Yurdu, plan
Kaynak:  
arch1101-2016jy.
blogspot.com.tr [link]

http://arch1101-2016jy.blogspot.com.tr/2016/04/aldo-van-eyck.html
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nelik tasarlanması talep edildi. “Kent içinde kent – labirentsel 
netlik”13 gibi kavramsal yaklaşımların bu anlayışta etkili olduğu 
görüldü. Ayrıca yapı ölçeğinde esneklik, tasarım ve yapım süre-
cinde kullanıcı katılımı gibi mimarlık alanına önemli katkılar 
yapacak arayışlar sürdürüldü. Herzberger, mimarlıkta işlevsel-
ci bir yaklaşımın konutta yaşama, yemek yeme ve pişirme, yı-
kanma ve yatma eylemlerini katı bir biçimde birbirinden ayır-
dığını, aslında endüstri öncesi dönemdeki birbirine bağlı ‘oda’ 
düzenine geri dönülmesi gerektiğini, çünkü bunun hacimlerde 
ve eylemlerde daha esnek kullanımlar önerdiğini dile getirdi.14 
Nitekim 1967’de Herzberger, Diagoon evlerinde bu anlayışla 
bir konut çözümü öneriyordu (Şekil 7). Diğer taraftan, yine 
1967 yılında Montreal Eksposu’nda henüz 25 yaşındaki Mos-
he Safdie, Habitat tasarımı ile, birimlerin tesadüfi gibi görünen, 

13 Frampton, Modern Architecture, ss.276-298.
14 Frampton, Modern Architecture, ss.276-299.

Şekil 7.  
Herman Herzberger, 
Diagoon Evleri
Kaynak:  
faculty.virginia.edu 
[link]

http://faculty.virginia.edu/GrowUrbanHabitats/case_studies/case_study_010127.html
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yan yana ve üst üste gelişleri ile oluşmuş, boşluklu bir strüktürü 
gerçekleştirdi. 

Team 10’in genç üyelerinden Alison ve Peter Smithson’lar 
mimarlıkta Reyner Banham’ın isim babası olduğu “Yeni Brü-
talizm” anlayışını öne çıkardılar. Malzemenin örtülmemesi, 
açıkta bırakılması ve malzemenin hakikatinin anlaşılması üze-
rinden söylemini kuran bu düşünce Mies van Der Rohe ve Le 
Corbusier’nin mimarlıklarından beslendi. Mies’in IIT Campus 
yapıları ile Smithson’ların Hunstanton okul yapısı bu anlamda 
malzeme ve biçimsel anlayış olarak birbirlerine yakın duran 
tasarımlar olarak ortaya çıktılar. İngiltere’de James Stirling ve 
Gowan bu anlayışı sürdüren isimlerdi. 

Diğer taraftan da Smithson’lar kent konusunda yaya sir-
külasyonunun önemini ve önceliğini vurgulayan, kentteki sir-
külasyonu yaya, araç gibi katmanlara ayıran bir kentsel yaşam 
kurgusu öngörüyorlardı. Berlin için yapılan yarışmada öner-
dikleri çözümler kotlara ayrılmış kent sirkülasyonunu öneren 
tasarımlardı. Bu tasarımlarda ve sonrasında gerçekleştirdikleri 
yapılarda mega strüktür kavramına yakın yapılar ortaya çıkı-
yordu. Bugün modern mimarlığın korunması hedefiyle çalışan 
Docomomo örgütünün çabalarına rağmen korunamayan ve 
yıkımına başlanan Robin Hood yerleşkesi ikilinin gerçekleş-
miş tasarımlarına örnek olarak verilebilir. Benzer anlayışlar-
la yapılan Barbican yerleşkesi (Chamberlain, Powell ve Bon, 
1969) (Şekil 8) ve Balfron Kulesi (Ernö Goldfinger, 1965), bu 
dönemin konut yerleşkelerinin örneklerindendir. Bu dile yakın 
bir anlatımla 1968 yılında yapılmış bir başka konut yerleşkesi, 
1970’li yılların başında inşaatı tamamlanan Bykerwall’dı (Ralph 
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Erskin).15 Bu örnekler 1970’lı yıllardan sonra hızla çoğaldılar.
Team 10 grubunun bir arada kalması açısından önemli 

bir isim olan Jaap Bakema, CIAM 1959 yılında sonlandığın-
da, barınma konusundaki tartışmaları geliştirmek ve diğer ta-
raftan CIAM iletişim ağını ve mimarlar arası fikir alışverişini 
sürdürmek üzere bir bülten olan ‘Posta Kutusu’nu (Post Box) 
kurdu. İçeriğinde pek çok yazı ve makale yayınlanan bu bülte-
nin onsekiz sayı boyunca editörlüğünü yaptı. Burada küçük bir 

15 Brütalist mimarlık anlayışının Türkiye’de pek çok nitelikli yansı-
malarının olduğunu biliyoruz. Altuğ ve Behruz Çinici’lerin tasarladığı 
ODTÜ yerleşkesi, bunun en öne çıkan örneğidir.

Şekil 8.  
Barbican Yerleşkesi
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu
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parantez açarak bir hatırlatma yapmak önemli: 2014 yılında 
gerçekleştirilen 14. Venedik Mimarlık Bienali’nde16 Hollanda 
Ulusal Pavyonu sergi içeriği Jaap Bakema’nın mimarlığından 
oluşuyordu. Bienalin başlığı “moderni absorbe etmek” olarak 
belirlenmişti ve katılan 66 ülkenin 1914–2014 tarihleri ara-
sındaki modernleşme tarihi sorgulanmaktaydı. Hollanda pav-
yonunun moderni içselleştirme konusunu Bakema ve “Açık: 
Bakema’yı kutlamak” başlığı üzerinden sergilediği düşünülür-
se, söz konusu mimarın modern mimarlığın içselleştirilmesi 
konusundaki rolünün önemi ortaya çıkar. Bienalin kataloğun-
da Hollanda bölümünün tanıtım metninde, Bakema’nın sa-
vaş sonrası avangard’ı için öncü bir figür olduğu hatırlatılarak, 
“Açık Toplum” modeli için demokratik, eşitlikçi bir mimarlık 
peşinde olması özellikle vurgulandı.17 Bakema, Van den Broek 
ile kurduğu ortaklık ile bu dönemde uygulama alanında birçok 
önemli yapının altına imza attı. 

Okyanusun diğer kıyısında, Amerika Birleşik Devletle-
ri’nde Frank Lloyd Wright kendi ‘Organik Mimari’sinin farklı 
tezahürlerini araştırıyordu. Özellikle Guggenheim Müzesi’nde 
mimarlık anlayışını yeniden oluşturdu; ‘kutunun parçalanma-
sı’ fikrini geliştirerek, kat kavramını ortadan kaldırıp, mekânın 
süregiden bir rampadan ve bir boşluktan oluşabileceğini ortaya 
koydu. Ayrıca Manhattan’ın yapı tipolojini sorguladı ve bu ti-
polojinin içine dairesel bir yapıyı yerleştirdi (Şekil 9). 

16 Konusu “temeller (fundamentals)” olarak belirlenen ve 2014 yılında 
gerçekleştirilen bu mimarlık bienalinin küratörlüğünü Rem Koolhaas 
yaptı.
17 Koolhaas, Fundementals Catalogue, s.116.
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ABD’de savaş sonrasında metal konstrüksiyon ve camdan 
oluşan cephelere sahip olan gökdelenler ve benzer malzemeleri 
kullanan metal cam kutular süratle yaygınlaşmaya başladı. Bu 
giydirme cepheli gökdelenler büyük bir hızla benimsenip uygu-
lamaya konuldular. Skidmore Owings ve Merill, Mies van der 
Rohe, Philip Johnson ve Ieoh Ming Pei bu tipolojinin en çok 
referans gösterilen isimleri oldular. Bu dönemde büyük kent-
lerde yükselerek öne çıkma bir yarışma biçimi olarak belirdi. 
Illinois Institute of Technology, Leverhouse, Mile High Mer-
kezi, Chase Manhattan Bankası, Seagram binası gibi yapılar 
bu örnekler arasında anılabilir.

Öte yandan, cam kullanımı ve şeffaflık konusu, konutun 
mahremiyet alanı olma durumunu tartışmaya açıp, yapının tüm 
yüzeylerini kapsayacak biçimde kullanılarak sınırları zorladı. 
Mies’in Farnsworth Evi ve Johnson’un Cam Evi bu konuda 
dönemin öne çıkan örnekleri olarak tarihte yerlerini aldılar. 

Şekil 9. 
Gugenheim Müzesi 
New York
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu
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Bu dönemde, biçimin öne çıktığı ve konuştuğu modern mi-
marlık örnekleri de söz konusu oldu; New York TWA Havalima-
nı Terminali (1962, Eero Saarinen) (Şekil 10), Şapel (Roofless 
Shrine) (1960, Philip Johnson), Sidney Opera Binası (1959, Jorn 
Utzon), Thomas Cam Fabrikası (1969) ve Bauhaus Arşiv binası 
(1964) (Walter Gropius ve TAC grubu) (Şekil 11), Mineaso-
ta’da bir kilise (1961, Marcel Breuer) ve Berlin Filarmoni Binası 
(1960, Hans Sharoun) bu tip yapılar içinde ilk akla gelenlerdir. 

Bu dönemde strüktürün biçimsel bir ifade aracı olarak 
kullanıldığı örnekler de vardı: Luigi Nervi’nin birçok yapısı 
(Şekil 12), Van den Broek ve Bakema ikilisinin Marl Belediye 
Binası (1967) ve Oscar Niemeyer’in Brasil kentindeki kilisesi 
(1956–1960) (Şekil 13), bu yaklaşıma ilişkin birkaç örnek ola-
rak verilebilir. 

Şekil 10.  
TWA Terminal Binası
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu

Şekil 12.  
Sergi Sarayı, Torino
Kaynak:  
www.artwort.com 
[link]

Şekil 11.  
Bauhaus Arşiv Binası
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu

Şekil 13.  
Kilise, Brezilya
Kaynak:  
en.wikipedia.org [link]

http://www.artwort.com/2015/09/08/news/sincerita-architettura-pier-luigi-nervi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Bras%C3%ADlia#/media/File:Cathedral_and_the_bell_tower.JPG
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Bütün bu gelişmelere modern mimarlığın geç ve çoğul te-
zahürleri olarak bakmak mümkündür. Nitekim Charles Jencks 
bu mimarların ve yapıların bir kısmını “geç modern” adı altında 
sınıflandırmıştır.18

Avrupa’da savaş sonrası mimarlığı, kuşkusuz en yoğun yapı 
yapma etkinliğini konut inşasında gösterdi. Bu dönem, yaraların 
sarıldığı, yıkılan kentlerin hızlı bir biçimde yeniden inşa edildiği 
bir dönem olarak tarihte yerini aldı. Bu inşa faaliyeti, modern 
mimarlığın izinde devam etti. Ama diğer taraftan bu hızlı inşa 
dönemi kentlerde benzer çeperler yaratmaya başlayınca bu ko-
nuda eleştiriler de çoğaldı. ‘Aynılaşma’ ve ‘Yabancılaşma’ kavram-
ları, modern mimarlığın bu dönemi için önemli eleştiri konuları 
haline geldiler. Bu dönemde öne çıkan konu olan konut tartış-
malarını Berlin’in doğu ve batı kısımlarında bu dönemde üreti-
len konut projeleri ve özellikle doğu/batı bloklarının rekabetinin 
cephe hattında yer alan bir bölgede, batı tarafından gerçekleşti-
rilen Interbau 1957 adlı proje üzerinden örneklemek, bu ortamı 
gerilimleri ile birlikte kavramak açısından önemli olabilir. 

Savaş sırasında yerle bir edilmiş olan Berlin, doğuda Sov-
yet Rusya yardımları, batıda Marshall yardımları ile iki tarafta 
birden yeniden inşa edilmeye çalışılıyordu. Doğu Berlin’de yarış-
malar açılıyor ve halk için ‘saray’lar inşa ediliyor, emekçilerin za-
ferleri bu yapılar ile kutlanıyordu. Bunların en öne çıkan örneği 
olan Stalinalle’nin inşaatı 1952 yılında başlamıştı; Stalin dönemi 
mimarlığının anıtsal ve klasik duruşu, özellikle kentin ana aks-
larında yer alan konut yapılarında egemen dil olarak kullanıldı 
(Şekil 14). 

18 C. Jencks (1980). Late Modern Architecture, New York: Rizzoli.



33

1950–1970 YILLARI ARASI DÜNYA VE MİMARLIK GÜNDEMİ 

Batı Berlin’de de yarışmalar yapılıyordu ve bunlardan bir 
tanesi, dönemin öne çıkan konut tipolojilerini ve konut mekân 
organizasyonu konusunda farklı yaklaşımları temsil etmesi açı-
sından öne çıkıyordu. 1957 yılında uluslararası bir yapı sergisi 
olarak “Interbau” adı altında gerçekleştirildi. Savaş öncesi yo-
ğun bir yerleşim yeri olan, ancak savaş sırasında yerle bir olan 
Hansa Viertel (Hansa bölgesi) için 1953’te açılan yarışmaya 45 
proje katıldı. 1957 yılında projenin yapımına başlandı. Ulaşım 
kararlarına bakıldığında burada otopark ihtiyacı bir program 
bileşeni olarak karşımıza çıkmaktaydı. Ayrıca bir raylı sistem 
alt yapı olarak bölgeyi sınırlıyor ve besliyordu.19 Master planın-
da, Weissenhof ’ta olduğu gibi, ada blok geleneğinden vazgeçil-
mişti. Projede, yeşil bir doku içinde, nokta blok, sıra blok, sıra 

19 Yerleşke, bu raylı hattın (S-Bahn) yanı sıra, 1971 yılında Berlin 
Metro (U-Bahn) sistemine de bağlanıyor. 

Şekil 14. 
Prenslauer Meydanı
Kaynak: Von 
Gryffindor-Eigenes 
Werk, Gemeinfrei, 
commons.wikime-
dia.org [Link]

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=716298
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evler, avlu tipi evler ve tek evler gibi birbirinden farklı birçok 
tip yan yana yer almaktaydı (Şekil 15). Bölgeyi besleyen küçük 
bir alışveriş merkezi ve bir kütüphanenin yanı sıra Akademi 
der Künste’nin (Sanat Akademisi) ev sahipliği yaptığı bir kül-
tür merkezi de yer almaktaydı. Burada yapı tipolojileri, konut 
mekan organizasyonu, düşey – yatay sirkülasyon ve inşa tekno-
lojileriyle yapım süreçlerine alternatif yaklaşımlar sergileniyor-
du. Bu anlamda, birçok deneysel ve bu güne ışık tutan örnek 
yer almaktaydı. 

Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Alvar Aalto, Walter Gro-
pius, Van de Broek ve Bakema, Pierre Vago, Max Taut, Egon 
Eierman, Arne Jacobsen ve pek çok uluslararası öneme sahip 

Şekil 15. Interbau,  
Hansa Bölgesi, 
vaziyet planı
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu



35

1950–1970 YILLARI ARASI DÜNYA VE MİMARLIK GÜNDEMİ 

mimarın tasarımı inşa edildi. Serginin açılış töreninde Batı 
Almanya Cumhurbaşkanı Theodor Heuss, Doğu Berlin’deki 
anıtsal ve klasik konut manzarasını hedef alıp “Gelenek ile bağ 
kurmak sonuç vermiyor” diyerek modern mimarlık ruhunun 
devamı üzerine vurgu yapmış ve mimarlık anlayışı olarak do-
ğunun tersine ‘ilerici’ bir mimarlığın tarafında durduğunu be-
lirtmişti.20 Berlin Hansa Bölgesi, farklı ülkelerden gelen fark-
lı mimarların yaklaşımlarını, modern mimarlığın çoğul dilini, 
yeni açılımları barındırması açısından önemlidir.

Bu yapı sergisindeki birkaç projeye yakından bakmak ge-
rekirse: 

Sadece Le Corbusier’in Marsilya Toplu Konutu’nun tek-
rarı olan Berlin toplu konutu, bu yerleşkenin dışında, Berlin’in 
batısında yer alan Olimpiyat Stadyumunun yakınına inşa edil-
miştir (Şekil 16, 17). 

20 Interbau Berlin 1957 Internationale Bauausstellung, Berlin GmbH, s. 
12. Aktaran: D. Werner (2002) “Wohnungsbau als Lernprozess”, Woh-
nbau in Deustchland Stuttgart +Zurich, Karl Kramer Verlag, s.55.

Şekil 16-17.  
Berlin Interbau, 
Toplu Konut,  
Le Corbusier
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu
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Hansa Viertel’da Oscar Niemeyer bir sıra blok ile sergide 
yerini aldı (Şekil 18, 19). Yer düzleminden V kolonlar ile kal-
dırılmış bu blokta Le Corbusier etkisi hemen okunur. Bloktan 
kopuk olarak tasarlanmış bir merdiven ve asansör kulesi, içeri-
de yer alan düşey sirkülasyona ek olarak servis verir. Bloğun 5. 
katı diğerlerinden farklı tasarlanmış; bu katta ortak mekânlar 
organize edilmiştir. Burası tüm blok sakinlerinin bir araya ge-
lip kullanacakları bir sosyal mekân, konut bloğu içinde ortak 
etkinliklerin düzenleneceği bir alandır.

Piere Vago, farklı büyüklükte, tek katlı ve iki katlı birim-
lerden oluşan bir sıra blok tasarlamıştır; bazı birimlerin içinde 

Şekil 18-19.  
Interbau,  
Hansa Bölgesi, 
Oscar Niemeyer
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu

Şekil 20-21. 
Interbau,  
Hansa Bölgesi, 
Pierre Vago
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu
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galeri boşlukları vardır, akıcı bir mekân tasarımı söz konusudur 
ve bu boşluklar cepheden algılanırlar. Balkonların farklı ko-
num ve büyüklüklerde tasarlanması, cephede dinamizm yaratır 
(Şekil 20, 21).

Alvar Aalto asimetrik bir blok tasarlamıştır. Blok aslında 
bitişik iki bloktan oluşmaktadır ve içinde farklı büyüklükte bi-
rimler vardır (Şekil 22, 23). Frampton’a göre, apartman içinde 
yer almasına rağmen birimler bahçe içinde bir ev konforuna 
sahiptirler. Frampton bu konforu, birimlerin her birinin bir te-
ras/balkona sahip olmasına bağlar.21 Bloğun çok iyi aydınlatıl-
mış ortak sirkülasyon alanları vardır. 

Gropius ve TAC, iç bükey bir sıra blok ile bazı birimleri 
balkonlu çözmeyi ve bazı dublekslerin cephelerini bloğun dar 
yönüne çevirmeyi cephedeki tekdüzelikten kurtulmanın bir 
çaresi olarak görmüşlerdir (Şekil 24). 

Van den Broek ve Bakema’nın önerisi olan nokta blokta 
ise düşey ve yatay sirkülasyon alanını minumum düzeye indiren 

21 Frampton, Modern Architecture, ss.276-299.

Şekil 22-23. 
Hansa Bölgesi, 
Alvar Aalto
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu
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bir şema araştırması vardır. Yarım katlarla çözülmüş birimlerde 
farklı büyüklükler ve farklı aile tiplerine yönelik akıcı mekânlar 
ile cevap aramışlardır. Bu blokta tek kotta konumlanmış birim-
lerin yanı sıra, iki ya da üç yarım kotta çözülmüş birimler de 
vardır ve bu farklılık cephe düzenine de yansımıştır (Şekil 25).

Şekil 24.  
Interbau,  
Hansa Bölgesi,  
W. Gropius
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu

Şekil 25. 
Interbau,  
Hansa Bölgesi, 
Van den Broek 
ve Bakema
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu
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Hans Schwipert de benzer bir anlayışı takip etmiştir; 
nokta bloğun strüktürü yapının dışından algılanır ve cephenin 
katmanlaşmasını sağlar (Şekil 26).

Şekil 26.  
Interbau,  
Hansa Bölgesi,  
Hans Schwippert
Kaynak:  
E. Boyacıoğlu

Interbau yapı sergisi sonuçları, modern mimarlığın savaş 
sonrası durumunu ve konut yerleşkelerinde farklı konut sir-
külasyonları, mekân arayışları ve tipolojilerinin araştırılmaları 



40

1950–1970 YILLARI ARASI DÜNYA VE MİMARLIK GÜNDEMİ 

açısından önemlidir. Öte yandan, modern mimarlık için önemli 
bir kilometre taşı olan Werkbund Weissenhof Yerleşkesi 1927 
geleneğini devamı ettirmesi, Interbau yapı sergisini uluslarara-
sı bir boyuta taşımaktadır. 

Modern mimarlık hiçbir zaman homojen bir dile sahip 
olmamış, her zaman kendi içinde çoğulluklar, farklılıklar ba-
rındırmıştır. 1950–1970 zaman aralığında da modern mimar-
lığın çoğullaştığını, mimarlara, anlayışlara ve önceliklere göre 
farklılık gösterdiğini ve çeşitlendiğini söylemek yanlış olmaz. 
Modern mimarlığın ortaya çıktığı coğrafyalarda yerli, uzak 
coğrafyalarda ise yabancı olduğu kanısı çok yaygın bir kanıdır. 
Oysa savaş sonrası dönemde de gördüğümüz gibi, her bölge ve 
her mimar kendi modern mimarlık dilini aramış ve moderni 
yerlileştirmeye çalışmıştır. 2014 Venedik Mimarlık Bienali’nin 
ana teması olan “Moderni absorbe etmek” başlığından da an-
laşıldığı gibi, ‘modern’ sözcüğü her durumda ve her coğrafyada 
absorbe edilmesi gereken bir kavram olarak kullanılmıştır. Bu 
durumda modern mimarlık, ortaya çıktığı, gittiği ve ulaştığı 
coğrafyalarda genellikle bir travma yaratmış; her ‘yer’ ve ‘mimar’ 
kendi modern dilini oluşturmaya çalışmış, bölgenin yaşam ka-
lıplarına ve biçimlerine modern mekânsal çözümler aramıştır 
diyebiliriz. Hatta şunu söylemek de yanlış olmayacaktır: Mo-
dern mimarlık giderek ehlileştirilmiş, yerleştiği coğrafyaların 
kalıcı, bir anlamda yerlileşmiş mimarlığı haline gelmiştir. Bir 
taraftan yerlileşirken, diğer taraftan dönüştürme gücü ile mi-
marlıkta ‘evrensel/yerel’, ‘tarihsel/yeni’ karşıtlıklarının tartışıl-
dığı ve bu tartışmada sarkacın sürekli bir kutuptan diğer kutba 
salındığı bir ortamı oluşturmuştur.
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Özetlemeye çalıştığım zaman aralığının hemen devamın-
da, 1972 yılında Charles Jencks modern mimarlığın ölümü-
nü ilan edecek ve sarkaç bir kez daha geleneksel/tarihsel ola-
na doğru yönelerek tüm dünyaya hızlı bir biçimde yayılan ve 
‘post-modern’ olarak adlandırılacak bir dönemin başlangıcına 
işaret edecektir.

Türkiye’ye baktığımızda da bu ortamın benzer tezahürle-
rini görüyoruz.22 Burada da mimarlar modern mimarlık öğreti-
sini ve pratiğini yerlileşmiş bir anlayışla uygulamaya çalışıyorlar. 
Çoğu önemli örnekte içselleştirilmiş bir mimarlık izliyoruz. Bu 
anlamda Türkiye mimarlık coğrafyasının, diğerlerinden farklı 
olmadığını söylemek mümkün, ancak bunu diğer konuşmacı-
lar belirleyecekler… 

22 Bu dönemin Türkiye mimarlığını anlatan birçok makale ve kitap 
arasından son dönemlerde yayımlanmış iki yayını anımsatmak isterim: 
M. Gürel (Ed.) (2016). Mid-Century Modernism in Turkey: Architecture 
Across. Cultures in the 1950s and 1960s, New York ve London: Routled-
ge ve S. Bozdoğan ve E. Akcan (2012). Turkey: Modern Architectures in 
History, Reaktion Books.
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1

Giriş
Cumhuriyet’in ilk yıllarında daha çok düşük yoğunluklu konut 
ve kamu yapılarının yer aldığı Yenişehir bölgesi, 1950’li yıllar-
da gerek imar planları ve gerekse kat nizamı planları yoluyla 
kapsamlı bir dönüşüm geçirmeye başlamış; artık Kızılay olarak 
adlandırılan bu bölge çok katlı konut ve konut altı ticaret kul-
lanımlarının gelişimine sahne olmuştur. İkinci dönüşüm dal-
gası ise 1970’li yılları takip etmiş; bölge, Ankara metropolünün 
merkezi iş alanı olma rolünü üstlenmiş ve bu süreçte konut ve 
konut altı ticaret kullanımı Atatürk Bulvarı aksında kentin gü-
neyine doğru genişlemiştir. 

Merkezdeki dönüşümün ürünleri olarak ortaya çıkan ve 
Kamçıl-Bediz imzası taşıyan modern ticaret yapıları dönemin 

1 Bu yazı, Prof. Dr. T. Elvan ALTAN tarafından ODTÜ Mimarlık 
Tarihi Lisansüstü Programı’nda verilen “AH 544 Architectural History 
Research Studio: Ankara 1950-1980” dersi kapsamında yazar tarafın-
dan hazırlanan çalışmadan derlenmiştir.

DEMİRTAŞ KAMÇIL - RAHMİ BEDİZ 
İŞ HANI VE ÇARŞI YAPILARI1

Araş. Gör. Dr. Selin Çavdar Sert 
Gaziantep Üniversitesi 
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uluslararası üslubunu yapım teknikleri, malzeme ve mimari dil 
gibi tüm unsurlarıyla yansıtmaktadır (Ergut, 2011, s.44). Kızı-
lay’da merkezi iş alanının iskeletini oluşturan Atatürk Bulvarı, 
Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve benzeri 
ana arterler ile Çankaya bölgesinde yeni gelişen Tunalı Hilmi 
Caddesi üzerinde yer alan Kamçıl-Bediz ticaret yapıları, pasajlı 
çarşı-iş hanı2 veya çarşı-iş hanı olarak projelendirilmiştir (Şekil 
1). Pasajlı çarşı-iş hanları, yapıyı çevreleyen sokak adedine uy-
gun olarak farklı tali ve ana girişleri bulunan ve böylelikle so-
kaklar arasında yaya geçirimi sağlayan bir ticari yapı tipolojisi 
olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada belgelenen yapıların önemli 

2 Bediz, R. (1980). Uygulamalar: Moda Çarşı- İş Hanı, Mimar, Ni-
san-Mayıs 1980, s: 10, Ankara: Yaprak Kitabevi.

Şekil 1.
Kamçıl-Bediz iş hanı 
ve çarşı yapılarının 
kent merkezindeki 
dağılımı
Kaynak: 
Yazarın grafik 
tasarımı. 
Soysal Çarşı ve İş 
Hanı kesiti (fonda) 
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü. 
Ön planda-
ki Google Earth 
uydu görüntüsü 
20.03.2017 tarih-
lidir 
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bir kısmı pasaj işlevi görmesine rağmen, geri kalan yapılar göz 
önünde bulundurularak yedi adet Kamçıl-Bediz yapısı ‘iş hanı 
ve çarşı’ genel tanımı altında sınıflandırılmıştır. Kamçıl-Be-
diz yapılarından, Soysal, Kalabalık, Moda ve Kuğulu pasaj ve 
işhanlarının yapımı Ankara’da faaliyet gösteren Koray İnşaat 
Firması yükleniciliğinde tamamlanmış; Onur, Yeni Konak ve 
AND ise farklı yükleniciler tarafından gerçekleştirilmiştir.3

Soysal İş Hanı ve Çarşısı

1967 yılında mimari projesi tamamlanan, 1969 yılında yapı-
mına başlanan ve 1972 yılında inşaatı sonlanan Soysal İş Hanı 
ve Çarşısı, Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz’in Kızılay bölge-
sinde projelendirdikleri ilk ticari yapı olmanın yanı sıra döne-
min ‘pasajlı çarşı-iş hanı’ bina tipolojisinin ilk örneklerindendir 
(Şekil 3). 

Ankara’nın ilk yüksek binası olan Emek İş Hanı karşı-
sında, Atatürk Bulvarı ve Ziya Gökalp Caddesi’nin kesiştiği 
köşe parselde konumlandırılmış olan yapının yerinde mülkiyeti 
Soysal ailesine ait Soysal Apartmanı bulunmaktaydı (Şekil 2). 
1930’lu yılların sonunda inşa edilmiş olan apartman, Atatürk 
Bulvarı ve Ziya Gökalp Caddesi üzerinden dört ayrı giriş al-
makta, zemin kat seviyesinde Ulus Sineması’na ek olarak çeşitli 

3 Çeşitli kaynaklarda ‘Rumeli İş Hanı’ndan da Bediz-Kamçıl yapısı 
olarak bahsedilmektedir; fakat Çankaya Belediyesi Arşiv Müdürlüğü ve 
Rumeli İş Hanı Müdürlüğü’nden elde edilen belgelere göre, bina 1957 
senesinde binanın sahibi ve müellifi olan Vahdet Gün tarafından ko-
nut olarak projelendirilmiş ve yapımı tamamlanmıştır. Bina, kat nizamı 
planları, kat mülkiyeti kanunu ve merkezdeki dönüşümü etkileyen di-
ğer süreçler sonrasında kat arttırılarak günümüz görünümünü almıştır. 
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ticari kullanımları barındırmakta ve çoğunlukla konut ve ko-
nut altı ticaret kullanımları ile çevrelenmekteydi.4 1960’lı yıl-

4 Soysal Apartmanı özgün projesinde ayrı çalışan dört bitişik blok-
tan oluşmaktadır. 19.09.2018 tarihinde Mete Rağıp Soysal ile yapılan 
sözlü görüşme sonucunda, apartmanın Atatürk Bulvarı’na cepheli 
bir bloğunun 1960’lı yıllarda Garanti Bankası’na satıldığı ve yeniden 
yapıldığı bilgisi elde edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 2.
Emniyet Abidesi 
Meydanı’ndan (şimdiki 
adıyla Kızılay Meydanı) 
Soysal Apartmanı 
görünümü, 1960’lar
Kaynak: 
Kartpostal, Alper 
Fidaner Arşivi

Şekil 3.
Soysal İş Hanı ve 
Çarşısı ile Yapı Kredi 
Bankası binası (solda), 
Kızılay Meydanı ve 
Ziya Gökalp Caddesi, 
1970’ler
Kaynak: 
Kartpostal, Yavuz 
İşçen Arşivi, Atılım 
Üniversitesi Ankara 
Dijital Kent Arşivi
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lardan itibaren kent merkezindeki yoğunluk artışı kararları ve 
ticari gelişime paralel olarak; konut, sağlık ve kültür mekânları 
yerlerini ticari kullanımlara bırakmaya başladı. Kent merkezini 
dönüştüren sürecin aktörleri ise parsel sahipleri, kısıtlı tasarruf 
sahibi konut alıcıları ve küçük sermaye sahibi inşaat firmala-
rıydı (Günay, 2006, s. 81). Aynı dönemde yapımına başlanan 
Soysal İş Hanı ve Çarşısı’nın yüklenicisi, Ankara’da hizmet ve-
ren ve daha sonraki dönemlerde kentin başlıca ticaret yapılarını 
gerçekleştirecek olan Koray İnşaat Firması’ydı. 

Soysal İş Hanı ve Çarşı yapısı, üç katlı pasajlı çarşı bloğu 
ve onun üzerinde güney-batı doğrultularında konumlanmış do-
kuz katlı prizmatik ofis bloğunun bir teras kat ile birleştirilme-
sinden elde edilmiştir (Şekil 4). Batı cephe Atatürk Bulvarı’na 
ve güney cephe Ziya Gökalp Caddesi’ne zemin seviyesinden 
açılırken, kuzey ve doğu cepheler, günümüz bitişik düzeninin 
bir sonucu olarak, dışarıdan algılanmamakta ve çarşı bloğunun 
derinliğini gizlemektedir. Pasajlı çarşı birinci kat seviyesindeki 
oldukça dar bir koridordan Sakarya Caddesi’ne de erişim ver-
mektedir. Ofis bloğu cepheleri, bant pencereler ve alüminyum 
paneller ile yalın bir şekilde biçimlenmiştir. Binanın cephele-
rinde, uluslararası üsluba uygun ve çağdaşı olan ticari binalara 
benzer biçimde, cam-metal malzemeler kullanılmıştır. Ofis ve 
çarşı bloklarına erişim ayrı düşey kovalarla düzenlenmiş olup, 
ofis bloğu girişi Atatürk Bulvarı’na bakan holde düzenlenmiş-
tir. Çarşı bloğu zemin, asma, bodrum ve garaj katlarından oluş-
maktadır. Zemin çarşı katına asma kat eklenmesiyle, ışık alan 
ve derinlik sağlayan bir mekân kurgusu yaratılmış; diğer çarşı 
katları ise bodrum seviyesinde yerleştirilmiştir. Çarşı katların-
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Şekil 4.
Soysal İş Hanı 
ve Çarşısı 
Vaziyet Planı
Kaynak: 
Çankaya 
Belediyesi 
Arşiv 
Müdürlüğü

Şekil 5.
Soysal İş Hanı 
ve Çarşısı, 
Çarşı Zemin 
Kat Planı ve 
Büro Kat Planı
Kaynak: 
Çankaya 
Belediyesi 
Arşiv 
Müdürlüğü
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daki düşey dolaşım merdiven, asansör ve planın merkezinde 
konumlandırılmış yürüyen merdivenler ile gerçekleşirken, ofis 
katlarındaki geçiş için ayrı bir hol ve düşey kova tertip edil-
miştir (Şekil 5). Ofis ve çarşı kullanımlarını görsel ve işlevsel 
olarak ayıran teras kat yeme içme alanı olarak düzenlenmiştir.

1967 tarihli mimari planda, çarşı bloğunda 80 adet dükkân 
ve ofis bloğunda ise 90 adet ofis bulunmaktaydı. Günümüz-
de, çarşı bloğundaki mağaza sayısı 120’ye ulaşmıştır. Cephenin 
materyal karakterinin alüminyum kompozit panel kaplamalar 
kullanılarak değiştirildiği görülmektedir.

Onur İş Hanı ve Çarşısı5

Ankara Merkezi İş Alanı’nda konumlanan Onur İş Hanı ve 
Çarşısı, mimarların ikinci pasajlı çarşı ve iş hanı projesidir. Bi-
nanın bulunduğu alan üç parselin tevhidi yoluyla elde edilmiş 

5 Onur İş Hanı ve Çarşısı’nın, 28-29 Nisan 2017 tarihinde Balıke-
sir’de gerçekleşen DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin 
Yerel Açılımları XIII adlı çalışma kapsamında sözlü ve poster sunuşu 
yazar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Şekil 6.
Gazi Mustafa 
Kemal 
Bulvarı’ndan 
Onur İş Hanı ve 
Çarşısı, Mart 
2017
Kaynak: 
Yazarın arşivi
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olup, projesi 19.03.1974 tarihinde tasdik edilmiş ve yapımı 
1977 yılında tamamlanmıştır. Elde edilen dönem fotoğrafla-
rı, yapının oturduğu parsellerden birinde daha önceden eski 
Macaristan Büyükelçiliği binasına oldukça benzeyen ve erken 
Cumhuriyet Dönemine tarihlenebilecek bir binanın bulundu-
ğunu, 1960’lı yıllarda ise bu binanın yerini konut- konut altı 
ticaret kullanımlarının aldığını düşündürmektedir (Şekil 7).

Betonarme karkas sistem kullanılarak inşa edilen yapı, 
Soysal İş Hanı ve Çarşısı’na benzer şekilde, ofis kullanımları-
na ayrılmış altı katlı prizmatik kütle ile İzmir Caddesi istika-
metinde uzanan iki katlı yatay çarşı kütlesini birleştiren teras 
katından oluşmuştur. İş hanı bloğunun cephelerinde kullanılan 
içbükey biçimlendirme kütleyi hafifleterek, yapıya zarif ve dik-
kat çekici bir görünüm kazandırmaktadır (Şekil 8). Düşey cam 
giydirme bantlar cephe düzeninin ana unsurunu oluşturmak-

Şekil 7.
Kızılay Meydanı, 
Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı, Macaristan 
Büyükelçiliği 
ve gerisinde 
Onur Çarşısı’nın 
bulunduğu parsel
Kaynak: 
Kartpostal,  
[Link]
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tadır. 27,46 m. yüksekliğindeki yapı, yol seviyesi üstünde yedi 
ve yol seviyesi altında beş kat olmak üzere toplam 12 kattan 
oluşmaktadır (Şekil 10 ve 12).

Çarşı bloğu yol seviyesi üzerinde iki ve altında üç kat ile 
bir teras katından oluşmaktadır. Zemin çarşı katı, pasaj özeliği 
göstermesi nedeniyle ön cephede Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 

Şekil 8.  
Onur İş Hanı ve Çarşısı, 
Büro Kat Planı, Ofis 
Bloğu Konkav Formu
Kaynak:  
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü

Şekil 9.  
Onur İş Hanı ve Çarşısı, 
Çarşı Zemin ve Teras 
Kat Planları
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü
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Şekil 10. 
Onur İş Hanı ve 
Çarşısı, GMK 
Bulvarı Görünüşü
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü

Şekil 11.  
Onur İş Hanı ve 
Çarşısı, 2007
Kaynak: 
Davut Kır Arşivi

Şekil 12.  
Onur İş Hanı ve 
Çarşısı, Menekşe 
Sokak Görünüşü
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü (sol); 
Yazarın arşivi, (sağ)
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batıda Sümer Sokak ile doğuda Menekşe Sokak arasında 
geçirim sağlamakta ve merkezi iş alanının yayılmakta olduğu 
çevrelerin önemli bir parçası olmaktadır. Zemin kat altında 
bir çarşı katı, garaj ve servis katı bulunmaktadır. Orijinal 
projede yeme içme alanı olarak tanımlanan teras kat, ofis ve 
çarşı bloklarını görsel ve işlevsel açılardan ayırmaktadır (Şekil 
12). Çarşı katları arasındaki dolaşım, kat planı merkezinde 
konumlandırılmış yürüyen merdivenler veya çarşı girişlerinde 
bulunan merdivenler ile gerçekleşmektedir. İş hanı bloğundaki 
dolaşım ise asansör veya merdiven kovası kullanılarak sağlan-
mıştır. Bina projesi; 184 büro, 17 mağaza, 98 dükkân ve bir 
adet yeme içme kullanımlarını içermektedir.

Günümüzde, yapının iş hanı bloğundaki cephe tasarımı-
nın başlıca unsuru olan düşey cam giydirme bantlar, özgün 
tasarıma son derece aykırı olan yalı baskı sağırlıklar ve geriye 
kalan boşluklarda da pencereler kullanılarak yok edilmiştir (Şe-
kil 12). Ayrıca, binanın ana rengi ve düşey bantların renginin 
özgün renkleri dikkate alınmaksızın değiştirildiği görülmek-
tedir (Şekil 6 ve 11). Yapının çarşı bloğunda sonradan eklenen 
alüminyum kompozit panel kaplamalar ve tabelalar mimari 
bütünlüğün ve detayların algılanmasını güçleştirmektedir.

Kalabalık İş Hanı ve Çarşısı

Adını mülk sahibi Ahmet Süreyya Kalabalık’tan alan Kalabalık 
Han, 1975 yılında Kamçıl-Bediz tarafından projelendirilmiş ve 
yapımı 1977 yılında Koray İnşaat tarafından tamamlanmıştır. 
1950-1970 yılları arasında, aynı parsel, “Özel Yenişehir Sağlık 
Yurdu” olarak işletilmiş; kent merkezindeki dönüşüm sonucun-
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da yıkılıp çarşı binası yapılması kararı alınmıştır.6 Sahibi olduğu 
sağlık yurdunda cerrah olarak görev alan Ahmet Süreyya Bey, 
Koray İnşaat’ın kurucu ortağı olan Ayduk Koray’dan binanın 
yapımı için yardım istemiş, kat mülkiyeti karşılığında teklifi 
kabul edilmiştir. Anılan dönemde Koray İnşaat firmasının kü-
çük ölçekte bina yapmadığı bilinmektedir, fakat Ahmet Sü-
reyya Bey’in Koray ailesinin hekimi olması Kalabalık Han’ın 
yapımını kolaylaştırmıştır.

6 Ahmet Süreyya Kalabalık’ın oğlu ve şimdiki mülk sahibi Hayri Ka-
labalık ile sözlü görüşme, 29.03.2017. 

Şekil 13.  
Kalabalık İş Hanı ve 
Çarşısı Görünüşü ve 
Güncel Fotoğrafı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü, 
Ankara (sol); Yazarın 
arşivi (sağ)
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Bitişik düzende yer alan Kalabalık Çarşı ve İş Hanı, iki 
kat çarşı ve beş kat iş hanı olarak düzenlenmiştir (Şekil 13). 
Girişini Selanik Caddesi’nden alan Kalabalık Han’ın içinde 10 
adet dükkân ve 20 adet ofis bulunmaktadır. Yapı, diğer örnek-
lerin aksine, pasaj özelliği göstermemektedir. Cephesindeki 
konsolların açıları ve şerit pencereleri ile dikkat çeken yapının, 
özgün projesinde görülen zemin kat mağaza ve vitrin düzeni 
günümüzde tamamen yok edilmiştir. 

Yeni Konak İş Hanı ve Çarşısı

Atatürk Bulvarı üzerinde mülkiyeti Faruk Çubukçu ve Ortak-
ları’na ait, yol seviyesi üstünde 11 altında iki kat olarak proje-
lendirilmiş olan yapının projesi 1976, yapımı 1978 yıllarında 
tamamlanmıştır. 3555 metrekare üzerine kurulu 33.50 metre 
yüksekliğindeki binanın yüklenicisi Kamçıl-Bediz’in iş arka-
daşları olan inşaat yüksek mühendisi Orhan Tezgören’dir. Öz-

Şekil 14.  
Yeni Konak İş Hanı ve 
Çarşısı Vaziyet (sol) 
ve Zemin Kat (sağ) 
Planları
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü
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gün planda, yol seviyesi altındaki 2 kat ticari depo ve müşte-
milat, çekme kat mağaza bürosu ve geri kalan katlar mağaza 
olarak düzenlenmiştir. 1980’li yıllarda Yeni Konak mağazası 
satın alana kadar, bina çarşı katı çoğunlukla küçük mağaza sa-
hipleri tarafından ilgi görmüştür (Şekil 14). Yeni Konak mağa-
zası uzun süre ticari yaşamına devam ettiği için bina bu isimle 
anılmıştır. Günümüzde binanın mülkiyetini yerli bir giyim ma-
ğazası zinciri almıştır. Özgün planda, yalın bir görünüme sahip 
bina cephesinin temel unsuru düzenli olarak her katta tekrar 
eden lamelli güneş kırıcıları olan bant pencereler ve binanın 
fonunu oluşturan brüt betondur. Günümüzde, bant pencerele-
rin doğrama düzeni değiştirilmiş, zemin asma kattaki açıklık 
yarı yarıya kapatılmış ve bina cephesi dokulu bir materyalle 
kaplanmıştır (Şekil 15). 

Şekil 15.  
Yeni Konak İş Hanı 
ve Çarşısı Görünüşü 
(sol) ve Güncel 
Fotoğrafı (sağ)
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü 
(sol); Yazarın arşivi, 
(sağ)
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Elde edilen ruhsat ve mimari planlarda Kamçıl-Bediz’in 
adı ve imzası görünmemekte; binanın iç mekân düzeni mi-
marların daha önceki veya sonraki tipik çarşı yapılarını andır-
mamaktadır. Fakat Kamçıl-Bediz’in ofisinde çalışan mimar 
Ahmet Sözen Özsayın’ın yaptığı bilgilendirmeye göre, Yeni 
Konak’ın mimari projesinin müellifi Demirtaş Kamçıl ve Rah-
mi Bediz’dir (Özsayın, 2008, s.41). Yapının sorumlusu olan ki-
şinin mimarlarla çalışmaları olan Orhan Tezgören olması da 
bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.

Moda İş Hanı ve Çarşısı

1978 yılında yapımına başlanan ve 1980 yılında faaliyete ge-
çen yapı, Kamçıl-Bediz’in sade cephe üslubunu gerek mima-
ri detaylandırma ve gerekse kütle karakteri ile zenginleştirdiği 
değerli bir pasajlı-çarşı ve iş hanı projesidir (Şekil 16). Rahmi 

Şekil 16.  
Moda İş Hanı ve 
Çarşısı
Kaynak: 
Kartpostal, Moda İş 
Hanı ve Çarşısı Arşivi
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Bediz, Moda Çarşı ve İş Hanı projelerini aşağıdaki gibi anlat-
maktadır:

Ankara’da, İzmir Caddesi ile Sümer ve Menekşe Sokakları’nın çev-
relediği köşede arsa sahipleri ve inşaat müteahhidi Koray Firması 
müşterek pasajlı çarşı ve iş hanını kapsayan bir yapının projelendi-
rilmesini istemişlerdi. Dört parselden oluşan bu alanın, tarafımız-
dan tamamı birleştirilerek toplu bir tek üst yapı bloku yapılması 
arzu edildi. Ancak İmar Müdürlüğü parsellerin ikişer ikişer bir-
leştirilebilme yetkisine sahip olması nedeniyle ayrı ayrı iki üstyapı 
bloku yapılması zorunluluğu doğdu. İki üstyapı, büro blokları ayrı 
ayrı girişlerle düzenlendi. Pasajlı çarşı sirkülasyon alanlarının kul-
lanılışı ise karşılıklı irtifak haklarının kurulmasıyla sağlandı. 
Projedeki çarşı katları İzmir Caddesinden düz ayak, iki yan so-
kaktan ise yarım kat iniş ve çıkışlarla yürüyen merdiven merkezine 
bağlı, pasajlı iç dükkânlar olarak düzenlendi. Binanın üç cephesin-
de ise çevre cadde ve sokaklara açılan dükkânlar yer aldı. Yapının 
5.70 kotunda, pasajlı çarşının orta kısmı ön ve arkasında yeşillikli 
teraslar yapılarak, açık hava dolaşma ve oturma alanları düzen-
lendi. Büro bloklarında sekreter bölümü (özel WC’li) ve üniteler 
(iki odalı) yer aldı. Bodrum katta Sümer Sokak’tan giriş-çıkışı olan 
otopark mevcuttur (Bediz, 1980, s.10).

Kamçıl-Bediz’in da aktardığı üzere, Moda İş Hanı ve 
Çarşısı’nın özgün kütle karakteri imar haklarından doğan so-
runların detaycı ve yaratıcı çözümlerle aşılması sonucu ortaya 
çıkmıştır. Binanın yapımında gereken dört adet parsel ancak 
ikişer ikişer düzenlenebileceği için, iş hanı kullanımını sağlaya-
cak iki adet prizmatik düşey kütle, yatayda uzanan pasajlı çarşı 
bloğu üzerine simetrik olarak yerleştirilmiştir (Şekil 17). Kütle 
ve cephe karakteri nedeniyle diğer ticari yapılardan belirgin bi-
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çimde ayrışan yapı, mimarlarının daha erken dönem eseri olan 
Onur İş Hanı ve Çarşısı ile olan yakın mesafesi düşünüldü-
ğünde, bulunduğu çevredeki ticari yaşantıya katkı sağlamakta; 
ayrıca yapıldığı dönemin pasajlı-çarşı ve iş hanı yapılarının en 
değerli örneği olarak öne çıkmaktadır.

Binanın ana girişi zemin kattan ve kuzey cepheden sağ-
lanmış olup İzmir Caddesini karşılamakta; tali girişler ise Sü-
mer ve Menekşe Sokakları’ndan birinci kata bağlanmaktadır. 
Dört kattan oluşan çarşı bloğundaki dolaşım, planın merkezin-
de bulunan yürüyen merdiven ve merdivenler veya belirli kori-
dorlara yerleşmiş asansör ve merdivenler ile sağlanmıştır. Çarşı 
bloğunun İzmir Caddesi’ne bakan mağazaları bina girişinden 

Şekil 17.  
Moda İş Hanı ve 
Çarşısı Vaziyet Planı 
(sol), Çarşı Zemin 
Kat Planı (sağ üst), 
Büro Kat Planı (sağ 
alt)
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü
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bağımsız kullanıcı girişi almakta; caddedeki yaya hareketine 
karşı davetkâr bir tutum sergilemektedir. Cephe düzenindeki 
farklılaşmanın ve özgün cephe karakterinin ana unsurlarından 
biri olan beton cumbalar, birinci katta İzmir Caddesi cephe-
sinde, ikinci katta ise Sümer Sokak ve Menekşe Sokak cephe-
lerinde tekrar etmektedir. Ön cephenin bir diğer dikkat çekici 
elemanı olan ve üst çarşı katını biçimlendiren balkon ve teras 
düzeni, çarşı ve ofis kullanımlarını görsel olarak ayırmaktadır. 
Yine bu cephede bulunan balkon sundurması, yapı sistemini 
gözler önüne sermekte ve binanın ana girişini vurgulamaktadır. 
Karşılıklı yerleştirilmiş ofis blokları üçer kata sahip olup, top-
lamda 84 adet büro barındırmaktadır. Tüm cephelerini dolaşan 
bant pencereler, ofis bloklarının hacimsel etkisini azaltmakta 
ve kütlenin yatay olarak algılanmasını sağlamaktadır.

Günümüzde, çarşı bloğunun cephelerindeki sağırlıklara 
ve teras kat parapetlerine çok sayıda reklam panosu asılmıştır. 
Kuruluş yıllarında çarşı yönetiminin işlettiği teras kat kafeter-

Şekil 18.  
Moda İş Hanı ve 
Çarşısı, Mart 2017
Kaynak: 
Yazarın arşivi
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yasının özel bir restoran zinciri tarafından satın alınması so-
nucu, Kamçıl-Bediz’in tasarladığı ortak alanların parçalandığı 
görülmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Moda İş Hanı 
ve Çarşısı özgün mimari karakterini korumaktadır (Şekil 18).

AND İş Hanı ve Çarşısı

Adını, Cumhuriyet’in ilk demiryolu mühendis ve müteahhidi 
olan Abdurrahman Naci Demirağ’dan alan AND İş Hanı ve 
Çarşısı’nın yapımına 1979 yılında başlanır. Atatürk Bulvarı üze-
rinde bulunan iş hanının yerinde mülkiyeti Abdurrahman Naci 
Bey’e ait bir apartman ve apartmanın zemin katını kiralamış olan 
Meram Pastanesi ve bir adet tuhafiye dükkânı bulunmaktaydı.7 

Yapımı 1983 yılında tamamlanan ve 2600 metrekare üze-
rine inşa edilmiş AND çarşısının mimarları Demirtaş Kamçıl 
ve Rahmi Bediz, inşaat mühendisi ise Naim Pektaş’tır. Atatürk 
Bulvarı’nı biçimlendiren bitişik düzen içinde konumlanmış 

7 AND Çarşısı ile ilgili bilgi çarşının ilk müdürü olan Aynur Tun-
cer ile 28.03.2017 tarihinde gerçekleşen sözlü görüşme sonucunda elde 
edilmiştir.

Şekil 19.  
AND İş Hanı ve 
Çarşısı, Mart 2017
Kaynak: 
Yazarın arşivi
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Şekil 20.  
AND İş Hanı ve 
Çarşısı Görünüşleri
Kaynak: 
AND İş Hanı ve 
Çarşısı Arşivi

Şekil 21.  
AND İş Hanı ve 
Çarşısı, Mart 2017
Kaynak: 
Yazarın arşivi
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olan bina, bulvara cephe veren on katlı prizmatik ofis bloğu ve 
onun gerisinde kalması nedeniyle algılanamayan dört katlı çarşı 
bloğundan oluşmaktadır. Atatürk Bulvarı’na bakan cepheden 
yaya girişi alan binada, büro katlarına ve çarşı katlarına hizmet 
veren iki ayrı giriş düzenlenmiştir. Bina içinde 160 dükkân ve 
100 büro bulunmaktadır.

Bina cephesinin ana unsuru, ızgara düzen izleyen kare 
modüler pencereler ve antrasit renkli alüminyum sövelerdir 
(Şekil 20). Pencere düzeni arasında kalan ve binaya fon oluş-
turan sağırlıklar alüminyum paneller giydirilerek detaylandı-
rılmıştır (Şekil 21). Cephe düzeni, binanın iş hanı özelliğine 
vurgu yapmakta; görsel ritmi ve kullanılan malzemeler ile bir-
likte dönemin uluslararası üslubunun temel özelliklerini yan-
sıtmaktadır. Cephenin tasarım sürecini etkileyen başlıca olay, 
yüklenici Hasan Aslan ve Rahmi Bediz arasında geçen bir ko-
nuşma olmuştur. Hasan Bey, mimarlardan Kızılay’da benzeri 
bulunmayan bir bina yapmalarını talep etmiş; Rahmi Bediz ise 
böyle bir binayı tek bir koşulla tasarlayacaklarını belirtmiştir. 
Özenle tasarladıkları AND’ın bina cephesi için –‘mimarların 
vasiyeti’ olarak değerlendirilebilecek- koşul, ‘cephe üzerine ke-
sinlikle tabela asılmaması’ ve ‘cephenin özgün haliyle korun-
ması’ olmuştur.8 Demirtaş Kamçıl, binanın yapımı tamamlan-
madan, 1980 yılında vefat etmiş; Rahmi Bey projeyi tek başına 

8 1977-1982 yılları arasında Kamçıl-Bediz ofisinde çalışmış mimar 
Ahmet Sözen Özsayın ile 31.03.2017 tarihinde gerçekleşmiş sözlü gö-
rüşmeden elde edilen bilgidir. Bu bilginin arşiv değerini ortaya koyan 
bir diğer çalışma için bu kitap içinde, bknz. Öztürk, S.S. (2018). De-
mirtaş Kamçıl- Rahmi Bediz Arşivine Bakmak. Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar: Demirtaş Kamçıl- Rahmi Bediz, Ankara: VEKAM.
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sonlandırmak durumunda kalmıştır. Günümüzde, cephenin 
genel olarak korunduğu ancak tabela ve klima dış ünitelerinin 
cephe algısına zarar verdiği ve dolayısıyla vasiyetin gereğinin 
yapılmadığı görülmektedir (Şekil 21).

Ofis katlarında tip plan uygulanmış; çizgisel formlu kat 
koridorlarını tanımlayan büro hacimlerinin Atatürk Bulvarı 
cephesi ve arka cephedeki pencerelerden ışık alması sağlanmıştır 
(Şekil 22). Katlar arasındaki düşey dolaşım ise merdiven ve 
asansör ile sağlanmıştır. Çarşı bloğunda, asma kat, zemin kat, iki 
adet bodrum çarşı katı ile otopark katları bulunmaktadır. Çarşı 

Şekil 22.  
AND İş Hanı ve 
Çarşısı Zemin Kat 
(sol) ve Büro Kat 
(sağ) Planları
Kaynak: 
AND İş Hanı ve 
Çarşısı Arşivi

Şekil 23.  
AND İş Hanı ve 
Çarşısı, ışıklık
Kaynak: 
Yazarın arşivi
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Şekil 24.  
Kuğulu İş Hanı ve 
Çarşısı Vaziyet Planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü

Şekil 25.  
Kuğulu İş Hanı ve 
Çarşısı Tunalı Hilmi 
Caddesi Görünüşü
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşiv Müdürlüğü
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bloğu için gün ışığı, bloğun merkezinde bulunan yürüyen mer-
divenler üzerinde konumlandırılmış kubbe şeklindeki ışıklık 
ile sağlanmıştır (Şekil 23). Geri kalan merdiven kovaları ise 
bloğun kuzey, güney ve kuzey doğusunda düzenlenmiştir. 

Kuğulu İş Hanı ve Çarşısı

Tunalı Hilmi Caddesi ile Buğday Sokak’ın köşesinde yer alan, 
Kamçıl-Bediz tarafından 1978 yılında projelendirilen ve 1981 
yılında yapımı Koray İnşaat tarafından tamamlanan Kuğulu İş 
Hanı ve Çarşısı, adını yolun karşısında bulunan Kuğulu Park’tan 
alır (İtez, 2011, s. 82). Kuğulu İş Hanı ve Çarşısı, imar yetki-
lerinden kaynaklanan nedenlerle -Moda Çarşı ve İş Hanı’na 
benzer şekilde- iki ayrı ofis bloğu ve yatayda uzanan prizmatik 
kütleye sahip pasajlı çarşı bloğunun birleşiminden oluşmuştur 
(Şekil 24). Ofis blokları beş ve altı kat, çarşı bloğu zemin sevi-
yesi üzerinde iki altında ise tek kat olarak düzenlenmiştir (Şekil 
25). Bina her iki yoldan da yaya girişi sağlamakta, ofis katlarına 
dışarıdan veya çarşı içinden merdivenler ve asansör aracılığıy-
la ulaşılabilmektedir. Çarşı bloğunun merkezinde konumlanan 
yürüyen merdiven ve merdivenler, diğer pasajlı çarşı bloklarına 
benzer şekilde, kubbe şeklindeki bir ışıklık ile aydınlanmaktadır.

Binanın cephe düzeni, mimarların daha önceden proje-
lendirdikleri ve mülkiyeti yine Koray İnşaat ile müşterek olan 
Kalabalık Han ile benzerlik göstermektedir. Cephe karakte-
rinin ana unsuru olan ofis bloklarındaki biçimlendirme ve sa-
ğırlıkları bütünleştiren brüt beton günümüzde özgünlüğünü 
korumakla birlikte, çarşı bloğunun yatay-prizmatik karakteri 
kullanılan tabelalar nedeniyle okunamaz durumdadır. Tüm bu 
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olumsuzluklara rağmen, Kuğulu İş Hanı ve Çarşısı, Kamçıl-Be-
diz çizgisini Kızılay’dan o dönemde kentin güneyinde yeni bir 
merkez olarak gelişmekte olan Tunalı Hilmi Caddesi’ne taşı-
yan değerli bir yapıdır.

Sonuç

Bu çalışmada incelenen ve belgelenen yapılar, çarşı-pasaj-iş 
hanı bina tipolojilerinin yaygınlaşmasında Demirtaş Kamçıl 
ve Rahmi Bediz’in katkılarını ortaya koymaktadır. Binaların 
anlatımında da değinildiği üzere, pasajlı çarşılar yol/yollar ile 
kuvvetli ilişkiler kurmakta, insan ölçeğini gözetmekte, merkezi 
ticaret alanının güneye doğru yayılımını vurgulamakta ve dola-
yısıyla kent merkezi ile bütünleşmektedirler. Mimarların 1960-
1980 yılları arasında ürettikleri ticaret yapıları, ölçek, işlev, üs-
lup, tipoloji ve yakın çevresiyle ilişkilenme açılarından günümüz 
ticari mega-strüktürlerinden (alış veriş merkezleri, ofis yapıları 
vb.) belirgin biçimde farklılaşmaktadır. Bu nedenle, çalışmada 
tanıtılan tipoloji, günümüz ticaret yapılarının öncülleri olarak 
değerlendirilmekten ziyade, ortaya çıktıkları dönemin mimar-
lık kültürü ürünleri, sembolleri ve değerleri olarak ele alınmalı 
ve mimarlarının ürettikleri yapılar hakkındaki tasarruf ve vasi-
yetleri doğrultusunda korumaya konu edilmelidirler.

Kamçıl-Bediz çarşı ve iş hanı yapıları, plan şeması, malze-
me seçimleri, yapım tekniği/teknolojisi ve kütle-cephe karakteri 
açılarından uluslararası üslubun temsilcileri olmaları nedeniyle 
ortak özellikler taşısalar da her bir yapının mimarlık kültürüne 
ve kent merkezi imgesinin inşasına olan katkılarının çeşitlilik 
gösterdiği ve ayrı ayrı değerli oldukları unutulmamalıdır. 
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1

Giriş

Ankara’nın ana kuzey-güney aksı Atatürk Bulvarı üzerinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin protokol kapısını geçtik-
ten hemen sonra, iki ezeli rakip Amerika Birleşik Devletleri 
ve Rusya büyükelçiliklerinin yerleşkelerinin arasında; birkaç 
katlı, mor güneşlikli ilginç bir bina size merhaba demek-
tedir. 25 yıllık etkin kullanımı boyunca politik aktörler, sivil 
toplum örgütleri, gazeteciler, teknisyenler ve eğlence dünyası 
için bir çekim noktası olagelmiş bu mütevazı binayı 20. yüz-
yılın son çeyreğinin sosyo-politik ve mimari ortamını anlaya-
bilmek bâbında Ankara’nın en ilginç birkaç yapısından biri 
olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. 1974 yılında Kavak-
lıdere’deki yeni yapısına yerleşen Türkiye Radyo Televizyon 

1 Bu yazı, Prof. Dr. T. Elvan ALTAN tarafından ODTÜ Mimarlık 
Tarihi Lisansüstü Programı’nda verilen “AH 544 Architectural History 
Research Studio: Ankara 1950-1980” dersi kapsamında yazar tarafın-
dan hazırlanan çalışmadan derlenmiştir.
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Cem Dedekargınoğlu
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Şekil 1.  
Atatürk Bulvarı’ndan 
TRT Genel 
Müdürlüğü Binası
Fotoğraf: 
Yazarın arşivi

Şekil 2.  
ABD Büyükelçiliği 
çatısından TRT Genel 
Müdürlüğü Binası 
Kaynak: 
VEKAM Kütüphanesi 
ve Arşivi

Kurumu (TRT), 1999 yılında genel müdürlük makamının 
OR-AN’daki TRT Sitesi’ne taşınmasına kadar geçen dönem-
de, kısıtlı imkânlara sahip, tecrübesiz, mütevazı ve amatör bir 
oluşumdan, Türkiye’de ve beş kıtada yayın yapan 13 televizyon 



TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ: TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜK VE TELEVİZYON TESİSLERİ BİNASI

73

ve 16 radyo kanalına sahip bir yayıncılık devine dönüşmüştür. 

Ankara’nın Kavaklıdere semtinde, Nevzat Tandoğan (Zeytin 
Dalı) Caddesi 2 numarada yer alan TRT Genel Müdürlüğü ve 
Televizyon Tesisi binası (Şekil 1-2); Türkiye’nin sosyal, politik 
ve mimarlık tarihinin tanığı olan özgün biçimsel ve işlevsel yak-
laşımından ve ülkede kamusal televizyon yayıncılığının mimari 
gereksinimlerini karşılamak üzere inşa edilen ilk bina olması ne-
deniyle sahip olduğu içkin özelliklerden ötürü, 1950-1980 yılları 
arası Türkiye’nin modern mimarisi bağlamında dikkat çekicidir. 
Yapıyı inceleyen bu makale üç aşamalı bir araştırma ile yazılmıştır. 

İlk olarak, erişime açık olan ilgili kitaplardan, makale-
lerden, dergilerden ve gazetelerden arşiv bilgileri derlen-
miş; ayrıca TRT’nin çevrimiçi görsel ve video arşivinden 

 ilgili görüntüler tedarik edilmiş; dönemin modern mimarlık 
bağlamına dair bilgi derleyebilmek için kimi mimarlık tarihi 
ve mimarlık kitaplarından ve makalelerinden faydalanılmıştır. 
İkinci olarak, binada çalışmış olan emekli ve halen kurum için-
de görev yapan TRT çalışanları ile sözlü görüşmeler yapılmış 
ve verilen bilgiler kendi içlerinde ve arşiv belgeleri ile karşı-
laştırılmıştır. Son olarak, mimari belgelerden, projelerden ve 
Çankaya Belediyesi’nden elde edilen yazılı ve görsel belgeler, 
mevcut görseller ve bilgiler ile bir araya getirilerek bunlar üze-
rinden yapının mimari okuması yapılmıştır.

Makale kapsamında ayrıca TRT’nin binanın inşaatı ile 
paralel giden kurumsal genişlemesi ve buna bağlı olarak artan 
yapı gereksinimleri de ele alınmış; bu amaçla dönemdaşı olan 
ve birbirleriyle tamamlayıcı işlevlere sahip olarak inşa edilen, 
Yukarı Bahçelievler Mahallesi, Wilhelm Thomsen Caddesi 7 
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numarada yer alan Arı Sineması (Stüdyosu) ve Orkut Stüdyo-
su’na da değinilmiştir.

1960-1980 arası Türkiye Mimarlığı

1950’lerin katı uluslararası rasyonalizminin etkilerinden bir 
nebze olsun sıyrılan 1960’lı yılların Türkiye mimarlık ortamı, 
yeni tipolojiler, formlar ve malzemeler üzerinden yapılan de-
nemelerle yeni bir yöne doğru gitmiştir. 1950’lerde özellikle 

Şekil 3.  
Emek İşhanı, Tokay- 
Tayman, 1959-1965 
Kaynak: 
Atılım Üniversitesi 
Ankara Dijital Kent 
Arşivi

Şekil 4.  
DSİ Genel 
Müdürlüğü, Tokay, 
Çinici, Doruk, 
1959-1970
Kaynak: 
Boyutpedia [Link]

Şekil 5.  
TMO Genel 
Müdürlüğü, Bektaş, 
Vural, Özsan, 
1965-68
Kaynak: 
Boyutpedia [Link]

http://www.boyutpedia.com/
http://www.boyutpedia.com/
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büyük ölçekli kamu projeleri ve Emek İşhanı gibi çok katlı 
ticaret yapılar (Şekil 3) uluslararası camiada bu dönemde hâ-
kim olan rasyonalizm akımı etkisiyle tasarlanmış (Vanlı, 2006, 
ss. 205-215); bu yönelim, tasarım ve yapı üretim süreçlerinde 
programa ve işleve önem verilmesi nedeniyle, modern üslupta 
tasarlanmaya devam eden 1960 ve 1970’li yılların yapılarının 
yatay bir baza üzerine yerleştirilmiş tekil dikey blokların (Şekil 
4) ve sonrasında birbirine bağlı küçük ölçekli kütlelerin (Şekil 
5) egemen olduğu, şematize edilmiş ve monotonlaşmış bir mi-
mari üretimi oluşturmasına, özellikle de dönemin mimari pro-
je yarışmalarında bu tasarım anlayışının başat hale gelmesine 
neden olmuştur (Yücel, 1984, ss. 129-132). 

TRT binası örneğinde de görülebileceği gibi, nispeten 
küçük ölçekli ve tek parsele oturan yapılarda yenilikçi işlev ve 
form arayışları sürmüşse de, mimarlık ortamının ve işverenle-
rin beklentilerinin yarattığı bu “hüdayınabit” durumun ciddi 
bir tatminsizliğe yol açtığını Bülent Özer şu cümleler ile be-
lirtmiştir:

Gelgelelim, yalnızca formal fenomenolojiye, yani biçimsel ge-
lişmelere ait görsel değerlendirmelere dayanılarak yapılan soyut 
yorumlamalar çeşitli sakıncalarla yüklü olmaktan kurtulamazlar. 
Bu sakıncalar, gelişmenin sadece bilimsel yönden ve birtakım ge-
nellemelere, formüllere sâdık kalınarak ele alınmasından doğar. 
20’nci yüzyıl mimarisinin geçirdiği değişmeler sosyal, ekonomik 
ve teknik faktörlere bağlanmadığı, değişmelerin soyut nedenleri 
açıklanmadığı, biçimlerle belirleyici faktörler arasında ilişki kurul-
madığı sürece, yukardaki şema genelgeçer, evrensel ve zorunlu bir 
şema niteliğine sahip olacaktır. Bu ne demektir? Bu şu demektir 
ki, meselâ bizim gibi, Batı ülkelerine kıyasla daha başka sosyal, 
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ekonomik ve teknik özelliklere sahip ülkelerde de aşağı kalma-
mak kaygusuyla, “aynı” evrensel şemaya ayak uydurulmaya çalı-
şılacaktır. Böylesine bir davranışın sonu dergicilik, taklitçiliktir! 

 Uluslararası akademizmdir! Hele ferdiyetçi davranışların galebe 
çaldığı, manierist örneklerin orta yerde dolaştığı dönemlerde, (...) 
bir felakettir (Özer, 1993, s. 390).

Mimari özgünlük üzerine dönemin Türkiye mimarlık or-
tamında yapılan tartışmaların yoğunluğu bu makalenin kapsa-
mını katbekat aşacak olduğundan, bu konuya ayrıntılı bir bi-
çimde değinilmeyecektir. Bununla birlikte, Batı’dan doğrudan 
ithal edilen mimari biçemlerin ve tipolojilerin yaygınlaşmasının, 
Türk toplumununun özellikle üst-orta sınıf bireylerinin yaşan-
tısındaki politik ve kültürel değişimlerle parallelik arz ettiği-
ni vurgulamak da önemlidir. Türkiye’nin, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında oluşan çift kutuplu dünyada ABD’nin başını çektiği 
kapitalist ekonomik sisteme entegre olması ve 1951 yılında NA-
TO’ya kabul edilmesi sonrasında 50’li yıllarda Demokrat Parti 
(DP) ve 60’lı yıllarda Adalet Partisi (AP) iktidarlarınca, her türlü 
sol muhalefete karşı bir baskı unsuru ve politik vaat olarak kul-
lanılan “kalkınmacılık” söyleminin (Bozdoğan ve Akcan, 2012, 
ss. 105-107), Amerikanlaşma ve “küçük Amerika” olma istenci 
ile eşgüdümlü olarak kullanılmış olduğunu belirtmek gerekir. 

 Bu bağlamda, 1950’li yıllardan sonra yeni müdürlükler, ku-
rumlar ve iktisadi teşekküllerin kurulması ile devlet örgütlen-
mesinin yatayda ve dikeyde genişlemesinin, karma ekonomi ve 
ithal ikameci kalkınma ilkeleri çerçevesinde kapitalist ekono-
minin ve araçlarının Türkiye’de yerleşmesi ile eşzamanlı olarak 
gerçekleştiğinin altını çizmek yerinde olacaktır (Batur, 2005, 
ss. 54-55). 
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1960 darbesinden sonra, 1961 yılında Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın (DPT) kurulması ile örneklenen planlı ekonomi 
anlayışı, o dönem uygulanmakta olan karma ekonomi politika-
larının bir tamamlayıcısı haline gelmiştir. Buna göre, ülke ça-
pında kamu sermayesiyle yapılacak bütün büyük ölçekli inşaat, 
imar ve yatırım projelerine, DPT’nin denetimi ve oluşturula-
cak beş yıllık planlar aracılığıyla karar verilecektir (Bozdoğan 
ve Akcan, 2012, ss. 172-173). Ne var ki, çoğu zaman üzerin-
de mutabık kalınan yapım ve yatırım takvimleri ve bütçeleri 
politik güçlerin ve kamuoyunun beklentileriyle uyuşmayacak; 
bu nedenle de planlanmamış olan birçok popülist yatırımın 
uygulanması planlananların önüne geçecektir. TRT’nin bek-
lenmedik biçimde büyümesi de böyle bir durumun sonucunda 
gerçekleşmiştir.

Genel toplamda, yeni ekonomik düzen ve devletin organi-
zasyonel genişlemesinin yarattığı talep sonucu, büyük ölçekli kamu 
yapılarının inşasında görülen artışın (Uysal, 2011, ss. 42-44) ve 
temsil dili olarak uluslararası modern biçemin kabulünün; bir yan-
dan Özer’in bahsettiği biçimde mimari kimlik ve toplumsal yaşam 
arasında bir uyumsuzluğa yol açtığı ve nispeten erken sayılabilecek 
zamanda bir modern mimarlık eleştrisine zemin hazırladığı söyle-
nebilir (Bozdoğan, 1999, s. 153). Öte yandan, bütün monotonluk 
ve şemacılık eleştirilerinden bağımsız olarak, özellikle Ankara kenti 
özelinde, büyük ölçekli kamu yapılarının kentsel mekânın yeniden 
tarifinde sahip olduğu önemli rol de şüphesiz vurgulanmaya değerdir. 

 Bütün bunların ışığında, TRT yapısının örneklediği gibi, 1960-
1980 dönemindeki inşa etme pratiğinin ve ağırlıklı olarak kamu 
yapılarında tercih edilen modern mimari dilin dönemin politik ve 
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ekonomik gerçeklikleri ile ilişkisinin, TRT’nin kurumsal yapılan-
masındaki değişimlerde ve dönüşümlerde önemli bir etken olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Başlangıcı

Türkiye’de ilk radyo yayını 1927 yılında, Sirkeci’deki Büyük 
Postane’nin bodrum katındaki bir odadan “İstanbul Telsiz Te-
lefonu” adı ile yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
19 Şubat 1925 tarihinde kabul edilen“Telsiz Tesisi Hakkın-
da Kanun” tasarısını, 1926 yılında Ankara ve İstanbul’da 5’er 
KW’lık iki radyo vericisinin kurulması kararı izlemiştir. Bir 
Fransız firması tarafından kurulan vericilerden yayın yapma 
imtiyazı ise hükûmet desteği ile kurulan “Telsiz Telefon Türk 
Anonim Şirketi”ne (TTTAŞ) 10 yıllık bir sözleşme ile veril-
miştir. 1927 yılında yapılan ilk yayın sonrası düzensiz aralıklar 
ile yayın yapan İstanbul Radyosu ve Ankara Radyosu faaliyete 
geçmiş; ancak beklenen gelişme görülmediğinden şirketle ya-
pılan sözleşme yenilenmemiş ve radyo yayıncılık imtiyazı 1936 
yılında PTT’ye, 1940’ta Başbakanlık Basın Yayın Genel Mü-
dürlüğü’ne devredilmiştir (Aziz, 2013, ss. 195-196). Yapım ve 
yönetim birimleri ile yayın ve kayıt stüdyolarının yer aldığı An-
kara Radyoevi 1938’de (Şekil 6), İstanbul Radyoevi ise 1949’te 
hizmete alınmıştır. 

Bu gelişmelere rağmen, kamu yayıncılığının hukuki ve ku-
rumsal tanımının uzun zaman boyunca belirsizliğini koruma-
sı devlet radyolarının 1940’larda CHP, 1950’lerde DP hükû-
metleri tarafından birer propaganda aygıtı olarak kullanımının 
önüne geçilememiştir. Bu nedenle, 1960 darbesi öncesi, DP’ye 
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karşı muhalefetin birleştiği önemli ilkelerden biri devlet radyo-
larının tarafsızlığının sağlanması idi. 1961 yılında kabul edilden 
yeni anayasada devlet yayıncılığının bağımsızlığı ve tarafsızlı-
ğı açıkça tarif edilmiş, ancak sonraki yıllarda AP hükûmetleri 
tarafından bu tanımlama değiştirilmek istenmiştir. 359 sayılı 
TRT Yasası’nın 24 Aralık 1963 tarihinde TBMM’de kabulü 
ile (Ünlüer, 2000, s. 48) kamu yayıncılığının yasal ve kurumsal 
altyapısı oluşturulmuş ve bağımsız bir devlet kurumu olarak 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kurulmuştur. Kuru-
mun adında “televizyon” ibaresi geçmesine karşın, 1963 yılında 
kabul edilen Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda televizyon 
yayınlarına başlanmasının hedeflenmediğini vurgulamak gere-
kir (Aziz, 1976, s. 143).

Bunun dışında, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde 
Taşkışla’daki Elektrik Mühendisliği laboratuvarlarında 1952 
yılından itibaren televizyon deneme yayınları yapılmaya başlan-
mıştır (Şekil 7). Akademik amaçla yapılan, düzenli bir takvime 

Şekil 6.  
1940 yılında 
Ankara Radyoevi
Kaynak: 
VEKAM Kütüphanesi 
ve Arşivi
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bağlı kalınmayan bir yayın olmasından ve o dönem İstanbul’da 
televizyon alıcılarının sayısının çok az olmasından ötürü, İstan-
bul’un çok küçük bir bölümünde bu yayınlar izlenebilmektedir 
(Öztürk-Çiçek, 2017, s. 101). Yayınların yaygınlaşamamasının 
bir nedeni olarak da Türkiye’de televizyon alıcısı üretiminin 
1970’lerin sonunda başladığını ve 1980’li yıllara kadar televiz-
yon alıcılarının ithal lüks tüketim malları olarak çok yüksek 
fiyatlara satıldığını da göz önüne almak gerekir (İlaslan, 2014, 
ss.41-46). Bununla birlikte, TRT Yasası’nın 1964 yılında yü-
rürlüğe girmesi ile birlikte, yakın gelecekte televizyon yayınla-
rına başlanacağı kesinlik kazanmış, ancak bunun tam olarak ne 
zaman olacağı belirlenmemiştir.

1968 yılında kabul edilen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nı’nın onuncu bölümünde, “Yayın ve Telekomünikasyon / Rad-
yo ve Televizyon” başlığı ile plan döneminde televizyon yayın-
larına başlanması konusu belirtilmiştir. Bu plana göre, ülkedeki 

Şekil 7.  
1963 yılında, 
dönemin başbakanı 
İsmet İnönü, 
İTÜ TV Taşkışla 
stüdyolarında
Kaynak: 
TRT Arşivi
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televizyon alıcılarının sayısı İstanbul’da yaklaşık 3000, Türki-
ye’nin güney bölgelerinde ise 4000 olarak belirtilmiştir. Bu bö-
lümde ayrıca televizyon yayınlarına başlanmadan önce hangi 
bölgelerde nasıl yayın sistemlerinin, ne kapasitede oluşturula-
cağı ve hangi aşamalarda televizyon yayıncılığının geliştirile-
ceği hakkında araştırmaların tamamlanacağı ifade edilmiştir. 

 Aziz’in çalışmasına dayanarak, bu konuda iki araştırma raporu-
nun hazırlandığını söylemek mümkündür. Bunlardan biri 1968 
yılında TRT tarafından, ikincisi de 1971 yılında UNESCO 
uzmanları tarafından yapılmıştır (Aziz, 1976, s. 145). İki çalış-
manın da mutabık kaldığı nokta, Türkiye’nin dağlık coğrafya-
sından ötürü televizyon yayınlarının yaygınlaşmasının, Anka-
ra’daki genel müdürlüğe bağlı olacak biçimde büyük şehirlere 
kurulacak yapım ve yayın merkezleri ile onlara bağlı çalışacak 
çok sayıda küçük çaplı vericinin yurt çapında yerleştirilmesi ile 
mümkün olacağıdır. 1970’li ve 1980’li yıllarda kurumun bütçe-
si ağırlıklı olarak bu yatırımların gerçekleştirilmesine ayrılmış; 
1980’lerin sonunda uydu teknolojisinin yaygınlaşması ile ya-
yınların ülke çapında izlenebilmesi mümkün olmuştur. 

Teknik gereksinimlerin dışında yetkin ve uzmanlaşmış 
personel bulmak da kurum için büyük bir sorun olmuştur. 1963 
yılında, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın aksine, Batı Al-
manya ile yapılan bir anlaşma sonucunda, Ankara’da bir Te-
levizyon Eğitim Merkezi kurulmaya başlanmıştır. Bu amaçla 
teknik donanım Batı Almanya tarafından hibe edilecek ve ye-
tiştirilecek personel Batı Almanya’dan gönderilecek eğitmenler 
tarafından eğitilecektir. Bununla birlikte bu merkezin sadece 
eğitsel amaçlı, kapalı devre bir televizyon yayını yapmasının 
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öngörüldüğünü de belirtmek gerekir (Cankaya, 2003, s. 74). 
Bu anlaşmaya göre televizyon yayıncılığı için uygun bir bina 
inşa etmek Türkiye devletinin sorumlu olduğu bir konuydu. 
Ne var ki, maddi imkânsızlıklardan ötürü, yeni bir bina inşa et-
mek yerine Kızılay’da Mithatpaşa Caddesi üzerindeki iki bina-
nın bodrum katları birleştirilecerek kullanılmaya başlanmıştır 
(Tuğrul, 1975, s. 14). 1965 yılında TRT Genel Müdürlüğü’nün 
de Ulus’taki Paket Postanesi binasından Mithatpaşa Caddesi 
37 numaraya taşınması, caddenin yayıncılık açısından önemini 
arttırmıştır (Şekil 8) (Cankaya, 2003, s. 117).

 TRT’nin ilk deneme yayını 31 Ocak 1968 tarihinde, 
Mithatpaşa Caddesi 49 numaradaki binanın bodrum katında 
hazırlanan stüdyoda gerçekleştirilmiştir (Şekil 9). Yayınları-
nın haftada üç gün yapılması planlanmıştır (Cankaya, 2003, s. 
75). Ankara Televizyon Vericisi’nin yayın alanının o dönemde 
1276 km2 olduğu ve bir milyon izleyiciye ulaşabildiği; bununla 
birlikte, iki adet stüdyonun daha işletime alınacağı ve bununla 
ilgili teknik donanımın sağlanması için Batı Almanya ile an-
laşma yapıldığı belirtilmektedir (Cankaya, 2003, s. 79).

İlk yıllarda TRT’nin televizyon yayıncılığında çok sorun-

Şekil 8.  
Mithatpaşa Caddesi 
37 numarada yer 
alan TRT Genel 
Müdürlüğü binası 
Kaynak: 
Anadolu Ajansı 
Arşivi

Şekil 9.  
İlk televizyon 
haberleri, Zafer 
Cilasun’un sunu-
muyla, Mithatpaşa 
Stüdyosu’nda 
yayınlanmıştır
Kaynak: 
TRT Arşivi
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lu bir dönem yaşadığını söylemek mümkündür. Maddi imkân-
ların gitgide artan gereksinimler karşısında yetersiz kaldığını, 
elektrik kesintilerinden ötürü yayın süresinin etkilendiğini, Batı 
Almanya’nın hibe ettiği teknik donanımın büyük bir kısmının 
ömrünü tamamladığını ve sık sık arızalandığını dönemin Anka-
ra Televizyonu Genel Müdürü Mahmut Tali Öngören’in yazı-
larından anlayabiliyoruz. Öngören’e göre, Mithatpaşa Stüdyo-
ları’ndaki ilk yıllar, mekânın yetersizliği ve içinde bulundukları 
ilkel sayılabilecek koşullardan ötürü tek kelimeyle “yorucu” idi:

Stüdyo bir apartmanın yayıncılık için uygun olmayan bodrum ka-
tında yer almaktaydı. Yan apartmanın bodrumunda da dekor atöl-
yesi yer almaktaydı. 49 numaralı apartmanın üst katları da televiz-
yonun büroları olarak kullanılıyordu. Aynı binada başka bir dairede 
yaşayan bir aile gürültüden ötürü devamlı şikâyete geliyordu, ancak 
yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve onlara tek söyleyebildiğim çok 
talihsiz oldukları idi. Onlara başka bir yere taşınmaları gerektiğini 
söylediğimde bana çok kızıyorlardı, ancak kısa bir süre sonra ta-
şınmaktan başka çareleri kalmadı (Öngören, 1983, s. 16).

Birimlerin parçalanmış bir yapıda olması da bir diğer so-
run kaynağıydı. Araştırma sürecinde görüştüğümüz TRT’de o 
dönem dekor şef tasarımcısı olarak görev yapmış bir personel, 
TRT Ankara Televizyonu’nun depolarının ve atölyelerinin, 
tıpkı o dönem hızla büyüyen birçok devlet kurumunda olduğu 
gibi (Uysal, 2011, s. 44), plansız bir biçimde 17 ayrı binada yer 
aldığını; acil bir gereksinimi karşılamak için uzaklığına bakıl-
maksızın çabucak bir depo veya apartman dairesinin kirala-
nabildiğini ve bunun televizyon gibi son derece dakik olması 
gereken bir yayın organında yayın bandı yetiştirirken trafiğe 
takılmaya veya büyük ebatlı bir dekoru atölyeden stüdyoya ta-
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şımayı güçleştirdiğine neden olduğunu söylemektedir (Okyay 
ile sözlü görüşme, Nisan 2017). 1975 yılında yeni bina hizmete 
alınana kadar, artan personel sayısı ve mekân gereksinimleri ne-
deniyle kurumun birçok birimi bu bölgede kiralanan dairelere 
veya ofislere yerleşmiştir. Hatta mekânsal ve maddi yetersizlik-
lerden ötürü arşiv değeri olan evrakların ve yayın bantlarının 
saklanmasının da neredeyse imkânsız hâle geldiği ve çoğun-
lukla boş bant alınamadığından ötürü kayıtlı bantların üzerine 
yeniden kayıt alındığı anlatılmaktadır (Serim, 2007, s. 74). 

Ayrıca, Aziz’in makalesinde verilen istatistiklerden de 
anlıyoruz ki (Tablo 1), TRT Televizyon Daire Başkanlığı’na 
bağlı çalışan sayısı 1969 yılından itibaren üstel olarak artmıştır. 
Bu durum, yetişmiş eleman ihtiyacının artışına bağlı olarak bir 
nebze olsun açıklanabilir; ancak TRT’nin iltimas ile devlet me-
muru olarak çalışmak isteyenler için cazibeli bir kurum oldu-
ğunu da not düşmek gerekir. 1973-1975 yılları arasında görev 
yapmış olan Genel Müdür İsmail Cem (Şekil 10) anılarında 
bu durumu, TRT Genel Müdürü olarak ilk göreve başladı-
ğı günlerde, o dönem Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan genel 
müdürlüğün her odasının hiçbir iş yapmadan oturan insanlar-
la dolu olduğunu yazarak ifade etmiştir. Bunun nedenleri ola-

Şekil 10.  
1973 yılında dönemin 
TRT Genel Müdürü 
İsmail Cem Mithatpaşa 
Caddesi’ndeki TRT 
Genel Müdürlüğü bi-
nasının önünde
Kaynak: 
Anadolu Ajansı Arşivi

Şekil 11.  
1972 yılında sanatçı 
Füsun Önal canlı çe-
kim sırasında yayın 
arızasının giderilmesi-
ni beklerken
Kaynak: 
Anadolu Ajansı Arşivi
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rak, diğer devlet kurumlarına kıyasla verilen yüksek maaşları 
ve TRT’nin herhangi bir üst otorite kararı olmaksızın kendi 
kadrosunu açabilmeye kâdir olmasını göstermiştir. Bu iki du-
rumun da bağımsız bir yayın kuruluşu için gerekli olduğuna 
ancak önceki yönetimler tarafından istismar edildiğine vurgu 
yapmıştır (Cem, 1976, s. 19).

Kısacası, dağılmış halde olan bütün birimleri ve çalışan-
ları bir çatı altında toplayacak bir genel müdürlük binasının 
ve televizyon yayınlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülebileceği 
(Şekil 11) ve bu amaca uygun olarak tasarlanmış bir televizyon 
tesisleri binasının inşası; 1970’li yılların ortalarına doğru, o dö-
nem kurum tarafından kullanılan yapıların sayısı da göz önüne 
alındığında acil bir gereksinim hâlini almıştı (Şekil 12).

Yıl Çalışan Sayısı Artış Yüzdesi
1970 339 %12
1971 347 %14
1972 461 %16
1973 545 %17
1974 759 %21
1975 839 %21.5

Tablo 1.  
Yıllar içinde TRT 
Televizyon Daire 
Başkanlığı’nın 
çalışan sayısı ve artış 
yüzdesi
Kaynak: 
Aziz, 1976, s. 157

Şekil 12.  
TRT’nin 1990 yılı-
na kadar kullandığı 
binaların konum-
larının güncel 
Ankara haritası üze-
rine işlendiği hari-
ta. Kaynakça’da yer 
alan yayınlardaki 
konum tariflerinden 
faydalanılarak yazar 
tarafından hazırlan-
mıştır. Adı kırmızı 
ile yazılmış yapılar 
makale kapsamında 
ele alınmıştır
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Binanın Künyesi ve Deşifresi

Mimari proje kapağında (Şekil 13) belirtildiği adı ile TRT 
Genel Müdürlük ve Televizyon Tesisleri Binası, Atatürk Bul-
varı’nın Kavaklıdere kavşağı köşesinde, Nevzat Tandoğan 
(Zeytin Dalı) Caddesi, No: 2, Kavaklıdere/Çankaya/Ankara 
adresinde bulunmaktadır. Kamçıl-Bediz Mimarlık Bürosu ta-
rafından tasarlanan, 1645.56 m2 taban alanına ve 12741 m2 ka-
palı alana sahip olan yapının 26 Mart 1971 tarihli temel ruh-
satından inşaatının 1971 yılının Mart ayında başladığını (Şekil 
14); yapı kullanma ruhsatından ise 12 Ekim 1973 tarihinde 
inşaatın tamamlandığını görebilmekteyiz (Şekil 15). Binanın 
resmen kullanıma açıldığı tarih, TRT’nin kurumsal tarihçesin-
de 09.04.1974 olarak belirtilmiş olsa da; gerek İsmail Cem’in 
anılarından, gerek kurum tarafından gazetelere verilmiş olan 
çeşitli resmi ilanlardan anlaşıldığı kadarıyla kurumun birçok 
biriminin aynı yıl içerisinde peyderpey yeni genel müdürlük 
binasına taşındığı anlaşılmaktadır (Şekil 16).

Şekil 13.  
Proje kapak sayfası 
ve vaziyet planı 
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi
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Şekil 14.  
Yapı temel ruhsatı
Kaynak:  
Çankaya Belediyesi Arşivi

Şekil 16.  
1973 yılında, ABD 
Büyükelçiliği’nin çatısından 
TRT Genel Müdürlüğü in-
şaatının görünümü
Kaynak: 
Seyfettin Aydın Arşivi

Şekil 15.  
Yapı kullanma izin belgesi
Kaynak:  
Çankaya Belediyesi Arşivi
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Şekil 17.  
AA kesiti çizimi. Büro 
alanları kırmızı ile, 
stüdyolar ve teknik 
alanlar kırmızı ile 
işaretlenmiştir
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi

Şekil 18.  
BB kesiti çizimi. Büro 
alanları kırmızı ile, 
stüdyolar ve teknik 
alanlar kırmızı ile 
işaretlenmiştir
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi

TRT’nin eski baş mimarı Cemile Okyay Mumcu ile yapı-
lan görüşmede (Mumcu ile sözlü görüşme, Nisan 2017), bina-
nın çalışanlar arasında TARKO binası adı ile bilindiği; bu adın 
bina girişindeki tabelada da yazdığı ve binanın TRT’nin mülkü 
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olmadığı belirtilmiştir. Bu durum işverenin proje künyesinde 
“Tarım Kredi Kooperatifi (TARKO) Mensupları Emekli San-
dığı Vakfı” olarak geçmesinden de anlaşılmaktadır. Aynı kuru-
mun mülkü olan Arı ve Orkut Stüdyoları’nı içeren bölümde 
bu mülkiyet durumu daha ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

Böylesine karmaşık işlevli bir yapıyı tarif ederken önce-
likli olarak mimari çizimleri analiz etmek binanın kullanımını 
açıklamak hususunda yararlı olacaktır. AA ve BB kesit çizim-
lerine (Şekil 17-18) bakacak olursak, zemin altındaki katların 
bir yayın çekimi için gereken genişlikte ve teknik özelliklere 
sahip fuaye, hol, reji odası, makyaj odası, depo, maragozhâne 
vb. mekânlarla ayrıntılı biçimde tefriş edildiğini; zemin üstü 
katların ise açık ofis katları olarak boş bırakıldığı görülmekte-
dir.

Yapının inşaat ruhsatından ve projesinden betonarme kar-
kas üzerine zemin altında üç, zemin üzerinde giriş katı dâhil 
olmak üzere altı kat olarak toplam dokuz katlı inşa edildiği 
tespit edilmiştir. Zemin altı katlar için Nevzat Tandoğan Cad-
desi, Atatürk Bulvarı ve Ballı Sokak tarafına kuranglez boşluk-
ları yerleştirilmiş; ayrıca kapalı teknik bölümlerin klima ile ha-
valandırılacağı projede belirtilmiştir. Plan çizimlerinde (Şekil 
19-21) zemin altı katlarda bir adet seyircili canlı yayın stüdyo-
su (A stüdyosu), bir adet çekim stüdyosu (B stüdyosu), bir adet 
haber stüdyosu ve reji odası (C Stüdyosu), bir adet devamlılık 
stüdyosu (D Stüdyosu), kontrol, prova ve ölçü odaları, fotoğraf, 
video ve telesine stüdyoları, arşiv odaları, malzeme, kostum ve 
aksesuar depoları ile servis hacimlerinin bulunduğu görülmek-
tedir (Şekil 22-24). 
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Şekil 19.  
Üçüncü bodrum kat 
planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi

Şekil 20.  
İkinci bodrum kat 
planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi

Şekil 21.  
Birinci bodrum kat 
planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi
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Şekil 22.  
1975 yılında B 
Stüdyosunun açılışı 
için yapılan özel pro-
gramdan bir görüntü
Kaynak: 
TRT Arşivi

Şekil 23.  
1975 yılında hizmete 
açılan yeni montaj 
odalarından bir gö-
rüntü
Kaynak: 
Anadolu Ajansı Arşivi

Şekil 24.  
1975 yılında hizmete 
açılan yeni makyaj 
odalarından bir gö-
rüntü
Kaynak: 
Anadolu Ajansı Arşivi
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Ballı Sokak tarafından erişilebilecek şekilde binanın ku-
zeyinde, A stüdyosunun servis hacimleriyle doğrudan irtibatı 
olan bir araç rampası ve servis merdiveni kovası yer almaktadır. 
-7.20 metre kotunda yer almakta olan 2. bodrum kattaki A 
ve B stüdyoları çift kat yüksekliğe sahiptir ve ilgili kediyolları 
projede belirtilmiştir. A stüdyosunda 16 metre, B stüdyosunda 
10 metre kolon açıklığı geçilmiş; tavan kirişleri de buna uygun 
olacak şekilde, gerekli ışık ve ses ekipmanlarını barındıracak 
çelik iskelete mukavim olarak tasarlanmıştır. A stüdyosunda 
sesli çekim için uygun olacak şekilde bütün yüzeylerde ses izo-
lasyonu olması gerektiği projeye işlenmiştir. 

Yapının temel projesi hakkında ayrıntılı bilgi bulunma-
maktadır. İksa projesinden, yapı parselinin 11.37 metre kotuna 
kadar kazılarak, mütemadi temel ayaklarının ahşap payandalar 
ile istinat duvarıyla geçici olarak bağlantısının sağlandığı anla-
şılmaktadır. Temel üzeri betonarme karkasta sekiz katlı olarak 
projelendirilmiş binada, stüdyolar için gerekli olan hacimlerin 
sağlanması için çift kat yüksekliğe sahip mekânların tavanla-
rı, perde duvar olmaksızın aksiyel kolonlara bağlanan kirişler 
vasıtasıyla taşınmış; ayrıca A stüdyosunda (Şekil 25) 15 metre, 
B stüdyosunda (Şekil 26) 11 metre kolon açıklığı sağlanmış-
tır. Yapının geri kalanında kolon açıklığının doğu-batı aksında 
3.90, 5.20 ve 6.00 metre, kuzey-güney aksında ise 5.60 metre 
olduğu görülmektedir. 

Yapı parselinin doğu yönünde Atatürk Bulvarı’nın izine 
paralel olarak güneye doğru genişlemesi neticesinde, doğu-ba-
tı aksının doğu yönündeki genişliği kuzeyde 5.50 metreden 
güneyde 8.50 metreye doğru bir artış göstermiştir. Yapı +4.30 
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kotundan itibaren, U şeklinde iki kanatlı bir hale gelmiş, büro 
bölümleri iki taraftan dışarıyla temas kurabilmiştir. Yapının 
kuzeydoğu kanadında bir adet spiral yangın merdiveni yer al-
maktadır.

Şekil 25.  
1970’li yıllarda A 
stüdyosunda bir açık 
oturum yayını
Kaynak: 
TRT Arşivi

Şekil 26.  
2016 yılında TARKO 
B Stüdyosu
Kaynak: 
Tolga Gören tarafın-
dan 08.05.2013 
tarihinde yapılan 
Foursquare pay-
laşımı [Link]
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Şekil 27.  
Giriş kat planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi

Şekil 29.  
Giriş kat planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi

Şekil 28.  
Giriş kat planı
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi 
Arşivi



TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ: TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜK VE TELEVİZYON TESİSLERİ BİNASI

95

Plan çizimlerini (Şekil 27) incelediğimiz zaman görebili-
yoruz ki, zemin kattaki Nevzat Tandoğan Caddesi’ne cepheli 
giriş holü, edinilen projede tashih edilerek büro alanına çevril-
miş olup, bina girişi Nevzat Tandoğan Caddesi - Atatürk Bul-
varı köşesindeki merdivenle ulaşılan saçak altı bölgenin 5.70 
metre içeriye çekilmesiyle oluşturulmuştur. Giriş katta muha-
sebe ve reklam departmanı tarafından kullanılan ofis alanla-
rı, senkron stüdyoları, senkron ve montaj odaları, film göste-
rim odaları ile ilgili teknik hacimler yer almaktadır. Binada iki 
adet sirkülasyon kovası ve bağlı olarak dört adet yolcu ve yük 
asansörü yer almaktadır. Islak hacimler de kovalarla birleşik 
olarak çözülmüştür. Mimari projede üstteki dört kat, normal 
kat olarak belirtilmiş (Şekil 28); iç mekândaki büro çözümleri 
“ihtiyaca göre bölümlenecek büro alanları” adı altında, proje 
üzerine sonradan kalemle yapılmış tashihlerle belirlenmiştir. 
Genel müdürlük makamının üçüncü katta yer aldığı, eski Ge-
nel Müdür İsmail Cem’in anılarında belirtilmiştir (Cem, 1976, 
s. 204). Projede teras kat olarak belirtilmiş olan beşinci kat, 
beş metre çekme mesafesine sahip olup; yemekhane, mutfak, 
bulaşıkhane, tamirhane ve depo hacimleri içerdiği ve terastaki 
kuzeye bakan balkonun çizim üzerine yapılmış tashihte iptal 
edildiği görülmektedir (Şekil 29). 

Yapının çatısı düz teras çatı olarak tasarlanmış olup, 18.20 
kotunda yer almaktadır. Ayrı bir çatı projesine ulaşılamaması-
na karşın, çatının gerekli anten vb. ekipmanların yer alabilmesi 
için gerekli mukavemette tasarlandığı düşünülmektedir. Teras 
kattaki 5 metrelik çekmenin üzeri, eğimli ondüle sac ile kapa-
tılmıştır. 
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Şekil 30.  
Cephedeki prekast panel-
ler, pleksiglas güneş kırı-
cılar ve çatı saçağı
Fotoğraf: 
Yazarın arşivi

Şekil 32.  
Güney cephesi çizimi
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi Arşivi

Şekil 31.  
Doğu cephesi çizimi 
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi Arşivi 
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Şekil 34.  
Kuzey cephesi çizimi
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi Arşivi

Şekil 33.  
Batı cephesi çizimi
Kaynak: 
Çankaya Belediyesi Arşivi

Yapının dış cephesindeki 60 cm genişliğindeki ve 130-
200 ile 140-200 ebatlarındaki dönen alüminyum doğramalar 
ile hareketli prekast cephe kaplamaları projede ayrıntılı olarak 
belirtilmemiş; beraberinde cepheyle bütünleşik olan pleksiglas 
güneş kırıcıların detay çizimlerine ulaşılamamıştır. Kuzeydeki 
sağır cepheler kaba sıva üzeri badana olarak yapılmıştır. Di-
ğer yönlerdeki cepheler prekast cephe üniteler ve tavana hizalı 
pleksiglas güneş kırıcılar ile kapatılmış; yapının iç avluya ba-
kan cepheleri güneş kırıcı olmaksızın yalnız prekast panellerle 
döşenmiştir (Şekil 30-34).
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Yapı Tamamlandıktan Sonra Yaşanan Sorunlar

TRT’nin yeni genel müdürlük binasının hizmete alınışı ile il-
gili olarak araştırma kapsamında kesin bir tarihe ulaşılamasa 
da, çeşitli nedenlerden ötürü binanın inşaatı tamamlandıktan 
sonra bir-iki yıl boyunca tam olarak kullanılamadığı bilinmek-
tedir. Bunlardan bir tanesi, bina hizmete girdikten kısa bir süre 
sonra bodrum katlardaki stüdyolarda gerçekleşen ve yeni alınan 
donanımları kullanılamaz hâle getiren yangındır. 26 Mayıs ve 
27 Mayıs 1975 tarihli Milliyet Gazetesi’nin birinci sayfaların-
da bu konu haber yapılmış; yaygın yayınlarda olayın ülkedeki 
güncel politik çekişmelerden kaynaklanan bir sabotaj sonucu 
gerçekleşmesi olasılığı tartışılmıştır. 1976 yılında halen stüd-
yolar tam kapasiteyle işletilememiş; bu durum Cumhuriyet 
Gazetesi’nin 26 Haziran 1976 tarihli sayısının 10. sayfasında 
da belirtilmiştir. Haberde taşınma sürecinin plansız bir şekilde 
yürütülmüş olmasından dem vurulmakta ve yapım birimleri-
nin stüdyolara uzak olması nedeniyle ciddi sorunlar yaşandığı 
vurgulanmaktadır. 

Yeni binanın inşası ile her ne kadar farklı binalara dağıl-
mış olan birimler bir süre için bir araya getirilebilmiş olsa da, 
artan personel sayısı kurumun yeniden çevre binalara yayılma-
sına neden olmuştur. Cumhuriyet Gazetesi’nin 25 Ekim 1976 
tarihli sayısının 10. sayfasında yer alan haberde belirtildiği ve 
sonradan kurumdan emekli elektrik mühendisi Zülfikar Yıl-
maz’ın da doğruladığı bilgiye göre (Yılmaz ile yapılan görüşme, 
Nisan 2017), yapının batısında yer alan eski bir yapı, genel mü-
dürlük ek binasının inşa edilmesi için satın alınmış; ancak büt-
çe yetersizliğinden ötürü bu gerçekleştirilemeyince, kostüm ve 
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dekor birimleri ile sanat yönetmenliği tarafından kullanılmaya 
başlanmış; binaya, o dönem popüler olan bir Amerikan dizi-
sinden hareketle “Küçük Ev” adı takılmıştır (Şekil 35). Yapının 
yerinde bugün Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombdusmanlık) 
binası yer almaktadır.

Kardeş Yapı: Arı (Orkut) Stüdyosu

TRT Genel Müdürlüğü binasından birkaç yıl önce inşa edil-
mesine karşın, çağdaş televizyon yayıncılığında önemli izler bı-
rakmış bir diğer yapıdan da bu makale kapsamında söz etmek 
gerekir. Projesi, Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Bir-
liği Vakfı tarafından birkaç yıl sonra TRT Genel Müdürlüğü 
binasını da inşa edecek olan Demirtaş Kamçıl–Rahmi Bediz 
Mimarlık Bürosu’na 1968 yılında yaptırılan yapı, sinema, pas-
tane, okul, tiyatro, matbaa, düğün salonu, pavyon gibi işlevleri 

Şekil 35.  
1973 yılında ABD 
Büyükelçiliği’nin gi-
riş kapısı aralığından 
görülen “Küçük Ev”
Kaynak: 
Seyfettin Aydın Arşivi
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Şekil 36.  
Yapının vaziyet planı
Kaynak: 
Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar Arşivi

Şekil 37.  
Güney cephesi çizimi
Kaynak: 
Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar Arşivi

Şekil 38.  
CC (Tiyatro) kesiti 
Kaynak: 
Ankara’da İz Bırakan 
Mimarlar Arşivi
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içeren bir bazadan ve üzerinde bugün Tarım Kredi Koopera-
tifleri tarafından kullanılan ofis bloğundan oluşmaktadır (Şekil 
36-38). Bahçelievler Son Durak olarak bilinen, bugünkü adı ile 
Wilhelm Thomsen Caddesi üzerinde yer alan yapı kooperatif-
çilik eğitim sitesi olarak kurgulanmış olsa da, bugün sinema ve 
tiyatro bölümleri TRT tarafından televizyon stüdyosu olarak, 
pastanesi Tarım Kredi Kooperatifi Yardımlaşma Birliği Genel 
Merkezi olarak, düğün salonu ise dernek lokali olarak kullanıl-
maktadır (Bayraktar, 2006, 33).

1971 yılında tamamlanan binanın tiyatro salonu aynı yıl 
TRT tarafından televizyon stüdyosu yapılmak üzere kiralanmış-
tır. Kısa bir tadilatın ardından televizyon stüdyosu olarak yeniden 
açılan mekânın adı, yanında yer alan Arı Sineması ile uyumlu 
olacak biçimde Arı Stüdyosu olarak belirlenmiştir (Şekil 39-
40). Ancak, 1972 yılında, dönemin Televizyon Daire Başkanı 
Güntekin Orkut’un vefatından sonra, kendisinin anısını yaşat-
mak için stüdyonun adı Orkut Stüdyosu olarak değiştirilmiştir. 
Parterde 422, balkonda 143 olmak üzere toplamda 565 izleyici 
kapasiteli (Cumhuriyet, 08.01.1973, s. 6) salon uzun yıllar boyun-
ca TRT’nin seyircili bant yayınlarının çekimi için kullanılmıştır. 

Şekil 39.  
Arı Stüdyosu 
Açılış Töreni, 
24 Aralık 1971 
Kaynak: 
Anadolu Ajansı Arşivi

Şekil 40.  
1973 yılında Arı 
Stüdyosu reji odasın-
dan bir görünüm
Kaynak: 
Anadolu Ajansı Arşivi



TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ: TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU 
GENEL MÜDÜRLÜK VE TELEVİZYON TESİSLERİ BİNASI

102

Bugün Arı Stüdyosu olarak bilinen bölüm, 1986 yılında (Sezer 
ile yapılan görüşme, Nisan 2016) TRT’nin canlı yayın stüdyosu 
yapmak için kiraladığı eski Arı Sineması’dır. 

TRT Genel Müdürlüğü Binası ile Arı Stüdyosu’nu bir-
biriyle ilişkili kılan iki önemli unsur vardır. Bunlardan ilki, Arı 
Stüdyosu’nun TRT tarafından kiralanması ile Genel Müdürlük 
binasının inşaatına başlanması aynı yıla denk gelmesidir. İkin-
cisi ise, iki yapının da işverenlerinin ve mimarlarının aynı ku-
rumlar (TARKO) ve kişiler (Demirtaş Kamçıl–Rahmi Bediz) 
olmasıdır. Tüm bunların ışığında, yakın zamana kadar plansız 
gelişimi nedeniyle zorluk çektiği düşünülen TRT’nin, aslın-
da bilinçli bir gelişme politikası yürütürek, kendi sermayesinin 
bu şekilde büyük inşaat yatırımları için yetersizliğinden ötü-
rü mevcutta kâr eden bir kurumun kiracısı olmak suretiyle bu 
yapıları kullanmaya başladığı şeklinde bir yorum getirilebilir. 
Bununla ilgili en net sonucu bize TRT’nin bugün erişime ka-
palı olan belge arşivi verebilecektir.

Sonuç Yerine: Yapıların Geleceği

TRT kurulduğu günden bu yana tartışmaların göbeğinde yer 
almıştır ve almaya devam etmektedir. Devasa yapısı, iktidar-
larla olan yakın ilişkisi ve özellikle yayıncılık tekelini elinde 
bulundurduğu dönemde sahip olduğu büyük güç nedeniyle, 
her dönem Türkiye toplumunun çeşitli bileşenlerinin tepkile-
rini çektiği görülmektedir (Şekil 41-42). Emekli TRT çalışanı 
Ömer Serim, bu durumu kitabında şöyle dile getirmektedir: 

Televizyonun tek kanallı ve her kesimin gözünün üzerinde olduğu 
o yıllarda; doktorlar, diş hekimleri, yargı mensupları, polisler, ec-
zacılar ve benzeri meslek grupları çok hassastılar. Türk filmlerinde 
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hırsızlık yapan bir polis, rüşvet alan bir hâkim ya da kürtaj yapan 
bir doktor varsa, bu filmlerin ekrana getirilmemesine dikkat edi-
lirdi. Yani bu mesleklerden hırsız, ahlaksız ya da dolandırıcı kişiler 
çıkamazdı! (Serim, 2007, ss. 103-104)

1991 yılında OR-AN’da yapımı tamamlanan, Erdoğan 
Elmas, Zafer Gülçur ve Ertur Yener tasarımı TRT Sitesi’nin 
hizmete alınmasından sonra, bu makalede incelenen eski genel 
müdürlük binasında yer alan birçok birim buraya taşınmıştır 
(Göncü, 2012, ss. 21-34). Genel müdürlük makamı uzun zaman 
boyunca Kavaklıdere’deki eski binada kalmış olsa da 1999 yılında 
yeni siteye taşınmış ve eski yapının zemin üstündeki katları ta-
mamen boşaltmıştır. O yıldan beri üst katlar Yargıtay Ek Binası 
olarak, zemin altındaki stüdyo katları ise halen çeşitli televiz-
yon programlarının çekimi için kullanılmaktadır. 2004 yılında 
orijinaline sadık kalınarak yenilenen stüdyo birimlerinin uzun 
süreli kiralama sözleşmesi sona ermiş olsa da (Öztürk Çiçek, 
2017, s. 218) senelik sözleşme düzenli olarak yenilenmektedir. 
Öte yandan, eski genel müdürlük yapısı her ne kadar orijinal 
mimari özelliklerini yitirmemiş olsa da, bakımsız durumu ve 
kardeş yapısı Arı Stüdyosu hakkında mal sahibinin aldığı yıkım 
kararı, bu yapının da geleceği için kuşku uyandırmaktadır.

2015 yılının son günlerinde Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nden çıkan karar uyarınca yapılan plan değişikliğiyle 
Arı Stüdyosu’nun da içinde yer aldığı yapı adası işlev değişikli-
ği getirilerek ticaret alanına dönüştürüldü.2 7 Ocak 2016’da ise 

2 “Arı Stüdyosu değil, temsil ettiği değerler yıkılmak isteniyor!” 
http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8380 (Erişim 
tarihi: 09.10.2018)

http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8380
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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Yönetimi tarafından yıkım 
ve yeniden yapım ihalesi gerçekleştirildi.3 Başta mimarlık mes-
lek kamuoyu olmak üzere birçok sivil toplum bileşeni tarafından 
gösterilen tepkiler, yapının tescili talebinin4 Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından reddi sonrası yargıya taşındı. Hazırlanan 
bilirkişi raporunda yapı grubunun ‘toplumun maddi tarihini 
oluşturan kültür verileri içinde tarihsel, simgesel, anı ve estetik 
nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar olarak 1. Grup yapılar 
kapsamında tescillenmesi, konumlandığı parselin koruma alanı 
olarak belirlenmesi gerektiği” sonucuna varıldı.5 Bu makalenin 
yazıldığı günlerde hukuki süreç devam ediyor olsa da, TRT’nin 
halen stüdyoları tahliye etmemiş olması, Arı Stüdyosu’nun da 
eski genel müdürlük yapısının da geleceği için umut ışığı ya-
ratmaktadır. 

Sonuç yerine, Türkiye yayıncılık tarihinin değerli bileşen-
leri olan iki yapının da, mimari özgünlükleri ve değerleri koru-
narak ve yenilenerek kullanımına devam edilmesi yönünde te-
mennimizi ortaya koymak, sanırım bu çalışmanın varabileceği 
en önemli nokta olacaktır. 

3 “Arı ve Orkut stüdyoları yıkılıyor.” http://www.hurriyet.com.tr/ar-
ti-ve-orkut-studyolari-yikiliyor-40058196 (Erişim tarihi: 09.10.2018)
4 “Arı ve Orkut Stüdyoları Tescil Davası”. http://www.mimarlaroda-
siankara.org/index.php?Did=8241 (Erişim tarihi: 09.10.2018)
5 “Bilirkişiler: “TRT Arı ve Orkut Stüdyoları korunmalıdır.” http://
www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=9483 (Erişim tarihi: 
09.10.2018)

http://www.hurriyet.com.tr/arti-ve-orkut-studyolari-yikiliyor-40058196
http://www.hurriyet.com.tr/arti-ve-orkut-studyolari-yikiliyor-40058196
http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8241
http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8241
http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=9483
http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=9483
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1

Bu çalışma, Mintrak Apartmanı olarak bilinen, Demirtaş 
Kamçıl ve Rahmi Bediz mimarlık bürosunun ürettiği konut 
projelerinden birini konu edinmektedir. Ankara’daki yüzyıl or-
tası modern konut bloğu dokusunun oluşumunda hatırı sayılır 
emeği bulunan Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz mimarlık 
bürosunun imzasını taşıyan diğer konut projelerinden biri ye-
rine bu çalışmanın nesnesinin Mintrak Apartmanı olmasının 
birkaç sebebi var: Öncelikle, Türkiye mimarlık tarihyazımında 
ve modern konut söyleminin gelişimi üzerine yapılmış çalış-
malarda dönemin simgesel örneklerinin dışında kendine pek 
yer bulamamış olan konut kooperatifleri tekil örneklerde de-
ğerlendirilmeyi hak etmektedir. Bu bağlamda, Ankara’nın yüz-
yıl ortası kentleşmesine tanıklık etmiş bir bölgesinde üretilmiş 

1 Bu yazı, Prof. Dr. T. Elvan ALTAN tarafından ODTÜ Mimarlık 
Tarihi Lisansüstü Programı’nda verilen “AH 544 Architectural History 
Research Studio: Ankara 1950-1980” dersi kapsamında yazar tarafın-
dan hazırlanan çalışmadan derlenmiştir.
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olan Mintrak, kooperatif yoluyla inşa edilmiş ve döneminin 
konut üretim biçimini yansıtan, kentsel ve mimari ölçekler-
de yüzyıl ortası modern yapı ve barınma kültürünün özgün 
temsilcisi arketipik bir konut bloğu olması dolayısıyla detaylı 
bir araştırmaya layıktır. Mintrak’ın üzerinde bulunduğu Esat 
Caddesi’nin 1950’lerde yapılaşmaya başladığı göz önüne alı-
nırsa, o yıllarda inşa edilmiş çoğu konut bloğunun, yaygın ad-
landırmayla apartmanın, önceki dönemin yaygın yapı teknolo-
jilerinden olan yığma yöntemiyle üretilmiş olduğu söylenebilir. 
Fakat Mintrak, gerek inşa edildiği dönemde ve halen cadde 
için alışıldık olmayan ölçeği, gerek mimari biçimlenişi ve yapı 
karakteristiği açısından özel bir ilgiyi hak etmektedir. Öte yan-
dan, İkinci Dünya Savaşı sonrası modern konut söyleminin 
oluşumunda kentleşmeden konut sorununa, konut üretim bi-
çiminden mimari kültüre birçok açıdan etkili olan siyasi ve ik-
tisadi etkinliğin çeşitli kurumlar ve özneler aracılığıyla da iliş-
kilendiği konut projelerinden biri olması dolayısıyla Mintrak, 
döneminin diğer arketipik konut yapıları arasında ayrıcalıklı 
bir konuma sahiptir. Bu bağlamda bu çalışma, Türkiye’nin kri-
tik ekonomi-politik, sosyal ve fiziksel dönüşümler yaşadığı bir 
süreçte üretilmiş bu konut bloğunu çeşitli ölçeklerde tartışmayı 
hedeflemektedir.

Mintrak’ın tasarlanıp inşa edildiği İkinci Dünya Savaşı 
sonrası dönem, akademik yazında yüzyıl ortası olarak adlandı-
rılan ve coğrafi olarak siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel dengele-
rin sarsıldığı, Amerikanlaşma olgusunun bahsi geçen ölçeklerde 
olduğu kadar fiziksel ve mekânsal ölçekte de gündeme geldiği 
bir süreci tarifler. Savaş sonrası Türkiye, savaşın yıkımını bü-
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yük ölçekte yaşamış olan Batı Avrupa ülkeleri gibi bölgesel ve 
kentsel gelişimini etkileyen ve dönüştüren bir siyasi ve iktisadi 
çerçeveye ayak uydurur. 1948’de uygulamaya konan Marshall 
Yardımı’yla beraber Türkiye’de Amerikanlaşma sürecinin baş-
ladığı birçok araştırmacı tarafından ortaya konmuştur. Planın 
parçası olan diğer ülkelerde olduğu gibi, Birleşmiş Milletler 
Teknik Yardımı ile beraber finansal ve teknik yardım planının 
öngördüğü iktisadi ve bölgesel kalkınma, sanayileşme ve eko-
nomik liberalizasyon projesinin tamamlayıcı bir parçası olarak 
da görülebilecek olan Demokrat Parti’nin kuruluşu ve 1950’de 
iktidara gelişiyle beraber Amerikanlaşma, kentleşme ve konut 
sorunu olgularında da kendini yoğun biçimde gösterir. 

Ülkeye yabancı sermayenin girişinin, tarımda makineleş-
menin ve özellikle ağır sanayiye olan teşviğin yapı teknolojile-
rindeki gelişmelerle ve artan işgücü talebiyle beraber bu dönem-
de kırdan kente göçü, dolayısıyla kentleşmeyi ve beraberinde 
gecekondulaşmayı doğurduğu çeşitli tarihçiler ve araştırmacı-
lar tarafından ortaya kondu ve konmaya devam ediyor. Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde kenti çevresine bağlayan demiryolu 
ağıyla şekillenmiş olan tarım alanlarından kente göç, dönemin 
karakteristik kalkınma projelerinden olan karayollarının inşası 
ile de kendini gösteren kentsel bölgeleme prensibi bu dönem-
de Ankara’nın da metropoliten alan olarak gelişmesine ve ko-
nut sorunu ve yeni konut alanlarının yoğun biçimde üretimi 
ile yüzleşmesine sebep olur. 1955’te düzenlenen bir yarışma 
ile elde edilen Yücel-Uybadin Planı’nda, bir önceki imar planı 
Jansen Planı’nda da öngörüldüğü gibi, Cumhuriyet öncesi eski 
kent ile erken Cumhuriyet dönemi kentinin bürokratik kesitini 
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bağlayan kuzey-güney hattında yine güneyin yeni konut yer-
leşmelerine ayrılmasının öngörülmesi, Mintrak’ın da yerleştiği 
Kavaklıdere-Esat muhitlerinin yoğun konut bölgeleri olarak 
kentsel gelişimine dair ipuçları sunmaktadır. 1955 Yücel-Uy-
badin Planı’nda, Esat Caddesi’nin tarla dokusu içinde yer alan 
bir yol olmasına rağmen yeni bir ulaşım koridoru olarak açıl-
ması ve Esat’ta hektar başına 450 kişinin barınması öngörülür 
(Cengizkan, 2000, s. 238). 

Bununla birlikte, ülke çapında desteklenen ve sayıları ar-
tan çimento fabrikaları ve betonarme inşaatın teşviği Esat’ın 
kırsal çehresini konut yapılarının artışıyla kentselleştirir. Bu 
dönemde, Bina Yapımını Teşvik Kanunu başta olmak üzere, 
kentleşme ve konut üretim biçimlerini belirleyen birtakım ya-
salarla, göç sonucu derinleşen konut sorununa bir çözüm öne-
risi olarak konut kooperatiflerinin önü iyice açılır.

Bu anlamda, materyal ve kültürel bir olgu olarak Türki-
ye’de Amerikanlaşma’nın temellerinin atıldığı ve sadece ekono-
mi-politik bağlamda değil coğrafi ve kentsel ölçekten mimar-
lığa ve barınma kültürüne değin Türkiye’de ciddi kırılmaların 
yaşandığı 1950’ler, birçok araştırmacının ortaya koyduğu gibi, 
aynı zamanda konut kooperatiflerinin ve kooperatif yoluyla 
konut sahibi olmanın da yaygınlaştığı bir dönemdir. Türki-
ye’deki ilk örneği 1935’e tarihlenen Bahçelievler Konut Ko-
operatifi olan konut kooperatifleri, 1949’da çıkarılan bir yasa 
ile konut üretiminde başat hale gelmiş; sigortalı çalışanların 
emeklilik ikramiyeleri için İşçi Sigortaları Kurumu’nda biriken 
fonların bir kısmının Emlak ve Kredi Bankası’nda toplanması 
ve işçilerin 25 yıla varan sürelerde bankaya borçlanarak konut 
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sahibi olabilmesi çerçevesinde yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu 
bağlamda, 1950’lerin konut kooperatifleri öncülüğünde geli-
şen modern kent konutu söylemine paralel olarak, Mintrak’ın 
Kamçıl-Bediz ikilisinin tasarladığı diğer konut kooperatifi ya-
pıları gibi döneminin konut üretim biçimini yansıtan özgün 
iktisadi ve sosyal bir ürünü olduğu söylenmelidir. Kamçıl ve 
Bediz’in, İkinci Dünya Savaşı sonrası “Ankara’nın yeniden in-
şasında” aldıkları rol, özellikle konut kooperatifleri ile işbirlik-
leri çerçevesinde önem taşımaktadır (Altan, 2015, s. 92). 

Konut kooperatifleri aynı zamanda, Amerikanlaşmanın, 
beraberinde yükselen demokratikleşme söylemine koşut olarak, 
konut sahibi olabilme ve konut üretiminde etkinleşen vatan-
daş olguları ile temsiliyet kazandığı yapılar olmuştur. Yalnızca 
kooperatif yoluyla üretilmiş olması dolayısıyla değil, aynı za-
manda üretim süreci ve paydaşları açısından da Amerika Bir-
leşik Devletleri ile artan siyasi ve iktisadi ilişkilerin inşasında 
etkili olduğu bir yapı olarak Mintrak Konut Kooperatifi diğer 
yüzyıl ortası kooperatif blokları arasında özel bir konumda yer 
alır. Bu anlamda, Türkiye’nin yüzyıl ortası kalkınma ve işbirliği 
söylemi ile Mintrak Konut Kooperatifi’nin kuruluşu arasında, 
dönemin iktisadi ve mekânsal politikalarını belirleyen söylem-
selliklerin dışında somut bazı parallelikler de mevcuttur.

Bugün Koç Holding’in bünyesinde bulunan Türk Trak-
tör’ün tarihi ile Mintrak Konut Kooperatifi’nin tarihinin ke-
sişmesi bu anlamda ilginç bir tesadüftür. Türkiye’nin yüzyıl or-
tası dönüşümünde etkin rol oynamış kalkınma girişimlerinden 
tarımda makineleşmeye öncülük etmiş girişim olan Türk Trak-
tör’ün, o dönemki ilk adıyla Minneapolis-Moline Türk Traktör 
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Şekil 1.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi Ortaklığı 
Statüsü, 1956
Kaynak: 
Mintrak Apartmanı 
Kooperatif Yönetim 
Arşivi

Şekil 2.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi üyeleri, 
Minneapolis-Moline 
Türk Traktör Şirket 
Binası önü, 1957
Kaynak: 
Yılmaz Öz Arşivi



MİNTRAK KONUT KOOPERATİFİ: 
ÜRETİMDEN MİMARİ KÜLTÜRE BİR MODEL OLARAK YÜZYIL ORTASI KONUT BLOĞU ÖRNEĞİ

113

ve Ziraat Makineleri Anonim Şirketi’nin kurulması, Mintrak 
Konut Kooperatifi için ilk adımı oluştururur. Amerikalı Min-
neapolis-Moline Traktör Firması’nın Amerikan finansal ve 
teknik yardım programı aracılığıyla ve Ziraat Bankası A.Ş. ile 
işbirliğiyle Türkiye’nin başkentinde bir traktör fabrikası açma-
sı kararının ardından, Amerika’da Yale Üniversitesi’nden he-
nüz yüksek lisans derecesi almış avukat Yılmaz Öz’ün şirketle 
kurduğu bağlantılar vesilesiyle Türkiye’ye dönmesi ve Maki-
ne Kimya Endüstrisi Kurumu’ndan satın alınmış eski uçak ve 
motor fabrikası arazisinde yeni kurulmuş traktör fabrikasında 
iş hukuku avukatı ve personel müdürü olarak göreve başlama-
sıyla Mintrak Konut Kooperatifi’ne zemin hazırlayan süreç 
başlar (Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 2016).

Minneapolis ve traktör sözcüklerinin birleştirilerek 
“Mintrak Yapı Kooperatifi Ortaklığı” adıyla 1956 yılında 30 
yıl süreliğine, kooperatif statüsü gereği “üyelerini ucuz ve sıhhi 
birer mesken sahibi yapmak üzere” kurulan ve Yılmaz Öz’ün 
başkan olarak yer aldığı kooperatif, Öz’ün kendisiyle beraber 
fabrikanın o dönemki genel müdürü Halil Kaya’yı ve yönetici 
mühendisleri kapsayan 28 kişi tarafından oluşturulur (Yılmaz 
Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 2016) (Şekil 1). Bu anlamda, 
Mintrak’ın, dönemin sosyal güvenlik mevzuatı gereği işçi sta-
tüsünde yer almakla beraber “ayrıcalıklı” bir grubun bir araya 
gelmesiyle gerçekleştirilen bir kooperatif yapısı olduğu söylen-
melidir (Şekil 2).

Kamçıl ve Bediz ikilisi 1950’li yıllarda çoğunlukla kentin 
yeni imara açılan bölgelerine yerleşmekte olan nüfusun barındı-
rılmasına yönelik konut yapıları tasarlamışlardır (Şumnu, 2016, 
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s.161). Bu anlamda Mintrak Apartmanı’nın kentin barınma 
ekseni olarak genişleyen güney aksında, kent merkezine yakın 
ancak henüz yeterince yapılaşmamış bağlık Esat Bölgesi’nde 
konumlanışı anlamlıdır. Kooperatif başkanı Öz, yapının inşa 
edileceği bölge olarak Esat’ın seçilmesinde, aslında bölgenin 
yüksek konut yapıları yerine alçak bağ evlerinden oluşan bağlık 
kırsal dokusunun daha sağlıklı bir konut çevresi edinmeleri için 
etkili olduğunu söyler (Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 
2016) (Şekil 3). Aynı zamanda o dönem Bahçelievler’de yaşa-
yan kooperatif üyelerinden Velid İsfendiyar’ın eşi Peri Hanım, 
eşinin Esat Caddesi’nde inşa edilecek bir kooperatife girdiğini 
öğrendiğinde “dağ başında kooperatife mi girdin” diye tepki 
verir (Ahmet İsfendiyar, kişisel görüşme, 3 Nisan 2016).

Kooperatif, kuruluş sözleşmesinin hemen ardından İşçi 
Sigortaları Kurumu’na başvurur ve 83.000 liralık fon alır (Yıl-
maz Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 2016). İlkin, yapının bu-
lunduğu arsa, Ulus Hali’nde bir balıkçıdan akrabalık ilişkileri 
vasıtasıyla satın alınır. Arsanın satın alınmasının ardından o 

Şekil 3.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi arsası, 
Esat Caddesi, 1957
Kaynak: 
Yılmaz Öz Arşivi
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dönem traktör fabrikasının parça işlerini alan mühendislerden 
İrfan Tümer’in tavsiyesiyle mimarlar Kamçıl ve Bediz’le te-
masa geçilir (Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 2016). O 
yıllarda Ankara’da dönemin modern çok katlı konut blokla-
rının mimari yapı tipolojisini, yeni yapım teknolojilerini, ko-
nut üretim biçimini ve konut kültürünü yansıtan birçok konut 
bloğu tasarlamış olmaları sebebiyle Kamçıl ve Bediz’in yapının 
müellifi olmaları aslında şaşırtıcı değildir. 

Kooperatif yöneticilerinin Kamçıl-Bediz mimarlık büro-
sunu ziyaretlerinin ardından mimari projelendirme süreci 1957 
yılında başlar ve birkaç ay içinde tamamlanır (Şekil 4). Yapıl-

Şekil 4.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi 1/50 
Onaylı Avan Projesi, 
1957
Kaynak: 
Sivil Mimari Bellek 
Ankara 1930-80 Proje 
Arşivi

Şekil 5.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi üyeleri ve 
Temel Atma Töreni, 
1957
Kaynak: 
Yılmaz Öz Arşivi



MİNTRAK KONUT KOOPERATİFİ: 
ÜRETİMDEN MİMARİ KÜLTÜRE BİR MODEL OLARAK YÜZYIL ORTASI KONUT BLOĞU ÖRNEĞİ

116

dığı dönemde kullanıcıları tarafından “Esat’ın Hiltonu” olarak 
anılan yapının mimari projesi Ankara Belediyesi tarafından 
26.01.1957 tarihinde onaylanır ve emaneten bir müteahhit tu-
tularak, bizzat kooperatif başkanı denetiminde ve Mühendis 
İrfan Tümer’in kontrolörlüğünde projenin temel atma töreni 
aynı yıl gerçekleştirilir (Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 
2016) (Şekil 5). Mimarların uygulama sürecinde etkin yer alıp 
almadıklarına yönelik veri yoktur.

Beş yıllık bir inşa sürecinin ardından, 1962 yılında inşaa-
tı biten konut bloğu, Esat Caddesi’nde yamuk biçiminde arsa 
üzerine yaklaşık 1500 m2’lik toplam inşaat alanı ve yaklaşık 
5500 m2’lik kat alanı ile tasarlanır ve yola paralel olarak inşa 
edilir (Şekil 6). 2.5 emsal ve 24 metrelik bir yükseklikle An-

Şekil 6.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi Vaziyet 
Planı, 1957
Kaynak: 
Sivil Mimari Bellek 
Ankara 1930-80 Proje 
Arşivi



MİNTRAK KONUT KOOPERATİFİ: 
ÜRETİMDEN MİMARİ KÜLTÜRE BİR MODEL OLARAK YÜZYIL ORTASI KONUT BLOĞU ÖRNEĞİ

117

kara’da kooperatif yoluyla üretilmiş diğer konut projelerinde 
olduğu gibi dönemin çok katlı yüksek konut bloğu tipolojisine 
uygun bir model olarak tasarlanabilmiştir. Yapının, tasarlandı-
ğı ve inşa edildiği dönemde ve bugün hala Esat Caddesi’nin en 
yüksek konut bloğu olduğu söylenebilir (Şekil 7).

Proje, zemin katı silindirik pilotiler üzerinde yükseltilmiş 
olarak onaylanır (Şekil 8). Ancak Haziran 1962’de gerçekleş-
tirilen bir tadilat projesiyle zemin katın ticari kullanım amaçlı 

Şekil 7.  
Minneapolis-Moline 
Traktör ve Ziraat 
Makineleri Fabrikası 
Genel Müdürü’nün kızı 
ve Mintrak Apartmanı, 
1962
Kaynak: 
Mine Akay Arşivi
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ruhsatı alınır ve zemin katta kolektif yaşam etkinlikleri için ay-
rılmış alanlar kapatılarak kooperatifin aylık bakım ve yürütme 
giderlerine gelir sağlaması amacıyla kiraya verilir (Yılmaz Öz, 
kişisel görüşme, 15 Nisan 2016). Zemin katta bugün üç ayrı 
dükkan bulunmakta; 1962’den bu yana bloğun ısınma, su ve 
hizmet giderleri zemin kattaki ticari işlevlerden elde edilen ge-
lirle sağlanmaktadır (Esra İsfendiyar, kişisel görüşme, 3 Nisan 
2016). Bu anlamda kooperatif mülkiyetin modern yaşam kül-
türü açısından sağladığı avantajların yüzyıl ortasından bugüne 
değin deneyimlendiğini söylemek mümkündür.

Blok, kütlesel olarak yatay bir monoblok olarak tasarlan-
mış olmakla beraber, planda iki adet düşey dolaşım çekirdeğinin 
etrafında örgütlenen simetrik iki ayrı blok şeklinde işlemektedir 
(Şekil 9). Her düşey dolaşım çekirdeğine zemin katta ayrı giriş-
lerden erişilmekte, her katta dolaşım çekirdeğinin servis verdiği 
iki konut bulunmaktadır. Toplam yedi katta 28 konuttan oluşan 
ve ikişer odalı 14’er konutluk iki blok şeklinde tasarlanan bloğun 
bodrum katlarında da birer apartman görevlisi lojmanı ile aynı 
zamanda bugün blok yönetiminin toplantı odası olarak da işlev 
gören kalorifer dairesi ile kömürlük bulunmaktadır (Şekil 10).

Şekil 8.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi kesit ve 
cepheleri, 1957
Kaynak: 
Sivil Mimari Bellek 
Ankara 1930-80 Proje 
Arşivi
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İnşaat sırasında avan proje tasarımında kimi ufak deği-
şikliklere gidilir. Örneğin, kooperatif başkanı Öz, başlangıçta 
mutfak olarak tasarlanmış fakat bugün kiler olarak kullanılan 
mekanın küçük olduğu gerekçesiyle üç odadan birinin mutfak 
olarak inşa edilmesini önerir (Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 15 
Nisan 2016). Bu sayede doğu-batı ekseninde karşılıklı olarak 
salon ve mutfak yer alır, mutfağın da açıldığı balkon sayesinde 
doğrudan dış mekânla ilişkisi kurulur. 

Yapının çatısı da ilkin kamusal kullanıma yönelik teras çatı 
olarak tasarlanır, ancak tasarım sürecinde vazgeçilerek kiremit 
kaplı kırma çatıya dönüştürülür, fakat teras çatı izi parapetle 
korunur (Şekil 11). Yapı ilk inşa edildiğinde arka bahçenin açık 
oyun alanı olarak tasarlandığı ve kullanıcıların voleybol sahası 
ve basketbol potaları eklediği bilinmektedir (Ahmet İsfendiyar, 
kişisel görüşme, 3 Nisan 2016). Şimdilerde arka bahçe otopark 
olarak işlev görmektedir.

Dairelerde odalar ve banyoya ulaşılan koridor boyunca 
ahşap ankastre dolaplar bulunmaktadır. Aynı şekilde, dairele-
rin açık planlı ve silindir kolonlu L formundaki salonunda ah-

Şekil 9.  
İnşaat sırasında si-
metrik düşey dolaşım 
çekirdekleri, 1957
Kaynak: 
Yavuz Öz Arşivi

Şekil 10.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi zemin kat 
ve standart kat plan-
ları, 1957
Kaynak: 
Sivil Mimari Bellek 
Ankara 1930-80 Proje 
Arşivi
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şaptan imal edilmiş gömme bir kütüphane ve kütüphane alanı 
bulunmaktadır. Bugün bir kısmı yenilenmiş olan kiler, koridor 
ve kütüphane ahşap imalatları, Bolu’dan Ziraat Bakanlığı Or-
man İşletmeleri’nden tahsisle getirtilmiş kerestelerle her daire 
için yapının inşaatı sırasında gerçekleştirilir (Yılmaz Öz, kişi-
sel görüşme, 15 Nisan 2016).

Bu noktada, döneminin morfolojisiyle beraber modern 
yapı teknolojisini simgeleyen bloğun üretim maliyetine ilişkin 
şu söylenebilir: Kooperatif başkanı Öz’e göre, sigorta tarafından 
sağlanan para modern betonarme karkas yapı sistemiyle gerçek-
leştirilmesi planlanan bu ölçekte bir konut bloğunun inşasına 
katiyen yetmeyecek miktardadır (Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 
15 Nisan 2016). Bu anlamda kooperatif üyelerinin ekonomik 
ve sosyal statülerinin yüzyıl ortası modern konut bloğu üreti-

Şekil 11.  
Mintrak Yapı 
Kooperatifi çatı ve 
bodrum katı planları, 
1957
Kaynak: 
Sivil Mimari Bellek 
Ankara 1930-80 Proje 
Arşivi
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minde oynadıkları rol önem taşımaktadır. Sigortanın verdiği 
fona ek olarak kooperatif üyelerinden yüksek miktarlarda ara 
ödemeler tahsis edilir. Aynı zamanda, bizzat kooperatif üyeleri-
nin kişisel ilişkileri vasıtasıyla, sadece keresteler değil, demir ve 
çelik tahsisi de dönemin kamu kuruluşlarından, örneğin Kırık-
kale Silah Fabrikası’ndan, Karabük Ereğli Demir-Çelik Fab-
rikası’ndan ve İşletmeler Bakanlığı’ndan yapılır (Yılmaz Öz, 
kişisel görüşme, 15 Nisan 2016). Dolayısıyla, aslında mimarlık 
tarihi araştırmalarında yüzyıl ortası modern mimarlığında çi-
mentonun etkinliği ve betonarme karkas sistemin karakteristik 
bir yapı teknolojisi olduğu sıklıkla vurgulansa da, modern yapı 
malzemelerinin tedariğinde sıkıntılar yaşandığına dayanarak, 
Mintrak örneğinde olduğu gibi, dönemin simgesel çok katlı 
konut bloklarının betonarme karkas sistemle inşa edilmesinde 
konut kooperatifi üyelerinin kişisel ilişkileri ve girişimlerinin 
önem taşıdığı iddia edilebilir.

***
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’n-

den mezun olmalarının ardından 1952 yılında beraber açtık-
ları ofisin ürettiği konut blokları, 1950’ler boyunca birçok mi-
marlık yarışmasında ödül almış, jüri jüri üyeliği ve başkanlığı 
görevlerinde bulunmuş Kamçıl-Bediz ikilisinin mimarlık pra-
tiğinin çeşitli ölçeklerde söylemselliği açısından önem taşıyor. 
Bu çerçevede, Mintrak’ın yüzyıl ortası modern mimarlığının 
ve modern konutun kentsel, mimari ve barınma kültüründen 
üretim sürecine yerel arketip teşkil eden simgesel konut yapı-
larından biri olduğu iddia edilebilir ve bu savı üç ayrı ölçekte 
tartışmak gerekir.
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Bunlardan ilki, Mintrak’ın savaş sonrası uluslararası öl-
çekte yaşanan ve Türkiye’nin de sürece entegre olarak payına 
düşeni aldığı iktisadi kalkınma ve sanayileşme ile oluşan met-
ropoliten alanlardan biri olan Ankara’da kentin konut sorununa 
çözüm öneren yerel ve modern bir örnek teşkil etmesidir. Buna 
koşut olarak, mevcut konut odaklı kent dokusunu belirleyen 
bölgeleme kararlarını bilinçli olmasa da takip eden, bulundu-
ğu Kavaklıdere-Esat Bölgesi’nde çok aileli konut işleviyle çok 
katlı yapılaşmayı tetikleyen öncülerden biri olması ve bu konu-
muyla kentsel bir arketip olmasıdır.

Yüzyıl ortası konut kooperatifi yapıları, bahçe kent pren-
sibine göre düşük yoğunluklu bir yerleşim olarak tasarlanmış 
Bahçelievler ya da Yenimahalle örneklerinin aksine, yüksek yo-
ğunluklu kent içi konut bloğu örneklerinde kendini daha çok 
gösterir. Bu anlamda, baskın biçimde konut yapılarıyla kentle-
şen Ankara’nın güneyine yerleşmiş olan Mintrak’ın, artan nü-
fus sonucu değerlenen kentsel arazilerden biri üzerinde, yüksek 
konut bloğu örneği olarak, çağdaşı ve aynı üretim modeliyle 
inşa edilmiş diğer çok katlı konut yapılarıyla yerleşim kararı ve 
kitle biçimlenmesi açısından benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Bununla beraber, çağdaşı birçok konut bloğunun aksine, 
yola paralel yerleşim kararıyla Esat Caddesi’nin kentsel silu-
etinde özgün bir kesit yarattığı da vurgulanmalıdır. Aslında 
Kamçıl- Bediz bürosunun diğer konut yapılarında da göze 
çarpan bu arazi yerleşim kararı, ikilinin çok katlı konut bloğu 
tipolojisine yaklaşımlarında blokların kentsel karakterini ön-
gören özgün bir tutumları olduğunu göstermektedir (Şekil 12). 
Benzer biçimde, konutların yatay bloklar olarak tasarlanması, 
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etraflarındaki kentsel dokuyu oluşturan, parsel içinde yükselen 
apartman olgusuna bir alternatif oluşturur (Boyacıoğlu, 2015, 
s. 105). İkilinin gene Kavaklıdere Bölgesi’nde tasarlamış ol-
dukları ve kooperatif blokları olan konutlar bu yaklaşıma ör-
nek verilebilir.

Birçok araştırmacı tarafından çokça değinildiği gibi, yüz-
yıl ortası çok aileli ve çok katlı modern konut bloğu tipolojisi-
nin arketipi, Le Corbusier tarafından Marsilya’da İkinci Dünya 
Savaşı sonrası yeniden inşa ve kalkınma politikaları bağlamında 
ve Marshall Yardımı kapsamında 1952 yılında tasarlanmış olan 
Unité d’Habitation yapısıdır. Yatay monoblok olarak zeminden 
yükseltilmiş olarak tasarlanmış bu konut bloğu, kamusal kul-
lanıma yönelik teras çatısı, cephedeki yatay ve düşey vurguları 
destekleyen ızgara düzeni ve brise-soleil adıyla mimarlık ter-
minolojisine girmiş güneş kırıcıları ile birçok kopyası ve özgün 
yorumu üretilmiş bir arketip olarak değerlendirilebilir (Şekil 
13). Unité d’Habitation örneğinde somutlanan kentsel konut 
bloğu tipolojisi, biçimlenme kararlarından yapı teknolojilerine 

Şekil 12.  
Büyükelçi Sokak’tan 
Mintrak Apartmanı, 
2017
Kaynak: 
maps.google.com
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değin mimarlık üretiminin savaş sonrası dönemin yoğun sana-
yileşmesinden payını aldığı bir bağlamın ürünüdür. Bu anlamda 
rasyonelleştirme arayışlarının endüstriyel ekonomide olduğu 
kadar mimarlıkta da modern ve hız kazandıran inşa teknoloji-
leri ile seri üretilebilir yapı malzemelerinin artan kullanımının, 
prefabrikasyon, dolayısıyla standartlaşma ile kendini gösterdi-
ğini söylemek mümkündür. Türkiye’de 1955’te açılan İstanbul 
Hilton Oteli ile temsiliyet kazanan bu mimari tipoloji (Şekil 
14), İstanbul ve Ankara’da birçok konut bloğunda, özellikle de 

Şekil 13.  
Unité d’Habitation, 
Marsilya, 1952
Kaynak: 
http://fondationlecor-
busier.fr

Şekil 14.  
İstanbul Hilton Oteli, 
1959
Kaynak: 
https://en.wikipedia.
org

http://fondationlecorbusier.fr
http://fondationlecorbusier.fr
https://en.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org
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kooperatif yoluyla elde edilmiş konut yapılarında özgün yo-
rumlarıyla işlenmiştir. Uluslararası Üslup olarak literatüre yer-
leşmiş bu mimari tipolojinin özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın 
ardından ülkelerin Batı’ya, aslında Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne entegrasyon süreçleri sonucu, ulusal/uluslararası ya da 
geleneksel/modern gibi ikilikleri pek de sorgulamadan kabul 
ettikleri bir üslup haline geldiği söylenebilir (Altan, 2015, s.93).

Mintrak, çağdaşı birçok konut bloğunda olduğu gibi, kent-
sel tipolojisiyle beraber bu ikonik yapıyla özdeşleşmiş mimari 
üslubun işlevselci biçimsel özelliklerini taşımakta ve bu yönüy-
le de döneminin karakteristik kültürel bir ürünü olduğu savı-
nı desteklemektedir. Yatayda gelişen dikdörtgen bir monoblok 
olarak tasarlanmış olması, cephenin yatay vurguyu sağlayan 
balkonlarla oluşturulmuş ızgara yapısı, merdiven kovalarında 
desteklenen düşey vurgu ve merdiven kovalarında cephe açık-
lıklarını örten, fakat güneşten korunmak yerine daire balkonla-
rına erişimi engellemek amacıyla tasarlanmış brise-soleil motifli 
ahşap blokları döneminin mimari modasının özgün biçimselci 
bir yorumudur (Şekil 15). Aynı şekilde, özgün tasarımda yer 

Şekil 15.  
Düşey dolaşım çekir-
değinde brise-soleil 
motifi
Kaynak: 
Sivil Mimari Bellek 
Ankara 1930-80 Proje 
Arşivi
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alan teras çatı ve kamusal kullanıma yönelik pilotiler üzerinde 
yükseltilerek boşaltılan zemin kat da Mintrak’ın yüzyıl ortası 
çok katlı konut bloğu arketipinin takipçisi olduğuna işarettir.

Aynı zamanda, Mintrak’ın modern konut iç ve dış mekân 
donatıları, dönemin siyasi ve iktisadi bağlamına mekânsal ya-
nıtlar üretebilmiştir. Uzun süre Türk Amerikan Derneği’nin de 
müdürlüğünü yapmış kooperatif başkanı Yılmaz Öz ve blokta 
uzun yıllar yaşamış ve kooperatif yönetiminde etkin görev al-
mış kardeşi Yavuz Öz, efficiency-apartment adıyla bloktaki mo-
bilyalı evlerine Amerikalı kiracı bulmak üzere, Türkiye’ye yeni 
ulaşan Amerikalı ailelerin ve Amerikan askeri personelinin 
misafirhanesi olarak işlev gören Merhaba Palas’a gidip geldik-
lerini ve Amerikan Yardım Heyeti’nden kimselerin uzun yıllar 
boyunca bloktaki evlerinde kiracı olduğunu aktarırlar (Yavuz 
Öz ve Yılmaz Öz, kişisel görüşme, 15 Nisan 2016). Plan aşa-
masında, yapının çatı katında bowling salonu ve lokanta içeren 
bir gazinonun yer alması düşünülmüştür (Ahmet İsfendiyar, 
kişisel görüşme, 6 Nisan 2016). Mintrak’ın teras çatısının ilkin 
lokanta ve bowling salonu barındıran bir gazino olarak düşünü-
lüp, sonra üst katta oturanların rahatsız olacakları gerekçesiyle 
bu tasarıdan vazgeçilmiş olması aslında bir tesadüf olmayıp, 
dönemin Ankara’sının kent ve yapı ölçeğinde Amerikalıların 
varlığıyla dönüşen gündelik hayat kültürünün Mintrak örne-
ğinde de etkili olduğuna delil sayılabilir.

Öte yandan Türkiye’de çimento fabrikalarının artan et-
kinliğine de bağlı olarak betonarme karkas yapı ile yapıda 
rasyonalleştirme ve modülasyon ögeleri, Mintrak Apartmanı 
örneğinde üreticileri ve aynı zamanda kullanıcıları olan koo-
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peratif paydaşlarının da girişimleriyle gerçekleştirilebilmiştir. 
Bu sayede yapıda kereste gibi yerel malzemeler de verimli ve 
ifadeli kullanılabilmiştir.

Yüzyıl ortası özellikle üst ve orta-üst gelir grubu sosyal 
kesimlerce kooperatif yoluyla üretilmiş modern konut yapıla-
rında olduğu gibi, Mintrak örneğinde de merkezi kat kalori-
ferli ısınma, dairelere sıcak su sağlanması, her dairede hazır 
telefon hattı ve asansörlü düşey dolaşım tesisatı gibi modern 
altyapı donatılarının tamamı mevcuttur. Öte yandan, mutfak, 
koridor ve salondaki kütüphanede olduğu gibi, hazır ankastre 
mobilyalar ve raflar ile şömine ve küvet gibi 1950’lerin mo-
dern yaşamına yönelik mekânsal donatılara ve tavandan yere 
kadar açıklıkları ile doğu-batı ekseninde yerleştirilmiş iki geniş 
balkona sahip olan daireler, hatta sinekliğin bile düşünüldü-
ğü alüminyum pencere doğramaları dönemin üst-gelir sınıfına 
yönelik tasarlanmış benzerleri gibi modern iç mekân donatıları 
sağlamıştır (Şekil 16-17).

Bu dönemde güneye doğru büyüyen kentin Esat gibi yeni 
yerleşim alanlarından olan Kavaklıdere-Ayrancı civarında-
ki dönem konutlarının çoğunda da görüldüğü gibi, salonla-

Şekil 17.  
Mintrak 
Apartmanı’nda bir ko-
nutun mutfağı ve ban-
yosu, 1962
Kaynak: 
Mine Akay Arşivi

Şekil 16.  
Mintrak 
Apartmanı’nda Esat 
Caddesi’ne bakan bal-
kon, 1962
Kaynak: 
Mine Akay Arşivi
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rın Amerikan evlerinin yaşam alanlarına benzer düzenlenme-
si, merkezi kat kaloriferiyle ısıtılmalarına rağmen yaygın bir 
motif olarak şömineli ve L plan tipinde tasarlanmış olmaları, 
hatta yaşayanların da “Hilton koltuğu” olarak adlandırdığı mo-
dern mobilyalarla döşenmesi, Mintrak’ın Kavaklıdere Bölgesi 
bağlamında kullanıcıların statülerine yönelik modern iç mekân 
sağlayacak şekilde tasarlandığına örnek teşkil eder (Mine Akay, 
kişisel görüşme, 16 Nisan 2016) (Şekil 18-19). Yapıyı modern 
bir kent apartmanı örneği olarak kişisel bağlantıları ile Vehbi 
Koç 1960’ta ziyaret eder, hatta traktör fabrikası müdürü Halil 
Kaya’nın Amerika’daki iç mimarlık eğitimini tamamlayıp he-
nüz yurda dönen kızına 1962’de evlilik hediyesi olarak verdiği 
konutun salonundaki yemek masası takımını evlilik hediyesi 
olarak Vehbi Koç armağan eder (Mine Akay, kişisel görüşme, 
16 Nisan 2016).

Sibel Bozdoğan, İstanbul’da 1950’li yılların ikinci yarısın-
dan itibaren orta-üst gelir grubu için üretilmiş bir kooperatif 
yerleşkesi olan Ataköy için, kentsel çok katlı konut yerleşkesi 

Şekil 18.  
Mintrak 
Apartmanı’nda bir ko-
nutun şömineli salonu, 
1962
Kaynak: 
Mine Akay Arşivi

Şekil 19.  
Mintrak 
Apartmanı’nda bir ko-
nutun salon mobily-
aları, 1962
Kaynak: 
Mine Akay Arşivi
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olarak Amerikanlaşma’nın Türk mimarlık kültüründeki ilkör-
neği olduğunu ve rahat ve tüketilebilir bir yaşam çevresi öneren 
modern iç mekân donatılarının Amerikan ideali olan “raha-
tın demokratikleştirilmesi”ni temsil ettiğini söyler (Bozdoğan, 
2008, s. 129). Bu anlamda, Mintrak’ın kentsel konumu yanında 
tüm bu mekânsal donatıları sağlaması dolayısıyla da Amerikalı 
kiracıların ilgisini çektiği iddia edilebilir. Zaten üyelerinin bir-
çoğu Amerika’daki eğitimlerinden henüz dönmüş ya da teknik 
yardım programları kapsamında Amerika’da eğitim almak üze-
re görevlendirilmiş mühendislerden oluşan kooperatifin konut 
bloğunun mekânsal donatılarının döneminin uluslararası öl-
çekte promosyonu gerçekleştirilen modern konut donatılarına 
sahip olması da şaşırtıcı değildir. 

Son olarak Mintrak, Emlak ve Kredi Bankası’ndan alın-
mış olan kredilerle ve kooperatif ortaklığıyla üretilmiş olma-
sıyla, döneminin çok katlı konut üretim biçimine örnek teşkil 
etmektedir. Bu anlamda, İkinci Dünya Savaşı öncesi devletin 
mimarlara işveren olduğu devlet destekli konut üretiminden, 
kooperatiflerin işveren ve kullanıcı kimlikleriyle kendi konutla-
rını üretebildikleri bir ortamda üretilmiş olmasıyla Amerikan-
laşmanın konut söylemine getirdiği kendine-yardım modelini 
de başarıyla örnekler.

Bununla birlikte, yapının işverenleri, aynı zamanda kul-
lanıcıları da olan kooperatif yöneticileri ile mimarların diyalog 
içinde ürettiği özgün bir toplu konut tipolojisi olarak günü-
müzde terk edilmiş olan kooperatif modeline hala başarıyla 
işletilebilen bir yapı olarak ayrıcalıklı bir yanıt ürettiği söyle-
nebilir. 
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1965’te kat mülkiyetinin kabul edilmesiyle ivme kazanan 
yapsatçılığın parsel-apartman standartlaşması yerine koopera-
tif yoluyla üretim, mimarların konut tasarımına özgün yorum-
lar getirebildikleri bir zemin sağlamıştır (Boyacıoğlu, 2015, s. 
104). Bu anlamda, Mintrak’ın da aralarında bulunduğu yüzyıl 
ortası konut kooperatifleri, parsel içinde müstakil apartmana 
giden süreçte çok katlı kentsel blok tipolojisiyle önemli bir ba-
samak teşkil ederler. 

Öte yandan, Türkiye’de mimarlık tarihi yazımında ken-
dine yer bulan yüzyıl ortası konut kooperatiflerinin simgesel 
örneklerinde olduğu gibi, Mintrak Yapı Kooperatifi’nin de as-
lında dar gelirli sigortalı işçiler yerine fabrika yöneticileri ve üst 
düzey çalışanları tarafından kurulmuş olması göz ardı edilme-
melidir. Kamçıl-Bediz’in orta-üst gelir grubu bir kooperatifle 
çalışıyor olması, yüzyıl ortası modern konut üretiminin arsa 
temininden arazi yerleşimine, yapı morfolojisinden yapım tek-
nolojilerine özgün bir yorum getirmelerine sağlam bir zemin 
sağlamıştır. Bu olgu, aynı zamanda dönemin sosyal güvenlik 
yaklaşımı ve uluslararası standartları gereğince sigortalı işçilere 
“ucuz ve sıhhi birer mesken sağlamak” amacıyla teşvik edilen 
konut kooperatiflerinin sosyal konut üretme işlevinde etkin-
liğini sorgulatmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye’de yaygın olarak 
bilinen ve akademik yazında kendine yer bulmuş birçok yüzyıl 
ortası konut kooperatifi örneğindeki gibi, Kamçıl ve Bediz iki-
lisinin etkinliğinde önemli bir yer tutan konut odaklı modern 
mimarlık pratiğinin, ancak orta ve üst-orta gelir grubunun 
paydaş olduğu kooperatifler örneğinde gerçekleştirilebildiği ve 
bu yolla üretimden mimari kültüre yerel bir model olma niteli-



MİNTRAK KONUT KOOPERATİFİ: 
ÜRETİMDEN MİMARİ KÜLTÜRE BİR MODEL OLARAK YÜZYIL ORTASI KONUT BLOĞU ÖRNEĞİ

131

ği kazanabildiği öne sürülebilir. Bu çerçevede, Mintrak Konut 
Kooperatifi, üretim sürecinden kentsel bağlamına ve mimari 
ve barınma kültürüne, bir kooperatif modeli olarak başarılı ol-
muş ve yüzyıl ortası iktisadi kalkınma söyleminin, mimarlık-
ta uluslararasılaşma söyleminin ve konut söyleminin temsilcisi 
modern ve örnek bir konut bloğudur.*2

* Sağladığı yüksek çözünürlüklü mimari avan proje çizimleri ve diğer 
belgeler için Prof. Dr. Nuray Bayraktar’a; yapının kooperatif yönetim 
arşivlerine erişim sağladığı için Esra İsfendiyar’a; Nisan 2016’da yürü-
tülen sözlü tarih çalışmaları kapsamında içtenlikle sağladıkları bilgiler 
ve fotoğraflar için kooperatif başkanı Yılmaz Öz’e, Yavuz Öz’e, Ahmet 
İsfendiyar’a ve Mine Akay’a teşekkür ederim. Ayrıca, yazının son oku-
masını yapan Ezgi Göksu Kök’e de teşekkür ederim.
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Giriş

Bu makale, İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye mimarlığını 
şekillendiren önemli isimlerden Demirtaş Kamçıl ve Rahmi 
Bediz’in arşivindeki belgeler üzerinden, öncelikle dönemin de-
ğişmekte olan eğitim ve meslek ortamını anlamaya çalışarak, 
ikilinin mesleki pratiklerine ve Ankara’daki üretim süreçlerine 
odaklanmaktadır. Kamçıl-Bediz’in söz konusu arşivine, ikilinin 
bürosunda 1977-1980 yılları arasında çalışmış bir mimar olan 
Ahmet Sezen Özsayın’la yapılan görüşme sonucu ulaşılmıştır. 
Bu çalışma, Bediz tarafından Özsayın’a verilmiş olan ana arşiv 
ve bu arşivle ilişkili diğer kaynaklardan hareketle, 1940-1980 
yılları arasına odaklanmaktadır. İlgili tarih aralığı, ikilinin İs-
tanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık 
Bölümü’nden mezun oldukları yıllar olan 1940’ların başından 
1952 yılında ortaklaşa kurdukları büronun üretim faaliyetleri-
nin devam ettiği ve Demirtaş Kamçıl’ın vefatı üzerine Rahmi 
Bediz’in kalan son işlerini tamamlaması ve büroyu kapatma-
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sına kadar süren yaklaşık 40 yılı kapsamaktadır. Mimarların 
yapılarını arşivleri üzerinden anlamaya çalışan makale, İkin-
ci Dünya Savaşı sonrasında kalkınmacı ve modernleşmeci bir 
yaklaşımla yeniden inşa edilen Ankara’da uygulanan mimarlık 
üretim pratiklerine dair de ipuçları vermektedir. 

Eğitim ve Meslek Ortamı

Türkiye’nin en eski mimarlık okulu olan Sanayi-i Nefise Os-
manlı döneminin sonunda 1886 yılında kurulur ve 1926 yılında 
adı “Güzel Sanatlar Akademisi” olarak değiştirilerek Cumhu-
riyet döneminde eğitime devam eder. Kurum bu süreçte radi-
kal reformlar geçirerek müfredatı yeniden düzenlenir ve kla-
sik Beaux-Arts eğitim modeli yerine, Avrupa modernizminin 
rasyonalist ve işlevselci ilkeleri getirilir (Bozdoğan, 2002/2012, 
s.175).1 Kurumun başına, müfredatı modernist yönde değiştir-
mesi adına Ernst Egli (1893- 1974) geçirilir. Aynı kurumun 
1928 yılı mezunlarından Sedat Hakkı Eldem (1908-1988) ve 

1 Güzel Sanatlar Akademisi’nin modern mimariye geçişi döneminde 
öğrenci olan ve 1933’te mezun olan Behçet Ünsal, Mimar dergisinin 
73/2 sayısında o dönemin yaklaşımını, akademinin önemli hocaların-
dan ve eski gelenek içerisinde kalan Mongeri üzerinden tartışmaktadır. 
Mongeri gibi önceki dönemin hocalarının yaklaşımının planlardan zi-
yade fasadlar üzerine odaklandığına vurgu yaparken, mimarlığın daha 
çok fasad sanatçılığı olarak görüldüğünden ve daha çok plan estetiğine 
bakıldığından bahseder (Vanlı, 2006, s.131). O dönemlere tanıklık et-
miş bir mimar olan Şevki Vanlı, bu durumu eski planlara yeni yüz ge-
çirmek olarak eleştirmektedir (Vanlı, 2006, s.154). Ünsal, bu anlamda 
daha sonraki dönemlerde iç-dış birlikteliğinin bütüncül olarak sorgu-
landığı, fonksiyonel bir yapı estetiğinin güdüldüğü ve Ernst Egli’nin 
başkanlığında getirilmeye çalışılan yeni sistemle birlikte böyle bir eği-
tim modeline geçildiğinden bahseder (Vanlı, 2006, s.131).
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Seyfi Arkan (1904-1966), 1930’ların başlarında akademide 
asistanlığa başlarlar (Bozdoğan, 2002/2012, s.175).

Aldıkları eğitimdeki bu radikal dönüşümle birlikte Os-
manlı canlandırmacılığını kesin olarak terk eden ve eleştirenler, 
1930’ların modernist söylemini oluşturan 1928 yılı mezunları-
nın oluşturduğu (aralarında Zeki Sayar, Abidin Mortaş, Şevki 
Balmumcu, Seyfi Arkan gibi isimlerin olduğu) bu kuşak ol-
muştur (Bozdoğan, 2012 [2002], s.175). Şevki Vanlı’nın “Tür-
kiye’de ilk etkin modernist” olarak söz ettiği, hem akademis-
yenliği hem de uygulamaları Türk mimarlık ortamını çağdaş 
mimari ile tanıştıran bir mimar olarak bahsettiği Ernst Egli’nin 
rolü, kuşkusuz yeni dönem modernist mimarların yetişmesinde 
büyük olmuştur (Vanlı, 2006, s.142). Egli’nin öğrencilerinden 
Seyfi Arkan ve Şevki Balmumcu, 1930’ların en kanonik bina-
larından bazılarını, estetik ve teknik açıdan Avrupa’lı örnekle-
rinden geri kalmayacak şekilde gerçekleştirirken, Sedat Hakkı 
Eldem ününü modernizmde milli ifade arayışına öncülük ya-
parak kazanacaktır (Bozdoğan, 2002/2012, s.176).

Eğitim sistemindeki bu değişimlere paralel olarak, Akade-
mi’nin 1928 mezunları Zeki Sayar ve Abidin Mortaş’ın kurucu 
editörleri olduğu mimarların ilk mesleki yayın organı Mimar 
(daha sonra adı Arkitekt olarak değiştirilecektir), Türk mimar-
ların “yabancı muallim ve meslektaşları kadar, hatta daha ehil” 
olduklarını göstermek amacıyla 1931 tarihinde yayın hayatına 
başlar (Bozdoğan, 2002/2012, s.179).2 Türk mimarlığı için yeni 

2 Dönemin mimarları tarafından takip edilen önemli yabancı yayın 
organı l ’Architecture d’Aujourd’hui’nin varlığı, bu süreç içinde Marcel 
Bruer, Walter Gropius, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Oscar Nie-
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bir şehir imgesi, modern mimarinin uluslararası değerleri ve 
kavramsal kararları, zinde bir yaşam biçimi gibi yaklaşımlarla 
Ankara, yeni Cumhuriyet ideolojisinin tüm ülkeye yayılacağı 
önemli bir yer olarak mimarlık açısından önemli bir fırsattır. 

Derginin Ankara’da inşa edilen kamu yapılarıyla ilgili de-
ğerlendirmesi şöyledir: “Vekâlet binalarının projelerinin umumî 
bir müsabaka ile yaptırılmasını temenni ediyoruz. Zaten bu, 
memleket mimarlarının öz hakkıdır. Bu suretle Türk kültürüne 
yabancı eserler yerine, hakikî Türk san’atkârları, duyarak, his-
sederek Türk mimarisini yaratacaklardır.” (“Sergi binası müsa-
bakası”, 1933, s.131) Dönemin yaygın görüşünü örnekleyen bu 
ifadeler, hem “bölgesel” modern arayışlara, hem de yarışmalar 
dolayısıyla proje niteliğinin artacağına ve böylece yabancı mi-
marların varlığına gerek duyulmayacağına vurgu yapmaktadır. 

1936 yılı sonlarında Ernst Egli’den sonra mimarlık şube-
sinin başına Bruno Taut geçirilir. Taut’un eğitim anlayışının, 
Avrupa’lı modelleri izleyen uygulamacı ve akademisyen yetiş-
tirme ihtiyacına ters düşmeyecek şekilde modernist anlayışa 
uygun olarak rasyonel, işlevsel bir çizgide ilerlediğini söylemek 
mümkündür (Bozdoğan, 2002/2012, s. 185). Fakat Egli ve Ta-
ut’un akademide öğrencilere aktarmayı çalıştıklarının, sorgu-
lanmadan kabul edilmiş bir modernizm anlayışı olmadığı an-
laşılmaktadır. 

Eğitim yaklaşımının dışında, Akademi’deki stüdyo or-
tamlarının da farklı olduğunu söylemek mümkündür. Avrupa 
modernizminin öncü eğitim kurumu Bauhaus’taki stüdyo or-

meyer gibi “uluslararası üslup” açısından söz sahibi olan mimarlarla ta-
nışıklık açısından önemlidir.
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tamlarının daha deneysel zanaat ağırlıklı olmasına karşın, fo-
toğrafta da görüldüğü üzere (Şekil 1), Akademi’deki eğitim or-
tamı daha düzenli ve profesyonel gözükmektedir. Bozdoğan’ın 
ifadesiyle, aslında modernizmin Türkiye bağlamında eleştirel 
bir güç olmaktan öte profesyonel bir güç olduğu savı böylece 
güçlendirmektedir (Bozdoğan, 2002/2012, s.181).

Böylesi bir eğitim ve meslek ortamında yetişen Rahmi 
Bediz 1941 yılında, Demirtaş Kamçıl ise 1942 yılında Devlet 
Güzel Sanatlar Akademisi’nden Sedat Hakkı Eldem ve Emin 
Onat gibi isimlerin eğitimci olarak etkili oldukları bir dönem-
de yüksek mimar olarak mezun olurlar. İlk belgede Rahmi 
Bediz’in öğrencilik yıllarında tahmini olarak Şevki Balmum-
cu olduğu düşünülen kişi ile çekilmiş fotoğrafı görülmektedir 
(Şekil 2). Fotoğrafta yer alan gazetenin, dönemin önemli ga-
zetelerinden ‘Tan’ olduğu düşünülmektedir (Şekil 3). 1935-45 
yılları arasında Tan adıyla çıkan ve dönemin önemli muhalefet 

Şekil 1.  
Tanıtım Broşürü, 
Güzel Sanatlar 
Akademisi, 1937
Kaynak: 
Bozdoğan, 2012 
[2002], s. 183
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Şekil 2.  
Şevki Balmumcu (tah-
minen) ile Rahmi Bediz 
Akademi’de, tahminen 
1930’ların sonu
Kaynak: 
Ahmet Sezen Özsayın 
Arşivi

Şekil 3.  
Tan Gazetesi, 1938
Kaynak: 
Tan Gazetesi, 1938

Şekil 4.  
Rahmi Bediz (soldan 
ikinci) ve Demirtaş 
Kamçıl (sağdan 
ilk) Güzel Sanatlar 
Akademisi önünde,
 tahminen 1930’ların 
sonu
Kaynak: 
Ahmet Sezen Özsayın 
Arşivi
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gazetelerinden olan Tan’ın Kemalist ve sosyalist ağırlıklı ol-
duğu ve savaş yıllarında demokratik cepheyi desteklediğinden 
bahsedilmektedir (Yeşilçayır, 2011, s.135). Bir sonraki fotoğ-
rafta (Şekil 4) ikili, dönem arkadaşlarından bazıları ile birlikte 
akademi önünde görülmektedir. 

Yarışma Projeleri

Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçıl, mezun olduklarında birlik-
te ve farklı kişilerle oluşturdukları ekiplerle birçok yarışmaya 
katılmışlardır (Tablo I).

Katıldıkları ilk yarışma, Rahmi Bediz’in mezuniyetini 
takiben girdikleri Anıtkabir proje müsabakasıdır. Yarışmaya 
Selim Benar ile birlikte katılan ikili, raporlarında projelerinin 
betonarme bir inşaata müsait olduğundan, biçimsel olarak eski 
mimari anıtları andırdığı ve iç mimari unsurların çok dekora-
tif bir hal aldığından bahsederler (Benar, Bediz, Kamçıl, 1943, 
s.106) (Şekil 5). 

Tablo I.  
İkilinin 1940- 
1950 yılları 
arasında katıldıkları 
yarışmalardan bazıları 
Arkitekt 
taramaları sonucu 
oluşturulmuştur
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Şekil 5.  
Anıtkabir proje 
müsabakası, 1943
Kaynak: 
Arkitekt, 137-138, 
s.106

Şekil 6.  
Rahmi Bediz (sol 
baştan ilk), Celal 
Bayar (ortada) ve 
Emin Onat (sağdan 
ikinci) ile birlikte, 
tahminen 1950’lerin 
başı
Kaynak: 
Ahmet Sezen Özsayın 
Arşivi

Şekil 7.  
Rahmi Bediz, protokol 
heyeti ile birlikte 
kabrin şantiyesini 
gezerken, tahminen 
1950’lerin başı
Kaynak: 
Ahmet Sezen Özsayın 
Arşivi
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Zeki Sayar, 1943 tarihli Arkitekt dergisinde ‘Anıtkabir 
Müsabakası münasebetiyle’ başlığıyla yazdığı değerlendirme 
yazısında, yarışmayı kazanan Emin Onat ve Orhan Arda’ya 
ait projenin herkesçe beğenilecek bir kompozisyona sahip ol-
duğundan ve Mozole’nin ilk mabed fikrinden ilham alan bir 
plan tipolojisine sahip olduğundan bahseder. Fakat jürinin de 
raporda belirttiği üzere, bu projenin dış mekân ile alakası ol-
mayan bir iç mekân tasarımı vardır ve diğer projelere göre iç 
mekânlarının zayıflığına vurgu yapılır (Sayar, 1943, ss.5-6). Jüri 
raporu bu projenin doğrudan tatbikatını uygun bulmazken, 
belirttikleri gerekli düzeltmeler doğrultusunda uygulanmasına 
karar verilir. Paul Bonatz, Clemens Holzmeister gibi isimlerin 
jüriliğinde yapılan değerlendirmeye göre yeniden gözden geçi-
rilen projenin inşasına 1944 yılında başlanır.

Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçıl, ilk olarak Emin Onat’ın 
bürosunda çalışmaya başlarlar ve o sıralar sürmekte olan Anıt-
kabir’in inşasında görev alırlar. Bir sonraki belgede Rahmi Be-
diz, kabrin inşasını görmeye gelen dönemin Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve protokol heyeti ile 
birlikte görülmektedir (Şekil 6, 7).

1940’lar, mimarlıkta milli kimlik arayışının baskın olduğu 
bir dönemdir. Dönemin en önemli isimlerinden olan ve Aka-
demi’nin başında bulunan Sedat Hakkı Eldem tarafından ‘milli 
mimari’ olarak adlandırılan bu yaklaşımla, özellikle Atatürk’ün 
ölümünden sonra ve içinde bulunulan savaş koşulları ve politik 
ortam da düşünüldüğünde, değişen eğilimler ve artan ulusallık 
istekleri karşısında mimari dilin daha içe döndüğünü söylemek 



DEMİRTAŞ KAMÇIL - RAHMİ BEDİZ ARŞİVİNE BAKMAK

144

mümkündür.3 Kamçıl-Bediz ikilisinin bu dönemde araştırdıkları 
kaynakların da daha anıtsalcı olduğunu söylemek mümkündür. 
Bir sonraki belgede Rahmi Bediz’in tahminen Emin Onat’ın 
bürosunda çalışırken çekilen fotoğrafı görülmektedir (Şekil 8). 
Diğer belgede kendisine hediye edilen Yeni Alman Mimarisi adlı 

3 Bu anlayışı, 1940’lı yılların ortasında, Balmumcu’nun Sergi Evi ya-
pısının dönemin Milli Eğitim Bakanı’nın isteğiyle Paul Bonatz tarafın-
dan daha gelenekselci ve tarihselci bir yaklaşımla tiyatro ve opera bina-
sına çevrilme süreci üzerinden de okumak mümkündür. 

Şekil 8.  
Rahmi Bediz tahminen 
Emin Onat’ın 
bürosunda, 1940’ların 
sonu
Kaynak: 
Ahmet Sezen Özsayın 
Arşivi

Şekil 9.  
Rahmi Bediz’e hediye 
edilmiş Yeni Alman 
Mimarisi başlıklı 
kitabın baştaki 
sayfaları ve bir 
kartpostal.
“Kütüphanenin bir 
köşesinde kalsın 
ve beni hatırla, 
Rahmi’ye”, tarih 
bilinmiyor
Kaynak: 
Ahmet Sezen Özsayın 
Arşivi
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kitap görülmektedir ve “Kütüphanenin bir köşesinde kalsın ve 
beni hatırla, Rahmi’ye” notu düşülmüştür (Şekil 9).

Ankara’daki Uygulama Projeleri

Ankara ile özdeşleşen ikili… (Vanlı, 2006, s.234)

Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz’in meslekte isimlerini du-
yurmaya başladıkları 1950’ler, savaş sonrasında önemli politik, 
ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin yoğun yaşandığı bir dö-
nemdir. 1947’de çok partili sisteme geçiş ile birlikte Demokrat 
Parti’nin iktidara gelmesi, Amerika ile artan ilişkiler, yabancı 
sermayenin ülkeye girişi ile birlikte sanayileşme ve artan iş gücü 
arzı, çekim merkezi haline gelen kentlere kırsaldan artan göç 
dalgası ile gündeme gelen kentleşme ve özelindeki sorunlar, bu 
dönemin önemli gündem maddeleri olarak bahsedilebilir. 

Dönemin mimarlık ortamına bakılacak olursa, Vanlı, “yüz-
yılın ilk yarısında modern mimarlığın gerek geleneksel/ulusal, 
gerek duygusal bir ortamda yaşandığı, geçmişin kimlik özlemi-
nin çağdaşlık, başkaldırı heyecanı ve duygusallık ihtiyacı olan 
bir toplumu yansıttığı”nı belirtir (Vanlı, 2006, s.209). Kent bu 
anlayışla mekânsal ve toplumsal anlamda yeniden yapılanır-
ken, 1950’ler, “1940’ların ‘milli mimarlık’ arayışlarının tarih-
selci uygulamalarının sonra erdiği; savaş sonrasında oluşan ve 
ABD’nin baskın güç olarak öne çıktığı Batı bloğundaki yerini 
alan Türkiye’de mimarlığın da, ulusal/uluslararası ya da gele-
neksel/modern gibi ikilemleri bir süre için sorgulamadan, ar-
tık her ülkede uygulanmakta olan modernist mimarlık tasarım 
yaklaşımını hevesle sahiplendiği bir dönemdir” (Altan, 2015, 
s.93). Bu anlamda, 1950’ler ile birlikte mimarlık arayışının 
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geleneksel/çağdaş ayrımından rasyonel mimarlık yaklaşımına 
kaydığını ve bu durumun kimlik endişesinin önüne geçtiğini 
söylemek mümkündür.4

Bu tartışmalar bağlamında 1947 tarihli Arkitekt dergisinde 
yayınlanan ‘Küçük Bir Ev Yaratmak’ başlıklı yazısında mimar 
Samim Oktay’ın rasyonalist mimarlığı tartışırken Rahmi Be-
diz’in tasarladığı ev projesini örnek göstermesi dikkat çekicidir 
(Şekil 10). Oktay, savaş sonrası dönemin ekonomik koşullarına 
bağlı olarak fakir bir vatandaş tarafından bile prefabrikasyonu 

4  Vanlı, yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte yaşanan bu evrimin Güzel 
Sanatlar Akademisi’nden 1940’lı yıllarda mezun olmuş gençlerin akıl-
cılığı sahiplenmesiyle yaşanmaya başladığını dile getirmektedir (Vanlı, 
2006, s.216).

Şekil 10.  
Samim Oktay’ın 
‘Küçük Bir Ev 
Yaratmak’ yazısında 
Rahmi Bediz’e ait villa 
çizimleri, 1947
Kaynak: 
Arkitekt, 189-190, 
s.207-210
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ve modülasyonu ile ulaşılabilir, küçük bir taban alanında iç-
dış birlikteliği ile mekânsal örgütlenmesi ve mimari progra-
mı verimli ve iyi çözülmüş bir evin olanaklılığı üzerinden bir 
tartışma açmaktadır. Bu durum özellikle kırsaldan kente göç 
eden az gelirli vatandaş ile okyanus ötesi coğrafyalardan alınan 
‘rasyonel’ yaklaşımın önerdiği gibi yalın ve işlevselci tavırla bu-
luşmuş bir mimarlığın yakınlaşması ve ucuz meskenin düşü-
nülmesi açısından önemlidir. Özellikle yapı endüstrisi henüz 
yeterince gelişmemiş bir toplumun mimarlığının bu konuyu 
düşünmesi gerekliliği, Oktay’a göre elzemdir. 

1950’ler Türkiye’de mimar sayısının artarak Mimarlar 
Odası’nın kurulduğu (1954) ve önceki dönemlerde çoğunlukla 
kamu görevlisi olarak çalışan mimarların serbest mimarlık bü-
roları kurmaya başladığı yıllardır. Mimarların serbest çalışma-
sı, mimarlık pratiğinde daha bağımsız olma fırsatı vermekle 
birlikte, devletin açtığı yarışma ve ihaleler aracılığıyla kamuya 
hizmet de verilmektedir (Paker ve Uz, 2015, s.98). 

Demirtaş Kamçıl ve Rahmi Bediz ikilisi, Emin Onat’ın 
bürosunda çalıştıktan sonra 1952 yılında Ankara’da kendi bü-
rolarını kurarlar. İkili, ilk yıllarında yoğunluklu olarak kentin 
imara yeni açılan bölgelerinde konut projeleri yapmaya başlar-
lar. 

Kamçıl-Bediz’in 1955 tarihli İsrailevleri, 1956 tarihli Ye-
şiltepe Kooperatifi Blokları ve 1958 tarihli Fikir İşçileri Yapı 
Kooperatifi projeleri, kentin artan barınma sorunlarına yönelik 
çok katlı olarak inşa edilmiş ilk konut örneklerindendir. Projede, 
aynı tip olması istenen dairelerden ikisini yan yana getirerek üçlü 
şekilde yineleyen tasarımla dairelerin aralarında kalan boşluk 
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giriş holü olarak değerlendirmiş ve merkezi ısıtma sistemi kul-
lanılmışlardır (Bediz, Kamçıl, 1969, s.5-7). Bu blokların kentte-
ki ilk çok katlı yapı örneklerinden oldukları bilinmektedir. Al-
tan’ın bahsettiği üzere, yüksek betonarme inşaat teknolojisinin 
gerçekleştirilmesinin ötesinde içe dönük yenilikler getirdiği gibi 
(daire planlarındaki hizmetçi odaları, merkezi ısıtma sistemi 
gibi) çevresini de bütün olarak dönüştürmesi ve betonarme 
dilinin yetkinliği de dikkat çekicidir (Altan, 2015, s.94) (Şekil 
11). 

1960’lı yıllara gelindiğinde mimarlık ortamının biraz daha 
dönüştüğü görülmektedir. 1924 Lörcher ve 1927 tarihli Jan-
sen Planı’na göre güneye doğru gelişen Ankara, 1955 tarihli 
Uybadin-Yücel planı ile birlikte güneye doğru gelişimini daha 
da sürdürmüş ve hızlı göç ve kentleşmenin etkisiyle sınırlarını 
aşmıştır (Altan, 2015, s.92). Yeni planla birlikte şehir güneye 
doğru daha da gelişirken Atatürk Bulvarı’ndan batıya doğru da 
gelişimi başlamıştır. Bu anlamda yeni planın getirdiği şehrin 
batıya doğru gelişen anlayışı doğrultusunda bu büyüme yönün-
de görülen ilk kamu yapısı, Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz’in 
tasarladıkları Maden Tetkik Arama Enstitüsü’dür (1960)5. Ay-

5 Yücel, 1950 sonrası mimarlık ortamını değerlendirdiği yazısında 

Şekil 11.  
Yeşiltepe Kooperatifi 
Blokları, 1969
Kaynak: 
Arkitekt, 333, s.5-7
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rıca planın getirdiği batıya doğru gelişme fikri doğrultusunda 
ikilinin Bahçelievler bölgesinde yaptıkları Arı Stüdyosu’nun 
(1968) varlığı da bu anlamda önemlidir. 

Bir sonraki belge, bu dönemde gerçekleştirilen Arı Sine-
ması projesinin sürecine dair ipuçları vermektedir. Kamu ku-
rumlarının girişimiyle mülkiyetlerinin kamu kurumlarına ait 
olduğu kültür yapılarından biri olarak ikilinin tasarladıkları 
Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği tarafından 
inşa edilmiş kompleksin bir parçası olan Arı Sineması, sonra-
ki yıllarda işlev değiştirip TRT’nin stüdyosu olarak kullanıma 
açılmış ve komplekste yer alan tiyatro bölümü de aynı işlev de-
ğişikliği ile stüdyoya dönüştürülmüştür (Bayraktar, 2006, s.32). 

Arşivde bulunan Kinos adlı sinema yapılarıyla ilgili Al-
manca kaynağın, Arı Sineması’nın tasarım sürecine eşlik ettiği 
düşünülmektedir. Kitapta, sinema yapılarıyla ilgili görseller ve 
çizimler ile birlikte (Şekil 12), taslakları Rahmi Bediz’e ait ol-
duğu düşünülen bir takım işlev gruplamalarının olduğu iki not 
bulunmaktadır (Şekil 13). Arı Sineması ile aynı taban alanı-
na sahip olacak şekilde metraj hesaplamaları yapılmış çizimde 
görülen önemli bir detay, o dönemin önemli kamusal buluşma 
alanlarından diskoteğin de bu listeye girmiş olmasıdır. Özellik-
le değişen ticaret ve eğlence mekânlarında plastik sanat eserle-
rinin kullanımı, dönemin önemli uygulama detayları arasında 
görülebilir. 

MTA Kompleksinin bir geçiş evresine denk geldiğinden bahsederek; 
kampüsün uluslararası üslubun formal geometrik düzenini kabul etti-
ğini fakat yeni bir biçimsel ifade getirdiğinden bahseder (Yücel, 1984, 
s.134).
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1950’lerde uygulanan yeni kent planının öngördüğü üze-
re Ankara’nın savaş sonrası dönemde gerçekleşen mekânsal 
ve işlevsel değişimini, dönemin bina tipolojilerindeki çeşitlilik 
içinde tanımlamak mümkündür. Kamçıl-Bediz ikilisinin yapı-
ları da, Uybadin-Yücel Planı’yla uyumlu olarak, kentin güney ve 
batı tarafındaki sınırlarını tanımlamakta ve o bölgelere doğru 

Şekil 12.  
Kinos, 1957
Kaynak: 
Ahmet Sezen 
Özsayın Arşivi

Şekil 13.  
Arı Sineması’na 
ilişkin olduğu 
düşünülen Rahmi 
Bediz’e ait işlev 
gruplamaları, 
tahminen 1960’lar
Kaynak: 
Ahmet Sezen 
Özsayın Arşivi
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gelişimin de belki önünü açmaktadırlar.6 Bu anlamda, dönüşen 
gündelik kent yaşantısına mekân sağlayan farklı yapı tiplerinin 
önemli örneklerini oluşturmaktadırlar (Altan, 2015, s.94).

Büro ve Arkadaşlık Ortamı

İkilinin mimari üretim pratikleri, 1952 yılında ortaklaşa kur-
dukları büro ile başlar. Büronun son dönem işlerine tanıklık 
eden ve Rahmi Bediz’in bu çalışmanın ana arşiv belgelerini 
oluşturan kaynakları bıraktığı kişi, 1977- 1980 yılları arasında 
Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz mimarlık bürosunda çalışmış 
bir mimar olan Ahmet Sezen Özsayın’dır.7 

Özsayın’ın Demirtaş Kamçıl’ın oğlu Atıf Kamçıl’ın (mi-
mar, İstanbul’da yaşıyor) Ankara Atlı Spor Kulübü’nde bini-
cilik arkadaşı olması ve Demirtaş Kamçıl’ı tanıması, askerlik 
hizmeti sonrası mesleği öğrenmek ve para kazanmak için ikili-
nin mimarlık bürosuna müracaat etmesine sebep olur. Kendisi, 
1977 senesinin ilkbahar aylarında, vergi dairesine serbest meslek 
defteri tasdik ettirmek, sabahları MTA’da mimarlık bürosu adı-

6  İkilinin yapılarının yer aldığı harita kitabın sonunda yer almaktadır.
7  TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yayınlandığı Bülten 
dergisinde yer alan ve Ankara’da bilinmeyen yapılara dikkat çekmek ve 
belgelemek amacıyla sürdürülen ‘Bilinmeyen Ankara’ bölümünde Nu-
ray Bayraktar’ın yazısı, Ahmet Sezen Özsayın’ın dikkatini çeker. İlgili 
yazı, Ankara Emek Mahallesi 8. Cadde ile Konya Yolu arasındaki Ye-
şiltepe Kooperatifi (ve Yıldıztepe Kooperatifi) Blokları ile İsrailevleri’ni 
konu almaktadır ve yazıda konu edilen eserlerin proje müellifinin adı 
belirtilmemektedir (Bayraktar, 2007, s.77). Bayraktar’ın tüm çabalarına 
rağmen söz konusu eserlerin proje müelliflerine ulaşamadığını öğrenir. 
Dergi yayın sorumlusu kanalı ile Bayraktar’a ulaşan Özsayın, Bülten 
dergisine ikili hakkında bildiklerinin bir kısmını yazar. 
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na kontrol mimarlığı yapmak, öğleden sonraları da atölyedeki 
işlere yardımcı olmak üzere çalışmaya başlar (Özsayın, 2008, 
s.40) (Şekil 14). 

Özsayın, işe başladığında ağırlıklı olarak ikilinin Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü inşaatlarının şantiye işlerinin devam 
ettiğinden bahsetmekte (Özsayın ile sözlü görüşme, Şubat 
2017) ve o dönemdeki büro ortamını şu şekilde anlatmaktadır: 

Ankara Kızılay’da, Atatürk Bulvarı’na cepheli Sakarya Caddesi 
köşesinde halen mevcut olan Soysal Han’ın 3. katında tek mekân 
bir atölye. Uzun dikdörtgen mekânın, kısa kenarındaki iç cephele-
rinden biri, Fransız balkonu ile Atatürk Bulvarı’na, diğeri ise pen-
cere ile arka cepheden Soysal Çarşı arka girişine (Sakarya Cadde-
si) bakıyor.8 Dikdörtgen uzun kenarlarındaki iç cephelerden biri, 
yaklaşık olarak cephe ortalarından açılan bir kapı ile atölyeyi İşha-
nı merdiven kovası ve kova ortasındaki ferforje asansöre irtibatlar, 
diğeri ise, Atatürk Bulvarı cephesinde komşu bina ile bitişik nizam 
olduğundan sağır duvar. Karşı kenar arka cephe pencere önünde, 
trafik gürültüsünden uzak, karşı karşıya birbirine yaslanmış iki 
ıhlamur kaplama çizim masası. Atölyeye kapıdan girip sola, pen-
cereye doğru baktığınızda, sağ masada Demirtaş Bey, sol masada 
Rahmi Bey çalışır. Mekânı genişletmek ve aydınlatmak amacı ile 
Demirtaş Bey’in arkasındaki duvar, sandalye yüksekliğinden sonra 
tavana kadar ayna kaplı. Giriş kapısı ile çalışma masaları arasın-
daki alanda çok amaçlı masa (yaklaşık 1.00x2.00 mermer tabla). 
Sağa, bulvara doğru baktığınızda, sırtı sağır duvara dönük aralıklı 
olarak yan yana iki adet çizim masası, karşılarındaki duvarda, yak-

8 Rağıp Soysal, kendisiyle yapılan sözlü görüşmede, ikilinin ofisinin 
Safiye Soysal Han’ın 3. katında bulunduğundan ve ikiliye Soysal Çarşı 
ve İşhanı projesinin aralarındaki tanışıklık dolayısıyla da verildiğinden 
bahsetmiştir (Soysal ile sözlü görüşme, Eylül 2018).
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laşık 0.50 genişliğinde, kapaklı, duvar boyunca zeminden yaklaşık 
0.90’da duvara sabitlenmiş dosya dolabı. Dosya dolabı sabitlenmiş 
ve çizim masalarının arkasındaki duvarlarda, atölyenin o anda ça-
lıştığı proje ile ilgili çalışmaların mavi ozalit kopyaları durmakta 
(Özsayın, 2008, s. 40). 

Arkitekt dergisinden tespit edilebildiği ve Vanlı’nın da 
bahsettiği üzere, ikili, 1941 yılından itibaren gerek birlikte, ge-
rekse farklı ortaklıklarla, Anıtkabir, İstanbul Radyo Evi, İstan-
bul Adalet Sarayı, Çanakkale Abidesi gibi o dönemin önemli 
yarışmalarına birlikte katılmışlardır (Vanlı, 2006, s.329). 
Özsayın, Demirtaş Kamçıl’ın vefatına kadar ikilinin kırk yılı 
aşkın bir süredir devam etmiş olan dostluklarından bahsetmek-
tedir (Özsayın ile sözlü görüşme, Şubat 2017). Bununla ilgili 
olarak, tasarım süreçlerine ve iş ortaklıklarına yönelik bir soru 
üzerine, Özsayın biraz da karakter yapılarına vurgu yaparak 
ikiliden şu şekilde bahsetmektedir:

Demirtaş Bey biraz daha az konuşan, biraz daha içine dönük bi-
riydi. Rahmi Bediz daha sohbeti seven, konuşkan biriydi. Top-

Şekil 14.  
Demirtaş Kamçıl 
bürolarında, 
tahminen 1970’ler
Kaynak: 
Ahmet Sezen 
Özsayın Arşivi
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lantılarda hep Rahmi Bey konuşurdu, Demirtaş Bey de onu ta-
mamlardı. Bir kere masaları karşılıklıydı, birbirine bitişik. Bir iş 
geldiği zaman Rahmi Bey ayrı, Demirtaş Bey ayrı eskiz hazırlar-
dı. İki eskiz hazırlandıktan sonra betonarmeci Orhan Bey (Orhan 
Tezgören), bir de ben, biz o mermer masaya otururduk. Rahmi Bey 
de, Demirtaş Bey de tek tek sırayla planlarını anlatırlardı, sorulan 
sorulara cevap verirlerdi. Fikirlerini açık açık söylerlerdi. Benim 
hoşuma giden bir nokta, hemen projeden ok çıkarırlar, oraya o 
noktaya 1/1, 1/5, 1/10 hemen eskiz çizerlerdi. İkisi de Bahçeliev-
ler, İsrailevleri’nin oradaki villa tipi yapılarda otururlardı. Ben gir-
diğimde o dönem MTA yoğunlukluydu. Her şeyden öte, samimi 
ve seviyeli bir ortam vardı. Hiçbir zaman birbirlerine karşı yüksek 
sesle konuştuklarına bile tanık olmadım. Belki de tüm bunlardan 
dolayı bu kadar uzun bir birliktelikti onlarınki (Özsayın ile sözlü 
görüşme, Şubat 2017). 

Demirtaş Kamçıl-Rahmi Bediz Mimarlık Bürosu, De-
mirtaş Kamçıl’ın vefatına kadar çok sayıdaki farklı işlevlerde 
uygulama gerçekleştirmiştir (Şekil 15). Rahmi Bediz, Kamçıl’ın 
vefatından sonra bürodaki iki projeyi (Çorum’da Bayındırlık 
Bakanlığı için bir proje ve And Çarşısı) tamamladıktan sonra 
büroyu kapatır ve Özsayın bürodan ayrılır (Şekil 16). Özsayın, 
o dönem uygulaması devam eden And İşhanı ile ilgili şöyle 
bahsetmektedir.

Rahmi Beylerin İstanbul’da yaptığı yapılar varmış ama o zaman-
ki Ankara’nın şimdiki AVM dediğimiz binalarını yaptılar; Moda 
Çarşısı, Kuğulu Pasajı, Soysal Pasajı gibi. Çünkü istek oymuş. Bir 
gün bir inşaat mühendisi büroya gelerek kendilerinden Kızılay’da, 
bulvarda (Atatürk Bulvarı) bir çarşı yapmalarını istedi (And İş-
hanı). Rahmi Bey de onun üzerine tek bir şartla kabul etti, o da 
cephesine tabela koydurulmamasıydı. Çünkü her kat, her dükkân 
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Şekil 15.  
Demirtaş Kamçıl 
vefat haberi, 1980
Kaynak: 
Ahmet Sezen 
Özsayın Arşivi

Şekil 16.  
Rahmi Bediz’in  
Ahmet Sezen 
Özsayın’a verdiği 
iş bitirme belgesi, 
1980
Kaynak: 
Ahmet Sezen 
Özsayın Arşivi
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kendi tabelasını astığında cephenin değeri yitirilecekti. Bu şartla 
proje kabul edildi (Özsayın ile sözlü görüşme, Şubat 2017).

Sonuç yerine

Vanlı, 1955-1973 yılları arasını mimarlığımızın en fazla ara-
yış içinde olduğu dönem olarak tanımlar (Vanlı, 2006, s.216). 
Kuşkusuz Kamçıl-Bediz ikilisi, yoğunluklu olarak uygulamala-
rını gerçekleştirdikleri yıllar olan 1950-1980 arasında biçimsel, 
kentsel ve teknolojik anlamda dönüşen kente önemli mekânlar 
sağlayan uygulamalar gerçekleştirmişlerdir. İkilinin arşivlerin-
deki belgeler, kurdukları arkadaşlık ilişkilerinin de mimarlık 
yaklaşımları açısından kendilerine katkı sağladığını, inceledik-
leri kaynakların mimarlık üretimleri açısından dünyayı takip 
eden bir yapıda olduğunu, dönemin Ankara’sı göz önüne alın-
dığında oldukça ilerici ve dönüştürücü sayılabilecek uygula-
maları gerçekleştirdiklerini anlamamıza olanak sağlamaktadır. 
Dolayısıyla, Kamçıl-Bediz arşivi ve ilgili diğer kaynaklar, kişisel 
anlatılarının ötesinde, Ankara’daki 1950-80 yılları arasındaki 
mimarlık üretim pratiklerine dair önemli ipuçları vermektedir. 
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Can Binzet: Efendim, ben Can Binzet. Biliyorsunuz, biz Ay-
dın Pelin’le 60 senedir beraber çalışıyoruz; statik-betonarme 
projeleri yapıyoruz ve uzun süre de Rahmi Bediz ve Demir-
taş Kamçıl Beylerin birçok projelerinin betonarme hesapları-
nı, deprem hesaplarını yaptık. Hiç unutmuyorum, kendileriyle 
çalışmalarımız o kadar keyifli oluyordu ki; bütün Türkiye’nin 
tanınmış mimarlarıyla tanıştık, böyle rahat böyle güzel bir or-
taklık, ortak çalışma olmadı. Ama bu çalışmalarımızı daha çok 
Aydın Pelin yönetiyordu; onun için, müsaade ederseniz, ben 
sözü Aydın Pelin’e sözü veriyorum. O gerek Demirtaş Bey’in 
gerek Rahmi Bey’in çok yakın dostu ve arkadaşı idi.

Aydın Pelin: Efendim, iyi öğleden sonralar. Bu toplantıyı tertip 
edenlerin hepsini kutluyor ve teşekkür ediyorum, Rahmi Bey’i 
ve Demirtaş Bey’i tekrar bize anma fırsatı verdikleri için. Her 
ikisi ile ama daha çok Rahmi Bey’le ilişkimiz olurdu. Rahmi Bey 

ANILAR

Can Binzet, Aydın Pelin
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bize bir mimarın nasıl bir insan olması lazım geldiğini öğretti. 
Bir meslek adamının ne olduğunu öğretti. Şöyle çalışırdı kendi-
si: Biliyorsunuz, demin de izah etti arkadaşlarımız, karşı karşıya 
iki tane masa vardı bürolarında. Karşı karşıya otururlardı ve 
kendileri çizerlerdi yaptıkları projeleri. Fakat mimar olarak pro-
jeye duygularını eklerlerdi, yaratırlardı. Tamam, her mimar gibi, 
onlar da yaratırlardı fakat duygularını ekleyerek. Rahmi Bey ve 
Demirtaş Bey mimari bir projeyi yaratırken, birinci işlem olarak 
ihtiyacı düşünürlerdi. Bugün mimarlar nasıl düşünüyorlar, bilm-
iyorum efendim. Ben 82 yaşındayım; 59 senelik mühendisim, 
40-41 senelik avukatım, 2 tane mesleğim var. Rahmi Bey’le bir 
mühendis olarak her zaman çalıştım ve şunu yapıyordu. Önce-
likle ihtiyacı düşünüyordu; ihtiyaç nedir, bu plaza konut in-
şaatında bunu kullananlar nasıl mutlu olacaklardır, düşünüyor-
du. Benim yazlık evimi yapacakları zaman birinci işlem olarak 
karşı karşıya oturduk; bir ön düşünce olarak düşüncelerimizi 
izah ederken, “çocuğu getirin” dedi. Çocuk 9 yaşında o sırada; 
“çocuğu da getirin buraya, “o da bu evde yaşayacak, o da burada 
olmak mecburiyetinde” dedi. Ben ve annesi olmadan oğlumla 
karşı karşıya oturdular; ne istediğini çocuğun anladı, ona göre 
yaptı projeyi. Benim de ne istediğimi anladı, eşimin de ne iste-
diğini anladı tabi, ama çocuğun da ne istediğini anladı, ona göre 
yaptı projeyi. İki; ekonomi. İşin ekonomisini de önceden düşü-
nerek yaratıyordu. Mühendisliğini de çok iyi biliyordu, nerede 
ne olacak biliyordu. Pek çok başka mimarların da söylediği 
gibi, bilhassa eski mimarların söylediği gibi, bir binanın içinde 
kolon olması ayıp değildir, bir yerde bir kiriş olması da ayıp 
değildir çünkü binayı kolon ve kirişler taşır. Bu düşünceyle, 
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mühendisliği zorlamadan ama mimarlığı da zorlamadan 
bir şeyler yaratırdı. Demin bir arkadaşa söyledim, maalesef 
mimarların eserlerine olan saygımız artık günümüzde yok gibi 
geliyor bana. Tunalı Hilmi Caddesi’yle Tunus Caddesi’nin 
birleştiği köşeyi hatırlayın; bu köşede Sabiha Gökçen Apartmanı 
vardır, Rahmi Bediz ve Demirtaş Kamçıl’ın eseridir. Rahmi 
Bey orayı yaparken, pencereler boyanırken, karşı kaldırıma 
sandalyesini koyup, “boyayın” demişti. Bir pencere boyanırken, 
“hayır bu renk değil” diye düzelterek saatlerce orada binanın 
pencere rengini kaldırımda oturarak tayin etmişti. Kendisinin 
eseri idi işte; içinin lüks olması istenmişti, bir dairesi de Sabiha 
Gökçen’in olacaktı çünkü. Nasıl lüks olabileceğini, ekonomiyi 
bırakalım nasıl lüks olabileceğini içinden düşünerek yapıyordu. 
Efendim, halen oturduğum ev Rahmi Bediz’in eseridir. Oran’da 
oturduğum ev, müstakil bir ev, Rahmi Bediz’in eseridir. Birinci 
dakikasından itibaren “abi” demiştim ben Rahmi Bediz’e, dos-
tum diyemem, benim büyük abim çünkü. “Bir borcum olacak 
size, lütfen bunu yapın,” dedim; böyle usulen “biraz para verey-
im” dedim, “bir kuruş bile almayacağım, bunu bil” dedi. “Bana 
her gelişimde yemek yediriyorsunuz ya, yeter bu işin karşılığıdır 
bu” dedi ve işin sonuna kadar, en ufak detayına kadar kendi-
si başında durarak yaptırdı binayı. Hatta üst kata çıkan mer-
divenin korkuluğunun başlangıç babası için dedim ki, “Rahmi 
Bey, şöyle bir şey eskiz çizin de ben onu yaptırayım”; “tamam, 
yarın sabah getiririm” dedi; ertesi sabah getirdiği şey birebir 
planıydı, verdik tornacıya, “bunun işi yapılacak” dedik. Yapıldı, 
bina bitti, artık en son detaylara bakıyoruz; arkadaki bahçeye 
bakan balkonda beraberce arka bahçeye bakıyoruz; ilk planın ön 



DEMİRTAŞ KAMÇIL - RAHMİ BEDİZ ARŞİVİNE BAKMAK

162

cephesinde ahşap bantlar vardı, “arkada çatı altında ahşap bant 
koymak lazım” dedi; “binanın görünüşü bakımından çatı altına 
ahşap bant koymadılar Rahmi Bey” dedim. “Projede yok, iskele 
söküldü, param bitti, artık o bandı koyamam; yani kusura bak-
mayın, bundan sonra o bandı koyamam” dedim. “Peki”, dedi; o 
orada kaldı, ben başka şeylerle meşguldüm. Biraz sonra kalfa 
geldi, “Aydın Bey, Rahmi Bey ağlıyor” dedi. Gittim, hakikaten 
ağlıyor. “Aydın eseri mahvediyor ama bir şey söyleyemiyorum, 
maliyet nihayet onun cebinden ödenecek” diyormuş. “Peki abi, 
tamam, ne istiyorsanız” dedim. Yaptık; şu anda o var orada. 
Duygusu buydu; bir mimarın eserine olan bağı buydu. Şu anda 
penceresini bile boyayamıyorum binanın, 30 senedir oturuy-
oruz orada, çünkü onun eseri; ben o binada Rahmi Bey’le be-
raber yaşıyorum. Hepinize saygılar sunarım efendim.
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KAMÇIL-BEDİZ’İN 
ANKARA’DAKİ YAPILARI
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1.  Üniversite Apartmanı 
 1954
 Tunalı Hilmi Cad. No:82 A-B, Remzi Oğuz Arık Mah., Çankaya

2.  İsrail Evleri
 1955
 Bişkek Cad., Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad., Kazakistan Cad., 27. Sokak,  
 Emek Mah., Çankaya

3.  Kütüphane Evleri
 1955
 Güz Sokak No:15, Güvenevler Mah., Çankaya

4.  Maliye Evleri (Avan Proje Emin Onat)
 1956
 Başçavuş Sokak No:83-93, 102-116, Doğuş Mah., Çankaya

5.  Übeyde Elli Apartmanı (Yıkıldı)
 1956
 Büklüm Sokak No:17, Kavaklıdere Mah., Çankaya

6.  Yeşiltepe - Yıldıztepe Blokları
 1956
 Kırım Cad., Bişkek Cad., 6. Sokak, 7. Sokak, Emek Mah., Çankaya

7.  Mintrak Apartmanı
 1957
 Esat Cad. No:99, Barbaros Mah., Çankaya
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8.  Fikir İşçileri Apartmanı
 1958 
 Büklüm Sokak No:92, Kavaklıdere Mah., Çankaya

9.  Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü
 1962
 Dumlupınar Blv. No:139, Üniversiteler Mah., Çankaya

10.  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (Yıkıldı)
 1962-1974
 Milli Müdafaa Cad. No:22, Namık Kemal Mah., Çankaya

11.  Soysal İşhanı ve Çarşısı
 1967-1972
 Atatürk Blv., Ziya Gökalp Cad., Cumhuriyet Mah., Çankaya

12.  Tarım Kredi Kooperatifleri
 1968-1971
 Wilhelm Thomsen Cad., Yukarı Bahçelievler Mah., Çankaya

13.  TRT Genel Müdürlük ve Televizyon Tesisleri 
 1971-1974
 Nevzat Tandoğan Cad. No:2, Kavaklıdere Mah., Çankaya

14.  Onur İşhanı ve Çarşısı 
 1974-1977
 Menekşe 1 Sokak, GMK Blv., Sümer Sokak, Kızılay Mah., Çankaya

15.  Kalabalık İşhanı ve Çarşısı 
 1975-1977
 Selanik Cad. No:20, Cumhuriyet Mah., Çankaya

16.  Yeni Konak İşhanı ve Çarşısı 
 1976-1978
 Atatürk Blv. No:123, Meşrutiyet Mah., Çankaya
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17.  Moda İşhanı ve Çarşısı 
 1976-1980
 Menekşe 1 Sokak, İzmir Cad., Kızılay Mah., Çankaya

18.  Kuğulu İşhanı ve Çarşısı 
 1978
 Tunalı Hilmi Cad. No:123, Barbaros Mah., Çankaya

19.  And İşhanı ve Çarşısı 
 1979-1983
 Atatürk Blv. No:69, Cumhuriyet Mah., Çankaya
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1. Üniversite Apartmanı 
1954 

Fotoğraflar: Metehan Özcan, 
Sivil Mimari Bellek Projesi Arşivi
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2. İsrail Evleri
1955

Fotoğraflar:
1/2/3- Gülnaz Çolak, AFSAD
4/5- Sibel Acar, AFSAD

1

2 3
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3. Kütüphane Evleri
1955

Fotoğraflar: Sibel Acar, AFSAD
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4. Maliye Evleri 
(Avan Proje Emin Onat)
1956

Fotoğraflar: Sibel Acar, AFSAD
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5. Übeyde Elli Apartmanı (Yıkıldı)
1956

Fotoğraflar: Sivil Mimari Bellek Projesi Arşivi
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6. Yeşiltepe - Yıldıztepe Blokları
1956

Fotoğraflar:
1/4/6- Gülnaz Çolak, AFSAD
2/3/5/7- Sibel Acar, AFSAD

1

2
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7. Mintrak 
Apartmanı
1957

Fotoğraflar:  
Sibel Acar, AFSAD
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8. Fikir İşçileri Apartmanı
1958

Fotoğraflar: Sibel Acar, AFSAD
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9. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Müdürlüğü
1962

Fotoğraflar: Gülnaz Çolak, AFSAD
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10. Türkiye Petrolleri A.O. 
Genel Müdürlüğü (Yıkıldı)
1962-1974

Fotoğraflar: 
1- tpao-emeklileri2.blogspot.com201802turkiye-petrolleri-anonim-ortaklg-tpao.html
2- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İlk 50 Yıl, 2004, s.58.
3- Simla Yüzgeç, T. Serbest Mimarlar Derneği Arşivi

1 2

3
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11. Soysal İşhanı ve Çarşısı
1967-1972

Fotoğraflar: 
1- http://ankararehberi.com/ankara/78-reklam-haber/3744--
soysal-cars-direniyor.html
2- http://maps.google.com 
3- https://tr.pinterest.com/pin/503769908305977732/ 
4- Metehan Özcan, SALT Arşivi

1 2

3

4
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12. Tarım Kredi Kooperatifleri
1968-1971

Fotoğraflar: 
1- Gülnaz Çolak, AFSAD
3- T. Elvan Altan
2/4/5/6/7- Nuray Bayraktar

4

3

5

6

7
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13. TRT Genel Müdürlük ve Televizyon Tesisleri 
1971-1974

Fotoğraflar: 
1- Natali Avazyan Arşivi
2/3- Cem Dedekargınoğlu

1

32
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14. Onur İşhanı ve Çarşısı 
1974-1977

Fotoğraflar: 
1/2- Gülnaz Çolak, AFSAD
3- Selin Çavdar Sert

1

32
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15. Kalabalık İşhanı ve
Çarşısı 
1975-1977

Fotoğraflar: 
1- Gülnaz Çolak, AFSAD
2- Selin Çavdar Sert

2

1
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16. Yeni Konak İşhanı ve Çarşısı 
1976-1978

Fotoğraflar: Selin Çavdar Sert
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17. Moda İşhanı
ve Çarşısı 
1976-1980

Fotoğraflar: 
1/2- Selin Çavdar Sert
3/4- Gülnaz Çolak, AFSAD

1

2

43



KAMÇIL-BEDİZ’İN ANKARA’DAKİ YAPILARI

193

18. Kuğulu İşhanı ve Çarşısı 
1978

Fotoğraflar: Gülnaz Çolak, AFSAD
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19. And İşhanı
ve Çarşısı 
1979-1983

Fotoğraflar: 
1- Sibel Acar, AFSAD
2- Selin Çavdar Sert
3- Gülnaz Çolak, AFSAD

1

2

3



195

YAZAR ÖZGEÇMİŞLERİ

T. Elvan Altan 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde lisans 
(1989), Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans (1991); SUNY 
Binghamton’da Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora 
(1999) eğitimini tamamladı. Araştırma konularının odağını 
ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarih-
yazımı alanları oluşturmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversi-
tesi Mimarlık Bölümü’nde mimarlık tarihi profesörü olarak 
çalışmaktadır.

Esin Boyacıoğlu

Mimarlık Lisans derecesini 1980 yılında ADMMA Mimarlık 
Bölümü’nden aldı. 1978-1987 yılları arasında çeşitli mimarlık 
bürolarında ve kuruluşlarda mimar olarak sürdürdüğü meslek 
yaşamını, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimar-
lık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak 
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devam ettirdi. Boyacıoğlu Yüksek Lisans derecesini 1990 yılın-
da, Doktora derecesini ise 1998 yılında Gazi Üniversitesi’nden 
aldı. 2000 yılında Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversite-
si’nde ve 2004 yılında Birleşik Krallık’ta Liverpool Üniver-
sitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2017 yılında 
Profesör ünvanını alan Boyacıoğlu, halen Gazi Üniversitesi 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’ndeki öğretim üyeliği 
görevini sürdürmektedir. Uluslararası birçok çalıştay organizas-
yonu ve yürütücülüğü yapan Boyacıoğlu’nun katıldığı mimari 
proje yarışmalarında kazandığı çeşitli dereceleri bulunmaktadır. 
Boyacıoğlu’nun erken Cumhuriyet dönemi modern mimarlık, 
çağdaş mimarlık ve konut konularında yayınları vardır. 

Selin Çavdar Sert

2005 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’n-
den mezun oldu. 2010 yılında “Toplumsal Cinsiyet, Siyasa, 
Mekân: Ankara’daki Hanım Lokalleri” başlıklı tezi ile Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans 
Programı’nı tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 
bulunduğu süreçte, Şehir ve Bölge Planlama ve Mimarlık Bö-
lümleri’nde araştırma görevlisi ve davetli araştırmacı pozisyon-
larında derslere katılarak öğretim deneyimini disiplinlerarası 
bir düzleme taşıdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve 
Bölge Planlama Anabilim Dalı’nda Atatürk Orman Çiftli-
ği’nin pek bilinmeyen ve irdelenmemiş planlama tarihini ve bu 
tarih içinde şekillenen miras değerlerinin saptanmasını konu 
alan “Türk Planlama Deneyimi Bağlamında Bir Miras Değe-
ri Olarak Atatürk Orman Çiftliği 1937-2017” başlıklı dok-
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tora çalışmasını 2017 yılında tamamladı. Şu anda Gaziantep 
Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde akademik 
çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’deki planlama tarihi ve 
deneyimi, peyzaj tarihi ve teorileri, doğal ve kültürel miras ko-
ruma ve yönetimi, kentsel tasarım, mekân ve toplumsal cinsiyet 
konuları temel akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 

Cem Dedekargınoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimar-
lık Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi aldığı dönemde 
çeşitli öğrenci inisiyatiflerinde, sivil toplum örgütlerinde, yerel/
ulusal kapsamlı etkinliklerde ve atölye çalışmalarında gönüllü 
olarak görev aldı; mesleki örgütlerde ve mimari tasarım ofis-
lerinde çalıştı. 2016 yılından bu yana aynı üniversitede Mi-
marlık Tarihi Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. 
Devam etmekte olduğu yüksek lisans çalışmasında; impara-
torluktan cumhuriyete geçiş sürecindeki Türkiye bağlamında, 
Ankara-İstasyon Caddesi’nin gelişimini ve Milli Mimari’nin 
yansımalarını incelemektedir.

Sıla Karataş Başoğlu

Mimarlık öğrenimini 2012’de Orta Doğu Teknik Üniversite-
si’nde tamamladı. “Building Marshall Plan in Turkey: The For-
mation of Workers’ Housing Question, 1946-1962” başlığıyla 
Prof. Dr. Ali Cengizkan danışmanlığında hazırladığı yüksek 
lisans teziyle 2015’te aynı bölümden mimarlık yüksek lisans 
derecesini aldı. Yüksek lisans çalışması kapsamında, Türkiye’de 
yüzyıl ortası kalkınma ve refah devleti politikaları bağlamında 
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işçi konutu söyleminin ve işçi konut kooperatiflerinin oluşu-
muna ve kentleşme politikaları çerçevesinde işçi konutu yerleş-
kelerinin mekânsal ve sosyal gelişimine odaklandı. Yüksek li-
sans tezi Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından verilen Genç 
Sosyal Bilimciler Mansiyon Ödülü’ne değer görüldü. 2015’ten 
beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Doktora Prog-
ramı’nda, Türkiye dâhil olmak üzere Marshall Yardımı almış 
Kuzey Akdeniz ülkelerinde konut kooperatifleri yoluyla elde 
edilmiş işçi konutu yerleşkelerindeki siyasal, kurumsal ve sos-
yal mimarlık üretiminin, barınma kültürlerinin ve işçi konutu 
örneğinde savaş sonrası dönüşen geleneksel mimarlık pratiği-
nin karşılaştırmalı çözümlemesi üzerine çalışmakta. 2012’den 
bu yana Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev 
yapmakta; Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım stüdyolarına 
katkı koymakta, Sosyal Konut ve Topluluk Planlaması üzerine 
seçmeli bir ders vermektedir. 

Selim Sertel Öztürk

Lisans derecesini 2009 yılında Başkent Üniversitesi GSTMF 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden alan Selim Ser-
tel Öztürk, 2014 yılında “Mekân-Zaman Kavramının Sine-
matografiye Bağlı Değişkenler Doğrultusunda Mekânın Üre-
tilmesindeki Rolü” başlıklı tezi ile Hacettepe Üniversitesi’nden 
yüksek lisans derecesini almıştır. Halen aynı kurumda doktora 
çalışmasını sürdüren Öztürk, Başkent Üniversitesi GSTMF İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tam zamanlı öğretim 
görevlisi olarak çalışmaktadır.
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