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CUMHURĠYET DÖNEMĠ MĠMARLIĞI BAĞLAMINDA ARĠF HĠKMET 

HOLTAY 

ÖZET 

Tez kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢma, Türkiye‟nin Cumhuriyet sonrası mimari 

geliĢimine ve üretimine katkıda bulunan öncü mimarlardan biri olan Arif Hikmet 

Holtay‟ın bu güne kadar kapsamlı bir Ģekilde ele alınmamıĢ hayatını, mimarlığını ve 

akademik kimliğini, Türkiye‟de 1930-1950 yılları arasında değiĢen ülke koĢullarına, 

mimari eğilimlere ve eğitim alt yapısına bağlı olarak anlamak ve konumlandırmak 

amacını taĢımaktadır. ÇalıĢmada, Türkiye‟nin 1930-1950 yılları arasındaki mimari 

eğilimleri, Arif Hikmet Holtay‟ın yaĢamı, akademisyenliği ve mimarlığı üzerinden 

farklı bir perspektif oluĢturularak ele alınmak istenmiĢtir. 

Cumhuriyet‟in ilanının ardından, aydın ve çağdaĢ bir toplum seviyesine ulaĢma 

yolunda her alanda gerçekleĢtirilen devrimler kapsamında mimaride de 

Cumhuriyet‟in yeni ifade biçimi oluĢturma yolunda değiĢimler gerçekleĢmiĢtir. 

1930‟lu yılların baĢında etkili olmaya baĢlayan “yeni mimarlık” anlayıĢı Atatürk 

devrimleri paralelinde, Osmanlı Revivalizminin aksine; Batılı uygulamaları örnek 

alarak çağdaĢ mimarlık düĢüncesi seviyesini yakalamayı amaçlamıĢtır.  

Bu kritik dönemde Almanya‟da Stuttgart Teknik Okulu‟ndaki mimarlık eğitimini 

tamamlayıp Türkiye‟ye dönen Arif Hikmet Holtay ise mesleki ve akademik 

kariyerine baĢladığı 1930 yılında, gerçekleĢen bu radikal değiĢim içinde rol alan 

mimarlardan biri olmuĢtur. Almanya‟da aldığı eğitimi ve edindiği deneyimleri ile 

diğer meslektaĢlarına göre farklı bir mimari profil çizen Holtay, mimarlık ortamında 

gerçekleĢen değiĢimlerin yanı sıra, göreve baĢladığı Güzel Sanatlar Akademisi‟nde, 

yabancı hocaların önderliğinde gerçekleĢtirilen eğitim reformunun da 

yürütücülerinden olmuĢtur. Alman kültürüne yakınlığı ile bilinen Holtay, bu 

dönemde çoğu Almanya‟dan gelmiĢ olan yabancı mimarlar ile olan iliĢkileriyle de 

kilit bir noktada görev almıĢtır.  

Otuz bir yıl sürdürdüğü görevinde akademik çalıĢmaları ve buna paralel olarak 

yürüttüğü uygulamaları ile Türkiye‟deki mimari değiĢimleri yakından takip eden 

Holtay, Almanya‟daki eğitiminin oluĢturduğu alt yapıyla önce 1930‟lu yıllardaki 

modernist “yeni mimari” üslubunun takipçisi, 1940‟lı yıllarda ise milliyetçilik 

düĢünceleri ile geliĢen yerel yaklaĢımların takipçisi olmuĢtur.  

1930-1950 yılları arasında Türk mimarlığına yön veren iki farklı mimari dönemi, bu 

süreçte mimarideki ideolojik, düĢünsel ve biçimsel değiĢimi yansıtan yapıları ve 

eğitimci kimliği ile öne çıkan Arif Hikmet Holtay, mimarlık formasyonunu etkileyen 

etmenler ve Cumhuriyet dönemi mimarlık düĢüncesinin geliĢimine bağlı olarak 

değerlendirilmeye alınan mimari uygulamaları ile tez kapsamında ele alınmaktadır.  

Holtay‟ın Türkiye‟deki mimari ve akademik yaklaĢımlarının alt yapısını anlamak 

adına, Almanya‟nın 1920‟lerdeki mimarlık ortamı ile Holtay‟ın Almanya‟daki 

eğitimi ve ilk mimarlık deneyimleri ele alınarak mimarlık formasyonunu etkileyen 

etmenler incelenmiĢtir. Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü‟nde 1930-1950 



 
xx 

yılları arasında eğitimin alt yapısını oluĢturan iki önemli geliĢmenin de dikkate 

alındığı çalıĢmada; 1930‟lu yıllarda modernist eğilimlerin etkisinde ve yabancı 

hocaların öncülüğünde değiĢen mimarlık eğitimi ile 1940‟lı yıllarda milliyetçi 

düĢüncelerin etkisinde geliĢen yerel yaklaĢımların bir yansıması olarak “Milli 

Mimari Seminerleri”nin etkinliği belirleyici olarak ele alınmıĢtır. Arif Hikmet 

Holtay‟ın Mimarlık Bölümü‟ndeki akademik çalıĢmaları ve eğitimci kimliği ise bir 

diğer etmen olarak ele alınmıĢtır. 

ÇalıĢmada, Türkiye‟de 1930-1950 yılları arasında etkili olan iki mimari yaklaĢım, 

dönemin ülke koĢulları da göz önünde bulundurularak incelenmiĢtir. Ġlk olarak, 

1930-1940 yılları arasında etkili olan, Cumhuriyet‟in yeni mimari biçimi modern 

yaklaĢımlar ele alınmıĢtır. Ġcelenen diğer dönem ise 1940-1950 yılları arasında etkili 

olan milliyetçi düĢünceler paralelinde geliĢen yerel ve ulusal yaklaĢımlar olmuĢtur. 

Bu incelemeler doğrultusunda, Holtay‟ın bugün halen ayakta olan Ġstanbul 

Üniversitesi Gözlemevi, Esplanad Apartmanı, Mersin ĠĢ Bankası ve Bursa ĠĢ Bankası 

binaları mimari özellikleri bakımından değerlendirilmiĢtir. Diğer tüm mimari 

projeleri ve uygulamaları da katalog oluĢturularak belgelenmiĢtir. 

Tez kapsamında, Holtay‟ın mimarlık formasyonunun oluĢumunu etkileyen etmenler 

dahilinde mimari ve eğitimci kimliğinin kendine özgü yanları ortaya konmuĢ, 

yapıları mimari alt yapısına ve değiĢen mimari tutumuna paralel olarak 

değerlendirilmiĢtir. Diğer yandan da Holtay‟ın yaĢamı, mesleki çalıĢmaları ve 

mimari uygulamaları ile ilgili edinilen bilgiler derlenerek, biyografik niteliklere sahip 

bir çalıĢma gerçekleĢtirilmek istenmiĢtir. 
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ARĠF HĠKMET HOLTAY IN THE CONTEXT OF THE REPUBLICAN 

ARCHITECTURE 

SUMMARY 

This piece of thesis focuses on the personal and academic identity of the architect 

Arif Hikmet Holtay who has contributed to the production and improvement of the 

architectural art and work, in the light of the varying conditions, architectural 

approaches and educational backgrounds in Turkey between the years 1930-1950. 

Particularly, the thesis, by way of introducing Mr. Holtay‟s personal and academic 

life and his architectural works, aims to create a different perspective on varying 

architectural approaches between the years 1930-1950.   

The period commencing with the foundation of the Republic initiated the formation 

of the reforms for a democratic and contemporary society, and in this context, the 

architecture also changed to form a new perspective of the state. Contrary to the 

Ottoman Revivalism, in the beginning of 1930s, the architecture was dominated by a 

concept called “new architecture” which was influenced by the Western architecture 

in line with the Republican reforms. 

During this critical period, having completed his architectural education at the 

Stuttgart Technical College, Arif Hikmet Holtay returned to Turkey where he started 

to build his academic and professional experience and appeared at the middle of the 

aforementioned radical changes as a role architect. His experiences and educational 

background in Germany made him to be unique in comparison with his colleagues. 

In addition, he did not only influence the changes in the architecture during those 

years, but also led the educational reforms at Academy of Fine Arts, together with 

the foreign lecturers. Also, during this period, Mr. Holtay took an important role in 

his relationships with the foreign architects, most with the German ones in line with 

his sympathy to German ecole. 

During his thirty one year academic and architectural life, he always followed the 

developments in the architecture. Particularly, followed modernist “new 

architecture” in 1930s as an outcome of his educational background in Germany and 

then approached to the local approaches developed as a result of nationalist opinions.  

Between the years 1930-1950 which were two different architectural periods, Mr. 

Holtay appeared to be the one reflecting the ideological, intellectual and formal 

changes in architecture, supported with his architectural practices and high academic 

background. In this regard, in this thesis, the factors affecting the formation of his 

architectural and academic works in the light of the architectural approaches during 

these years will be analyzed. 

In order to understand Mr. Holtay‟s background of architectural and academic 

approaches in Turkey, his education in Germany and factors affecting his 

architectural formation during his early architectural career have been analyzed. At 

this part, in which two important events that formed the background of the education 
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at the Academy have been taken into consideration; the architectural education that 

has been changed under the influence of the modernist approaches of 1930s and 

foreign teachers, and the effectiveness of the “National Architectural Seminars” as a 

reflection of national approaches that have been developed under the influence of 

nationalist ideas during 1940s.  

In thesis, the two architectural approaches which were effective between the years 

1930-1950, have been analyzed with also considering the current condition of the 

country back then. First of all, the new architectural form of the Republic, the 

modern approach, which was effective between the years 1930-1940 is taken into 

consideration. Another period which has been analyzed with in this scope is the 

national approach, developed parallel with the nationalistic ideas effective between 

the years 1940-1950.  In the light of these analysis, Mr. Holtay‟s four buildings have 

been examined. These buildings which still exist are as follows; Observatory of 

Istanbul University (İstanbul Üniversitesi Gözlemevi), Esplanad Apartment 

(Esplanad Apartmanı), Is Bank in Mersin (Mersin İş Bankası), and Is Bank in Bursa 

(Bursa İş Bankasi). Apart from the forgoing buildings, Mr. Holtay‟s remaining 

architectural studies and designs are presented in the catalog. 

With in the context of the thesis, Mr. Holtay‟s unique part of identity as an architect 

and teacher has been presented with in the scope of the factors effecting his 

architectural formation. And his buildings have been analyzed according to his 

architectural background and changing architectural approach. Consequently, it is 

aimed to compose a study which has biographic qualities by gathering informations 

about Mr. Holtay‟s life, his vocational works and  architectural applications. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Amaç 

Bu tez, 1930-1950 yılları arasında Türk mimarlığına yön veren iki farklı mimari 

dönemi, bu süreçte mimarideki ideolojik, düĢünsel ve biçimsel değiĢimi yansıtan 

yapıları ve eğitimci kimliği ile öne çıkan Arif Hikmet Holtay‟ın mimarlığı üzerinden 

incelemeye yönelik bir çalıĢma niteliğindedir. ÇalıĢmada, Holtay‟ın mimarlık 

formasyonunu etkileyen etmenler ve Cumhuriyet dönemi mimarlık düĢüncesinin 

geliĢimine bağlı olarak değerlendirilmeye alınan, 1930-1952 yılları arasında 

Türkiye‟de inĢa edilen yapıları üzerinde durulmuĢtur. Günümüzde, Türkiye‟nin 

Cumhuriyet sonrası mimari geliĢimine ve üretimine yönelik ilgi, farklı dönemlerin 

öncü mimarlarına ait biyografi çalıĢmalarına olan ilginin de artmasına neden 

olmuĢtur. Bu çalıĢmalar belirli isimler üzerine yoğunlaĢmıĢ olmasına rağmen, diğer 

birçok değerli isime ait araĢtırmaların eksikliği henüz giderilememiĢtir. Tezin konusu 

ve çerçevesi belirlenirken bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmak 

amaçlanmıĢtır.  

1.2 Kapsam 

ÇalıĢma kapsamında öncelikli olarak gerçekleĢtirilen araĢtırmalar, Arif Hikmet 

Holtay‟ın biyografisini, mimari ve akademik kimliğini belirlemek üzerine 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 1896 yılında Çanakkale Ergani‟de doğan Holtay, orta ve lise 

eğitimini Almanya‟da tamamladıktan sonra, Stuttgart Teknik Okulu‟nda mimarlık 

eğitimini almıĢtır. Holtay‟ın çağdaĢ mimari ve eğitimci kimliğinin oluĢumunda, 

Almanya‟daki modern mimarlık hareketleri ile Paul Bonatz, Clemens Holzmeister ve 

Hans Poelzig gibi önemli isimlerin yanında edindiği deneyimler belirleyici olmuĢtur.  

1927 yılında mezuniyetinin ardından Türkiye‟ye dönen ve 1930 yılında Güzel 

Sanatlar Akademisi‟nde öğretim görevliliğine baĢlayan Holtay, 1961 yılında 

emekliye ayrılana kadar görevini sürdürmüĢtür. Reformlar kapsamında Akademi‟nin 

eğitiminin ve kadrosunun yeniden yapılandırıldığı kritik bir dönemde göreve 
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baĢlayan ve bina bilgisi ile proje atölyesi derslerini yürüten Holtay, Mimarlık 

Bölümü BaĢkanlığı da yapmıĢtır. Bunun yanı sıra, görevde bulunduğu yıllar 

içerisinde çeĢitli temsilcilik görevleri ve çeĢitli proje yarıĢmalarında da jüri üyeliği 

yapmıĢtır.    

Akademik görevinin yanı sıra önemli mimari uygulamaları da bulunan Holtay‟ın 

1930‟dan 1968‟e kadar uzanan meslek hayatındaki uygulamaları üzerine yapılan 

inceleme ise çalıĢmanın bir diğer kısmını oluĢturmaktadır. ÇalıĢma kapsamında 

incelenen mimari uygulamalarının Cumhuriyet‟in kuruluĢundan 1950‟li yıllara 

kadarki sürede Türkiye‟deki mimarlık ortamında ve inĢaat sektöründe yaĢanan 

geliĢmeleri yansıttığından söz edilebilir. Bu bağlamda incelenen Holtay‟ın 

Türkiye‟de mimari çalıĢmalarına baĢladığı ilk yıllar, Cumhuriyet mimarlığının 

oluĢum dönemi olarak da nitelendirebileceğimiz, yeni mimarinin formlarının ve 

iĢlevlerinin belirlendiği bir aralık olmuĢtur. Holtay‟ın 1931-1939 yılları arasındaki bu 

yapılarını ağırlıklı olarak konut projeleri oluĢturmaktadır. Ġstanbul Üniversitesi 

Gözlemevi de yine bu tarihler arasındaki önemli yapılarından olmuĢtur.  

Bu yılların mimari karakterinin oluĢumunda ise Kemalist ideolojinin reformları ve 

yeni Türk devletinin yapısının oluĢturulması belirleyici olmuĢtur. Atatürk 

devrimlerinin Batıdan örnek alarak gerçekleĢtirdiği yenilikler doğrultusunda, 

mimarlıkta modern üsluptaki “yeni mimari” dönemin toplum ihtiyaçlarını 

karĢılamada gerekli imkanları sunmuĢtur. Bu dönemde Holtay‟ın tasarım anlayıĢını 

büyük ölçüde etkileyen ve mimarlığına yön veren de bu eğilimler olmuĢtur. 

Almanya‟da aldığı mimari eğitimin oluĢturduğu rasyonel ve fonksiyonalist alt yapısı 

da göz önüne alındığında ilk yıllarındaki modern tasarımları, yeniyi arayan Türk 

mimarisinin örneklerinden olmuĢtur.  

Holtay‟ın mimarlığında etkili olan bir diğer dönem ise Atatürk‟ün ölümü ve bir yıl 

sonra baĢlayan 2. Dünya SavaĢı ile birlikte baĢlamıĢtır. SavaĢın neden olduğu 

ekonomik ve sosyal bunalımın bir sonucu olarak ülkede gerekli dayanıĢma ortamını 

hazırlayan milliyetçilik düĢünceleri, dönemin mimari uygulamalarında da ulusalcı ve 

bölgeselci yaklaĢımların etkili olmasına neden olmuĢtur. “Milli mimari” akımı olarak 

da adlandırılan bu yaklaĢım, Avrupa‟daki totaliter rejimlerin, anıtsal boyutlarda, 

Klasisizme referans veren mimari anlayıĢından etkilenirken; bir yanda yabancı 

mimarların Türkiye‟de iĢ yapmalarına karĢı çıkma eylemleri, diğer yandan da Güzel 

Sanatlar Akademisi‟nde Sedad Hakkı Eldem‟in yürüttüğü Milli Mimari Seminerleri 
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çalıĢmaları tarafından desteklenmiĢtir. Bu dönem içerisinde değerlendirmeye alınan 

Holtay‟ın 1939-1952 yılları arasındaki uygulamalarında, “akademik-klasik” 

yaklaĢımların etkili olduğu banka yapıları dikkat çekmektedir. Holtay bu dönemdeki 

yapılarında da rasyonelliği ve fonksiyonelliği ön planda tutarken, cephe düzenindeki 

mimari öğelerin oranlarında ve ayrıntılarında ulusalcı bir yaklaĢım sergilemiĢtir. 

Bu bağlamda, yapıları arasında bugün halen ayakta olan sadece dört yapısı üzerinde 

detaylı bir değerlendirme yapılmıĢtır. Holtay‟ın Almanya‟da edindiği mimari 

deneyimleriyle de iliĢkilendirilen bu dört yapı, dönemsel özellikleri dikkate alınarak 

üsluplar bağlamında yapısal olarak değerlendirilmiĢtir. Holtay‟ın mimari kimliğini 

oluĢturan temel özellikleri yansıtan bu yapılar, Cumhuriyet dönemi mimarlığının 

okunması açısından da önemli bir perspektif sunmuĢtur.   

1.3 Yöntem 

Tezde izlenen yöntem doğrultusunda, gerekli literatürün taranması, mimarın projeleri 

ile ilgili bilgiye ulaĢılması ve ilgili kiĢilerle görüĢmelerin yapılmasının ardından, 

Holtay‟ın mimarlığını ve eğitimci kimliğini temel özellikleri ile vurgulayan ve etkili 

koĢullar bağlamında inceleyen bir çalıĢma strüktürünün oluĢturulması; mimari ve 

akademik çalıĢmalarının kronolojik olarak incelenmesi amaçlanmıĢtır.  

Bu çalıĢmaya; çeĢitli kaynaklardan elde edilen ve mimar tarafından hazırlanmıĢ olan 

mimari proje çizimleri, yapıları ile ilgili çeĢitli kaynaklarda yapılmıĢ olan 

değerlendirmeler, öğrencileri ve asistanları ile yapılan söyleĢiler ve MSGSÜ 

Personel ArĢivi belgeleri ıĢık tutmuĢtur. Tez kapsamında ele alınan yapıları için de 

yerinde incelemeler yapılmıĢtır. 1968 yılında Holtay‟ın ölümünün ardından, 

Almanya‟da yaĢamaya devam eden ailesine ulaĢılamamıĢtır. Kendisiyle ilgili 

yayımlanmıĢ her hangi bir kaynak bulunmazken, MSGSÜ Bina Bilgisi Kürsüsü 

arĢivinde bulunan Muammer Onat‟ın Holtay ile ilgili Ģahsi notlarından oluĢan 

bilgilerin, anıların ve fotoğrafların içeriği ise üniversitenin basıma hazırlamak üzere 

çalıĢma yapması nedeniyle incelenememiĢtir.    

ÇalıĢmada, Holtay‟ın yaĢam öyküsü, mimarlık formasyonunun oluĢumunu etkileyen 

etmenler, mimari yaklaĢımlarının Cumhuriyet dönemi mimarlık düĢüncesi 

bağlamında incelenmesi ve seçilen mimari uygulamalarının bu bağlamda 

değerlendirilmesi ana baĢlıklar altında yer almaktadır. Holtay‟ın uygulananlar 
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yanında, çeĢitli kaynaklarda yer alan tüm yapılarına da kronolojik olarak oluĢturulan 

katalogda yer verilmiĢtir.  

GiriĢ kısmının ardından yer alan ikinci bölümde, Arif Hikmet Holtay‟ın yaĢam 

öyküsü yer alırken, üçüncü bölümde Holtay‟ın mimarlık formasyonunu etkileyen 

etmenler üç alt baĢlıkta incelenmiĢtir. Ġlk alt baĢlıkta, Holtay‟ın Alman modern 

mimarlığı etkisinde Ģekillenen mimari kimliğinde etkili olan, 1920‟lerde 

Almanya‟daki modern mimarlık hareketleri ve bunun bir sonucu olan Bauhaus etkisi 

ile Stuttgart Teknik Okulu, Mimarlık Bölümü‟ndeki eğitimi ve ilk mimari 

deneyimleri incelenmiĢtir. Ġkinci alt baĢlıkta ise Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık 

Bölümü‟nün 1930-1950 yılları arasında yaĢadığı değiĢimlerin ve önemli geliĢmelerin 

etkisi, modernist eğilimlerin etkisinde değiĢen mimarlık eğitimi ve yabancı 

mimarların etkinliği ile yerel yaklaĢımların bir yansıması olarak “Milli Mimari 

Seminerleri”nin etkinliğinin incelenmesiyle aktarılmıĢtır. Üçüncü alt baĢlıkta ise 

Holtay‟ın Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü‟ndeki çeĢitli akademik 

çalıĢmaları ile çoğu öğrencileinin ve çalıĢma arkadaĢlarının anılarından derlenerek 

oluĢturulmaya çalıĢılan eğitimci kimliği anlatılmıĢtır.  

Dördüncü bölümde ise Türkiye‟de Cumhuriyet dönemi mimarlık düĢüncesi ile ortaya 

çıkan ve 1930-1950 yılları arasında Holtay‟ın yapılarında mimari tutumunu 

belirleyen mimari yaklaĢımlar, dönemin ülke koĢulları ile değerlendirilerek 

incelenmiĢtir. Holtay‟ın Türkiye‟de mimarlık mesleğine ve öğretim görevliliğine 

baĢladığı ilk yıllarda, 1930-1940 yılları arasında etkili olan modern yaklaĢımlar, 

dönemin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısının mimarlık ortamına etkileri, 

Cumhuriyet Dönemi ideolojik ve düĢünsel ortamının mimarlıktaki yansımaları, 

Avrupa modernizmi ve yabancı mimarların etkisi araĢtırılarak incelenmiĢtir. 

Holtay‟ın mimari ve eğitimci kimliği üzerinde etkili olan bir diğer dönemde, 1940-

1950 yılları arasında etkili olan yerel ve ulusal yaklaĢımlar ise, dönemin değiĢen 

siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısının mimarlık ortamına etkileri, 2. Dünya SavaĢı 

ve Avrupa‟daki totaliter mimarlığın etkileri de değerlendirilerek incelenmiĢtir.  

Holtay‟ın uygulanan ve bugün halen ayakta olan dört yapısı da beĢinci bölümde 

incelenmiĢtir. Yapılar kronolojik olarak ele alınmıĢ olup, döneminin mimari 

yaklaĢımları ve Holtay‟ın mimari kimliği ile iliĢkili olarak değerlendirilerek, yapısal 

incelemede bulunulmuĢtur. Bu bölümde değerlendirilen yapıları; Ġstanbul 

Üniversitesi Gözlemevi, Esplanad Apartmanı ile Mersin ve Bursa ĠĢ Bankası ġubesi 
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binalarından oluĢmaktadır. Bu yapıları haricinde bilinen diğer tüm mimari 

uygulamaları ve tasarımları için de altıncı bölümde katalog oluĢturulmuĢtur.  

ÇalıĢmada, Holtay‟ın mimarlık formasyonunun oluĢumunu etkileyen etmenler 

doğrultusunda Ģekillenen mimari ve eğitimci kimliği bir ana baĢlık altında 

incelenirken, Holtay‟ın aktif mimari ve akademik çalıĢmalarını gerçekleĢtirdiği 

1930-1950 yılları arasındaki mimari yaklaĢımlar da dönem analizi ve uygulamaları 

üzerinden diğer iki baĢlıkta incelenmeye çalıĢılmıĢtır. Böylece hem dönemsel, hem 

de mimarın uygulamalarını ve çalıĢmalarını kronolojik olarak takip eden eĢzamanlı 

bir okuma yapılmıĢtır. 
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2.  ARĠF HĠKMET HOLTAY’IN YAġAM ÖYKÜSÜ 

Arif Hikmet Holtay 1896 yılında Ergani, Çanakkale‟de doğmuĢtur. Babasının ismi 

Ġlyas, annesinin ismi Azize, erkek kardeĢinin ismi ise ġevket‟tir. Ġlköğretimini 

Suriye, Hayfa‟da Alman Mektebinde tamamlamıĢ olan Holtay, orta öğretimini 

Ġstanbul, Vefa Lisesi‟nde ve Almanya, Stuttgart‟ta Friedrich Eugens- Oberreale‟de 

tamamlamıĢtır (MSGSÜ Personel ArĢivi, personel kartı) (ġekil 2.1). Yüksek 

öğretimini ise Almanya‟da Stuttgart Teknik Okulu‟nda (Stuttgart Technische 

Hochschule) 1927 yılında tamamlayan Holtay, mezuniyetinin ardından Avusturya‟da 

Viyana Güzel Sanatlar Akademesi‟nde, Clemens Holzmeister‟ın hususi atölyesinde 

bir sene bulunmuĢtur.  

Paul Bonatz‟ın anılarında, Holtay‟ın 1926 yılında Stuttgart Teknik Okulu‟nda 

öğrencisi olduğu belirtirken, Hans Poelzig‟in Berlin‟deki bürosunda çalıĢtığını da 

belirtmiĢtir (Doğramacı, 2008, s:63). Ġyi derecede Almanca, Fransızca ve Ġngilizce 

bilen Arif Hikmet Holtay, çok iyi konuĢtuğu Almancayı Hayfa‟da Alman 

mektebindeki öğrenimi sırasında, Fransızcayı Vefa Lisesi‟ndeki eğitimi esnasında, 

Ġngilizceyi ise Hayfa‟da ve Almaya‟daki eğitimi süresince öğrenmiĢtir.  

Akademik ve mesleki çevresinde, kiĢiliği, mimarlığı ve çok iyi konuĢtuğu Almancası 

ile “Alman ekolü” olarak bilinen Holtay‟ın, Almanya‟da geçirdiği öğrencilik 

yıllarının ve eğitiminin etkisinde Ģekillenen bu özelliğini, 1929 yılında Alman eĢi 

Hella ile yaptığı evlilik de desteklemektedir. Ailesi ile ilgili kayıtlarda yer alan bir 

diğer bilgi ise Peter isminde bir de üvey oğlu olduğudur (MSGSÜ Personel ArĢivi, 

personel kartı). 

15.09.1930 tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi‟nde öğretim görevliliğine baĢlayan 

Holtay, Bina Bilgisi öğretmeni ve 1930 yılında Mimari ġubesi Profesörü ve ġefi 

olarak göreve getirilen Ernst Egli‟nin asistanı olarak göreve baĢlamıĢtır (Safa, 1995, 

s:83). Egli‟nin 1936 yılında Akademi‟den ayrılmasıyla da Bina Bilgisi derslerini 

Holtay devralmıĢtır. Holtay, Bina Bilgisi dersleri dıĢında proje atölyesi de  
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ġekil 2.1 : Arif Hikmet Holtay (Url-12) (MSGSÜ ArĢivi). 

yürütmüĢtür. Atölyesinde eğitim görmüĢ olan öğrencileri, bina bilgisi kurallarının 

projelerde ağırlıklı olarak hissedilmesinin yanında, özellikle hacimlerin fonksiyonel 

olması projelerinin esasını oluĢturduğunu belirtmiĢlerdir. Derslerinde ve projelerinde, 

mümkün olduğu kadar sade, basit ve fonksiyon ağırlıklı bir mimari tutum 

belirlemiĢtir.  

Kadrodaki görevinde 1944 yılında asli maaĢa geçirilen Holtay, 1948 yılında 

Mimarlık Bölümü ġefliğine tayin edilmiĢ ve dört yıl görev yapmıĢtır. Holtay, Güzel 

Sanatlar Akademisi‟ndeki görevine, 1961 yılında emekliye ayrılana kadar devam 

etmiĢtir (MSGSÜ Personel ArĢivi, 03.07.1961 kayıt tarihli belge). 

Holtay‟ın Alman kültürüne olan yakınlığı ve Alman mimarlar ile olan bağlantıları, 

onun 1930 ve 1940‟lı yıllarda Akademi‟de görevlendirilen yabancı hocaların yanında 

anahtar pozisyonlarda görev almasının temelini hazırlamıĢtır (ġekil 2.2, 2.3). 1930 

yılında Egli‟nin asistanı olmuĢ, 1936‟da Milli Eğitim Bakanlığı adına, Stuttgart‟ta 

bulunan Bonatz ile Ernst Egli‟nin ardından Akademi Mimarlık Bölümünün baĢkanı 

olarak iĢe alınması için görüĢmüĢtür. Holtay aynı zamanda Bonatz‟ın 1943 senesinde 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nda danıĢman olarak iĢe alımının sorumluğunu da almıĢtır. 2. 

Dünya SavaĢı‟nın ardandan Nazi rejimi yanlıları hakkında yapılan bir soruĢturma 

kapsamında Akademi‟nin son yabancı Mimarlık Bölümü BaĢkanı olan Vorhoelzer 

hakkındaki gerekli savunma da Arif Hikmet Holtay tarafından yapılmıĢtır 

(Doğramacı, 2008, s:63) (ġekil 2.4, 2.5, 2.6). 

Holtay‟ın Akademi‟de görevde bulunduğu otuz bir yıl içerisinde, yer aldığı çeĢitli 

projeler, görevler ve katıldığı jüri üyelikleri de Personel ArĢivi kayıtlarında  
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ġekil 2.2 : Arif Hikmet Holtay 1933-1934 öğretim yılında GSA‟da meslektaĢları ve 

öğrencileriyle birlikte (ikinci sırada soldan ikinci) (Demir, 2008, s:20). 

 

ġekil 2.3 : Arif Hikmet Holtay 1930‟lu yıllarda GSA kapısı önünde grup 

fotoğrafında (ikinci sırada sağdan yedinci) (Demir, 2008). 

 

 



 
10 

bulunmaktadır. TC Maarif Vekaleti ZatiĢleri Müdürlüğü‟nün Güzel Sanatlar 

Akademisi Müdürlüğü‟ne, Arif Hikmet Holtay‟ın tescili istenen hizmetleri hakkında 

yazdığı yazıda, 15.11.1927 tarihinden 15.09.1930 tarihine kadar Devlet Demir 

Yolları, Ankara- Kayseri ve Ereğli Hattı heyeti fenniyesinde geçen hizmetlerinin 

tescili istenmiĢtir. Yazıda belirtilen tarihler aralığında, Akademi‟deki görevinin 

öncesinde Holtay‟ın Devlet Demiryollarında hizmette bulunduğu anlaĢılmaktadır. 

(MSGSÜ Personel ArĢivi, 11.02.1959 kayıt tarihli belge).  

1942 yılında ise “Atatürk Anıtkabir” proje müsabakası için oluĢturulan jüriye, Güzel 

Sanatlar Akademisi‟ni temsil etmek üzere Arif Hikmet Holtay seçilmiĢtir. (MSGSÜ 

Personel ArĢivi, 16.03.1942 kayıt tarihli belge). Katıldığı diğer jüri üyelikleri ise 

1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi binasının tadilatı ve geniĢletilmesine ait ek 

bina proje müsabakası (MSGSÜ Personel ArĢivi, 21.05.1955 kayıt tarihli belge), 

1955 yılında Ankara ĠĢ Bankası ve Ġstatistik Umum Müdürlüğü proje müsabakası 

(MSGSÜ Personel ArĢivi, 28.10.1955 kayıt tarihli belge), 1955 yılında Ankara‟da 

toplanan Tıp Fakültesi Fitiziyoloji ve Psikiyatri Kliniğine ait proje müsabakası 

(MSGSÜ Personel ArĢivi, 09.01.1956 kayıt tarihli belge), 1958 yılında TC Ziraat 

Bankası Umum Müdürlüğü tarafından açılan proje müsabakası olarak kayda 

geçmiĢtir. 1951 tarihinde, Ankara‟da toplanan UNESCO Genel Kurul toplantısına 

katılmak üzere gerçekleĢen yazıĢmalar da kayıtlarda bulunan diğer bir görevidir 

(MSGSÜ Personel ArĢivi, 27.10.1952 kayıt tarihli belge).  

Holtay‟ın 1937 yılında Sovyetler Birliği‟ne yaptığı resmi gezi ise BaĢbakanlık 

Cumhuriyet ArĢivi kayıtlarında, gezi için siyasi pasaport çıkarılmak üzere hazırlanan 

belgede kayıtlıdır (BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi, 12.02.1937 tarihli belge). Burhan 

Arif Ongun‟un Rus mimarlar tarafından davet edildiği bu gezide kendisine eĢlik 

etmek üzere hükümet tarafından Arif Hikmet Holtay görevlendirilmiĢtir. Kendisinin 

bu geziye iliĢkin herhangi bir yazılı anlatımı bulunmazken, Burhan Arif Ongun 

geziye iliĢkin anılarını ilk olarak 1937 yılında geziden dönüĢünün hemen ardından 

Arkitekt dergisinde yayımlamıĢtır. 1969 ve 1976 yıllarında yayımladığı iki kitabında 

da yine bu anılarına yer vermiĢtir (Tanyeli, 2007, s:74). Anılarında, Moskava Ģehri 

hakkında edindiği izlenimlerini aktaran Ongun, ġehircilik Kongresi dolayısıyla 

Moskova Güzel Sanatlar Akademisi‟ni ziyaret ettiğinden de bahsetmiĢtir. Ziyareti 

sırasında aldığı davet üzerine, son sınıf öğrencilerinin sınavına misafir gözetmen 

olarak katılan Ongun, sınav sırasındaki izlenimlerine de anılarında yer vermiĢtir. O  
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ġekil 2.4 : Arif Hikmet Holtay 1940 yılında GSA kapısı önünde Mimari ġubesi 

mezunları ile çekilmiĢ grup fotoğrafında (birinci sırada sağdan üçüncü) 

(Demir, 2008, s:168). 

 

ġekil 2.5 : Arif Hikmet Holtay 1940‟lı yıllarda GSA‟da meslektaĢları ile çekilmiĢ 

grup fotoğrafında (birinci sırada ortada) (Cezar, 2003, s:24). 

 

ġekil 2.6 : Arif Hikmet Holtay 1943 yılında GSA kapısı önünde Mimari ġubesi 

mezunları ile çekilmiĢ grup fotoğrafında (birinci sırada sağdan altıncı) 

(Demir, 2008, s:139). 
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günlerin zor ekonomik ve siyasi Ģartlarında gerçekleĢtirilen bu gezide, Ongun‟a eĢlik 

eden Holtay‟ın da önemli tecrübeler edindiği söylenebilir.     

Personel arĢivinde bulunan kayıtlarda, Holtay‟a tasarımını gerçekleĢtirmesi talep 

edilen projelere iliĢkin bilgiler de bulunmaktadır. 1955 yılında Eski Eserler ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Topkapı Sarayı‟nda, Dolap Ocağı mevkiinde, 

sarayın yapı stiline uyacak Ģekilde, modern müze binaları tasarlaması istenmiĢ 

(MSGSÜ Personel ArĢivi, 10.08.1955 tarihli belge); ayrıca aynı yıl Akademi 

Süsleme Bölümü Öğretmenler Kurulu Bölüm binası için de bir proje hazırladığı 

kayıtlarda bulunmaktadır (MSGSÜ Personel ArĢivi, 12.09.1955 tarihli belge). Ancak 

her iki projenin de gerçekleĢtiğine dair daha ileriki tarihli herhangi bir belgeye 

rastlanmamıĢtır.  

01.04.1948 tarihinde çıkan yangınla büyük hasar gören Akademi binasının, yeniden 

ihya edilmesi için Akademi‟de toplanan bir komisyon ile hazırlanan program ve 

tespit çalıĢmaları dahilinde, proje komisyonunda bulunan Arif Hikmet Holtay‟ın da 

bir proje hazırlayarak komisyona sunduğu, 1954 yılı Arkitekt dergisinin “Güzel 

Sanatlar Akademisi” baĢlıklı yazısında belirtilmiĢtir (Arkitekt, 1954, s:9). Sedad 

Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan‟ın da ortak bir proje hazırlayarak sundukları 

komisyonda, bu projenin uygulanmasına karar verilmiĢtir.  

Holtay‟ın bu çalıĢmalarının yanı sıra, Arkitekt dergisinde iki proje müsabakası için 

hazırladığı tasarımları da yer almaktadır. Bunlardan biri, 1935 yılında Ġstanbul 

Tiyatro ve Konservatuarına ait uluslararası proje müsabakası için hazırladığı projedir 

(Arkitekt, 1935, s:8-10). Diğeri ise yine 1935 tarihli Ankara‟da Cumhuriyet 

meydanında yapılacak Sümer Bank binası müsabakası için hazırladığı projedir 

(Arkitekt, 1935, s:76).  

Holtay, Akademi‟deki çalıĢmalarının yanı sıra, dönemin hakim akımlarıyla paralellik 

gösteren çeĢitli mimari tasarımları ve uygulamalarıyla, mimarlık piyasasında da 

kendine önemli bir yer edinmiĢtir. Holtay‟ın mimari tasarımlarının ilk bölümünü, 

Cumhuriyet mimarlığının oluĢum dönemi olarak nitelendirebileceğimiz, 1930-1940 

yılları arasındaki projeleri oluĢturmaktadır. Bu yıllar arasında Türkiye‟de yeni 

mimarinin formları ve iĢlevleri belirlenmiĢ, karakterinin oluĢumunda Kemalist 

ideolojinin reformları ve yeni Türk devletinin yapısının oluĢturulması belirleyici 

olmuĢtur. Türk mimarların Batıyı bilinçli olarak öğrenmeye baĢladıkları bu dönemde, 
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Batıda hakim olan Bauhaus akımının, mimarlıkta yalınlığı, ekonomikliği, 

rasyonelliği ve fonksiyona uygunluğu ön gördüğü mimari projeler uygulanmıĢtır.  

Holtay‟ın bu dönemdeki mimari uygulamları da, Almanya‟da gördüğü klasik temelli 

mimari eğitimin aksine, Bauhaus akımının gereklerine uygun olarak fonksiyonelliğin 

ve rasyonelliğin ön planda tutulduğu, yalın ve kübik yapılar olarak ĢekillenmiĢtir. Bu 

dönemde modern teknik, malzemeler ve inĢaat usulleri üzerine gerçekleĢen birçok 

yenilik de yapılarında gözlemlenmektedir. Yeni mimarinin esasları gereği, bina 

unsurlarının Ģekillerinde de birçok değiĢiklikler olmuĢ ve yeni formlar meydana 

gelmiĢtir. Holtay‟ın tasarımlarında da gözlemlediğimiz bu yapısal unsurlar, 

betonarme ile ortaya konan inĢaat sistemi, direkler üzerinde yükseltilmiĢ kütleler, 

teras çatı ve yeni inĢaat sisteminin uygulamaya elverdiği geniĢ pencereler ile yeni 

formları meydana getirmiĢlerdir.  

Holtay‟ın bu dönemdeki yapıları arasında, Ġstanbul Taksim‟de bir lokanta projesi 

(1931), Ankara YeniĢehir‟de Mühendis Mustafa Fahri Bey Evi (1931), Ġstanbul 

Kızıltoprak‟ta bir villa projesi (1932), Ankara‟da Dr. Celal Bey Evi (1932), Ġstanbul 

Boğaziçi‟nde bir villa projesi (1933), Ġstanbul NiĢantaĢı‟nda E. Saniye Hanım Evi 

(1933), Bursa‟da Ziraat Bankası Ģubesi (1936), Ġstanbul Taksim‟de Esplanad 

Apartmanı (1939) ve önemli yapılarından biri olan Ġstanbul Beyazıt‟ta Ġstanbul 

Üniversitesi Observatoryumu (1936) bulunmaktadır. Yapılarının yanı sıra, 1938 

yılında vefat eden Güzel Sanatlar Akademisi‟nden meslektaĢı ve arkadaĢı Bruno 

Taut için Marmara mermerinden, yekpare, düz ve sade bir yüzeyden ibaret mezar taĢı 

tasarımı da anlamlı ve önemli bir çalıĢması olmuĢtur (Demir, 2008, s:77) (ġekil 

3.66). 

Holtay‟ın 1940-1952 yılları arasındaki tasarımlarını ise 2. Dünya SavaĢı‟nın ülkede 

neden olduğu ekonomik durgunluk ve sosyo-psikolojik baskıların etkisinde, bu 

yıllara özgü bir mimarlık anlayıĢı olan, ulusalcı ve bölgeselci yaklaĢımlar 

çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Akımın esin kaynağı ise Güzel Sanatlar 

Akademisi‟nde Sedad Hakkı Eldem‟in yürütücülüğünü üstlendiği Milli Mimari 

Seminerleri çalıĢmalarının araĢtırma konusu olan geleneksel “Türk Evi” olmuĢtur. 

Aynı dönemde Akademi‟de hocalık yapan Arif Hikmet Holtay da bu ortamın içinde 

bulunmuĢ ve çalıĢmaları yakından takip etme fırsatı bulmuĢtur (ġekil 2.7, 2.8, 2.9). 

Milli Mimari Seminerlerinin kurucusu olan Egli‟nin asistanlığını yapmıĢ olması da 

bu süreci en baĢından takip etme fırsatı bulduğunu göstermektedir.  
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ġekil 2.7 : Arif Hikmet Holtay 1945 yılında GSA kapısı önünde meslektaĢları ile 

çekilmiĢ grup fotoğrafında (birinci sırada soldan dördünü) (Eldem, 1983, 

s:54). 

 

ġekil 2.8 : Arif Hikmet Holtay 1950‟li yılların baĢında GSA‟da meslektaĢları ile 

çekilmiĢ grup fotoğrafında (birinci sırada sağdan dördüncü) (Cezar, 

2003, s:21). 

 

ġekil 2.9 : Arif Hikmet Holtay 1954 yılında GSA‟da meslektaĢları ve öğrenciler ile 

çekilmiĢ grup fotoğrafında (ikinci sırada sağdan dördüncü) (Cezar, 

1983). 
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Tüm bunların yanında, Türkiye‟deki geliĢmelerle paralellik gösteren, Batı mimarlık 

düĢüncelerindeki geliĢmeler de yakından takip edilmiĢtir. Avrupa‟da 1930‟ların 

baĢından itibaren etkili olan totaliter rejimlerin klasisizme referans veren mimari 

anlayıĢı, dönemin ulusal yaklaĢımına yakın bulunmuĢtur. Holtay‟ın Almanya ve 

Alman mimarlar ile olan yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda, ülke dıĢında 

yaĢanan bu geliĢmeleri takip edebildiği ve etkilenmiĢ olabileceği görülmektedir. 

Holtay‟ın, tüm bu geliĢmeler doğrultusunda “akademik-klasik” olarak 

değerlendirebileceğimiz yapıları arasında, Samsun ĠĢ Bankası ġubesi (1949), Mersin 

ĠĢ Bankası ġubesi (1949), Bursa ĠĢ Bankası ġubesi (1951), Konya ĠĢ Bankası Ģubesi 

(1951), Malatya ĠĢ Bankası Ģubesi (1952) ve Ankara‟da ĠĢ Bankası arĢiv binası 

(1952) yer almaktadır.  

Holtay‟ın Ġstanbul‟da yaĢadığı otuz yılı aĢkın süre içerisinde, ikamet ettiği iki adres 

bilinmektedir. Gerek 1950 ve 1955 yıllarına ait telefon rehberleri kayıtlarında, 

gerekse kendisine ait yazıĢmalarda, Nergis sokak numara 4, Tünel Meydanı, Beyoğlu 

ile Körfez caddesi numara 60, Anadolu Hisarı adresleri bulunmaktadır. Anadolu 

Hisarı‟nda oturduğu ve kendisinin tasarladığını bildiğimiz ikiz evi Ataman Demir 

(2010), yan yana parsellerde yer alan birbirinin aynı, küçük, iki katlı, masifi ağır, 

basit bir taĢ kütleye sahip olarak tanımlamıĢtır. Demir, diğer evin ise Akademi‟de 

Betonarme hocası olan Orhan Günsoy‟a ait olduğunu belirtmiĢtir. Tasarımı Holtay‟a 

ait bu evlerle ilgili herhangi bir yazılı veya görsel kaynak bulunmazken, günümüzde 

yıkılmıĢ oldukları bilinmektedir.  

Tünel Meydanı‟nda bulunan dairesi ise bitiĢik nizam kagir bir apartmanda 

bulunmaktadır. Günümüzde halen ayakta olan bu yapının üstüne sonradan eklenen 

iki katın, Holtay tarafından yapıldığı bilinmektedir (ġekil 2.10). Nursel Onat (2010), 

1967 yılında Holtay‟ı bu evde ziyaret ettiği sırada, modern ve duyarlı bir tasarım 

gerçekleĢtirdiği bu iki ek katın projesinin kendisine ait olduğunu öğrenmiĢtir. Doğan 

Tekeli (2009) ve Sami Sisa ise mimarlık ofislerini ilk kurdukları dönemde bu evde 

Holtay‟ın kiracısı olmuĢlardır. 

Holtay‟a ait bu iki ikamet adresi dıĢında, ismi üzerine kayıtlı herhangi bir ofis 

adresine rastlanmamıĢtır. Mimari tasarımlarını okuldaki kürsüde, öğrencileri ve 

asistanlarının yardımı ile projelendirdiği bilinen Holtay, kendine ait bir ofis 

bünyesinde proje üretmemiĢtir.  
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ġekil 2.10 : Arif Hikmet Holtay‟ın Tünel Meydanı‟ndaki evinin bulunduğu 

apartmanın ön cephesi (KiĢisel fotoğraf, 2011). 

Arif Hikmet Holtay, gerek akademik çalıĢmaları, gerekse mimari çalıĢmaları ve 

uygulamalarıyla meslek çevresinde önemli bir yer edinmiĢ, sevilen ve sayılan bir 

kiĢilik olmuĢtur. Alman kültürüne olan yakınlığı, sadece kiĢilik özellikleriyle ön 

plana çıkmamıĢ; akademik ve mimari çalıĢmaları ile mesleki çevresinde de farklı bir 

yer kazandırmıĢtır. Türk modern mimarlığında önemli bir yere sahip Alman 

hocalarla da özel bir iletiĢimde olmuĢtur. 1968 yılında Almanya‟da tedavide 

bulunduğu sırada vefat eden ve Almanya‟da defnedilen Holtay, birkaçı halen ayakta 

olan seçkin uygulamaları ve özellikle de Güzel Sanatlar Akademisi‟ndeki çalıĢmaları 

ve hocalığıyla saygıyla anılmaktadır. 
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3.  ARĠF HĠKMET HOLTAY’IN MĠMARLIK FORMASYONUNU 

ETKĠLEYEN ETMENLER 

3.1 Alman Modern Mimarlığı Etkisinde ġekillenen Mimari Kimlik 

3.1.1 Almanya’da 1920’lerdeki mimarlık ortamı, modern mimarlık ve        

Bauhaus 

Arif Hikmet Holtay‟ın mimarlık eğitimini aldığı ve ilk mimari deneyimlerini 

edindiği Almanya‟da, 1920‟li yıllardaki modern mimarlık hareketleri, onun mimari 

kimliğinin biçimlenmesinde ana etkenlerden biri olmuĢtur. Bu bağlamda Almanya‟da 

19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren endüstriyel geliĢmelerin paralelinde geliĢen ve 

1920‟li yıllarda etkili olan modern mimarlık hareketlerinin ve dönemin önemli sanat 

ve mimarlık kurumu olan Bauhaus‟un geliĢimi ve mimari uygulamaları incelenerek, 

Holtay‟ın etkilendiği düĢünülen mimarlık ortamının çerçevesini belirlemek 

amaçlanmıĢtır. Edindiği bu erken dönem deneyimlerinin ileriki yıllarda Türkiye‟deki 

mimari çalıĢmalarının alt yapısını oluĢturduğu düĢünülerek, tüm bu mimari 

geliĢmeler dikkate alınmıĢtır.   

19. yüzyılın ikinci yarısında sanat, zanaat ve mimarlık üzerinde etkili olan 

Eklektisizmin yeniden canlandırmacı tavrına karĢı doğan tepkiler, endüstriyel 

üretimin gerektirdiği yeni ihtiyaçlara karĢı çözüm üretme yolunda farklı akımların 

ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. “Fonksiyon” ve “amaca uygunluk”, ortaya çıkan 

bu yeni akımların temel kavramları olmuĢtur.  19. yüzyılın sonlarına doğru 

Almanya‟da Jugendstil, Fransa‟da Art Nouveau, Ġngiltere‟de Arts and Crafts ve 

Avusturya‟da Sezessionstil diye adlandırılan yeni hareketler görülmeye baĢlanmıĢtır.  

Ġngiltere‟deki Arts and Crafts hareketi zanaat kalitesine, malzeme gerçekliğine ve 

basit formlara dönüĢü talep etmiĢtir. Akımın en önemli temsilcilerinden biri John 

Ruskin‟dir (CelbiĢ, 2009, s:170). Ruskin, fabrika ve makinelerin üretim biçiminin 

çalıĢanı yabancılaĢtırdığını öne sürerek makinelere ve onların üretim biçimine karĢı 

çıkmıĢtır. Diğer bir önemli isim olan William Morris de Ruskin‟in düĢüncelerinden 

etkilenerek, Orta Çağ‟da olduğu gibi zanaat ve uygulamalı sanatların tekrar 
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canlandırılması fikrini öne sürmüĢtür. Endüstriyel yöntemlerle üretilen ürünleri 

tarihselci bir yaklaĢımla tasarlamaya karĢı çıkan bir diğer akım Jugendstil‟in ise en 

önemli temsilcisi Henry van de Velde olmuĢtur. Jugendstil, nesnelerin biçimlerinin 

estetik bir anlayıĢla ele alındığı, elit bir topluluğa hizmet eden ve herhangi bir sosyal 

kaygı gütmeyen bir akım olmuĢtur. Aynı dönemde Viyana‟da baĢlatılan Sezession 

hareketi ise sadeleĢtirilmiĢ bir biçim dilinde, geometrik süslerin hakim olduğu bir 

anlayıĢ olarak öne çıkmıĢtır. Hareketin önemli temsilcileri arasında Josef Hoffman, 

Josef Olbrich ve Otto Wagner gibi isimler bulunmaktadır.  

Tüm bu akımlara paralel olarak endüstri çağının sağladığı imkanlar ile mimaride 

günün ihtiyaçlarını karĢılamaya yönelik geliĢtirilen yeni malzeme ve konstrüksiyon 

metotları da Eklektisizme karĢı geliĢen tepkilerin farklı bir boyutunu oluĢturmuĢtur. 

Demir ve çelik konstrüksiyon sistemlerinin kullanımı, söz konusu ihtiyaçların 

giderilmesinde varılan ilk önemli sonuç olmuĢtur. 1851 yılında Sr. James Paxton 

tarafından sergi salonu olarak dizayn edilen Crystal Palace bu uygulamaların ilk 

önemli örneği olmuĢtur (ġekil 3.1).  

Yapımda demir ve çelik kullanımının yanında diğer bir önemli malzeme de 

betonarme olmuĢtur. Betonarme ilk olarak tek baĢına bir yapısal eleman olarak 1892 

yılında François Hennebique tarafından kullanılmıĢ, strüktürel olarak sağladığı 

imkânlarla planlamada esneklik sağlaması da August Perret tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. August Perret 1903 yılında Paris‟te Rue Franklin‟de inĢa ettiği 

apartmanda taĢıyıcı kolonların azlığı sayesinde birbirine kolay geçiĢlerin sağlandığı 

serbest mekânlar elde etmiĢtir (Özer, 1968, s:17) (ġekil 3.1). 

 

ġekil 3.1 : Crystal Palace, Sr. James Paxton, 1851 (Url-4) / Rue Franklin‟de 

apartman, August Perret, Paris, 1903 (Url-7). 
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Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya‟da da mimaride hakim üslup olan 

Eklektisizme karĢı tepkiler 1900‟lü yılların baĢında Alfred Messel, Peter Behrens, 

Paul Bonatz‟ın önderliğindeki bir grup mimarın kaotik dizaynı reddederek, daha 

basit yeni form arayıĢına girmesiyle baĢlamıĢtır (Lane, 1968, s:12).  

Uygulamalarında farklı ve aykırı çözümler geliĢtiren mimarların kimi tasarımlarını 

dekoratif süslemelerden tamamen arındırırken, kimi de yeni dekorasyon yöntemleri 

geliĢtirmiĢtir. Strüktürel olarak da farklılık gösteren bu uygulamaların kiminde çelik 

ve betonarme strüktür kullanılırken, kiminde masif inĢaat teknikleri kullanılmıĢtır. 

Almanya‟da mimarideki ilk devrim olarak nitelendirebileceğimiz bu yıllardaki 

mimari uygulamalarda fark edilir bir mimari stil görülmese de geliĢtirilen bu yeni 

tutumlar, 19. Yüzyılın eklektik mimari tutumuna karĢı önemli bir değiĢim olarak 

değerlendirilebilir. Bu tutumdaki uygulamalara örnek olarak Alfred Messel‟in 

Berlin‟deki Wertheim AlıĢveriĢ Merkezi (1904), Paul Schultze- Naumburg‟un 

Steinhorst Estate‟deki yalın formdaki konutu (1910) (ġekil 3.2) ve Poelzig‟in 

Luban‟daki fabrika binası (1912) gösterilebilir. Eklektisizmin modern dizayna 

dönüĢümünün en önemli ve etkili örneklerinden biri de Paul Bonatz‟ın  Stuttgart tren 

istasyonu binası (1913) olmuĢtur. Asimetrik kütle düzeni ve cephenin düĢey hareketli 

süsten arındırılmıĢ dizaynı ile dönemin önemli örneklerinden olmuĢtur.  

Tasarımların kübik formlara indirgendiği ve eklektik süslemenin stilize edilerek yalın 

bir dilde kullanıldığı bu tutumun örnekleri daha çok kamu yapılarında görülse de, 

benzer tutum konut tasarımlarında da kullanılmıĢtır. Bu uygulamalara örnek olarak 

bu dönemde Alman kentsel geliĢim sürecinin önemli bir ürünü olan “Siedlungen”, 

kira evleri gösterilebilir. Heinrich Tessenow‟un Dresden Hellerau‟daki sıra evleri ve 

Bruno Taut‟un Falkenberg‟deki sıra evleri (1910-1912) (ġekil 3.3) bu uygulamaların 

örneklerindendir. Yalın formlarda ve süslemenin kullanılmadığı bu tasarımların 

yanında, yeni süsleme biçimlerinin kullanıldığı tasarımlara örnek olarak da  Peter 

Behrens ve Josef Maria Olbrich‟in Darmstadt Künstler Kolonie‟de inĢa ettikleri 

konut projeleri (1901) (ġekil 3.4) gösterilebilir. Bu yapılar aynı zamanda yalın formu 

ve geometrik süslemeleri ile dönemin akımlarından Jugendstil‟in örnekleri olarak da 

gösterilmektedirler (Lane, 1968, s:19). 

Yüzyıl dönümünde görülen tüm bu yenilik arayıĢları, o zamana kadar çoğunlukla 

bireysel ve dağınık olarak yürütülen sanatsal hareketler olup, tüm bu arayıĢları ve 

ortaya çıkan çeĢitli akımları bir dernek çatısı altında birleĢtirmek ve  
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ġekil 3.2 : Wertheim AlıĢveriĢ Merkezi, Alfred Messel, Berlin, 1904 / Konut, Paul 

Schultze- Naumburg, Steinhorst Estate, 1910 (Lane, 1968, s:13, 17). 

 

ġekil 3.3 : Sıra Evler, Heinrich Tessenow, Dresden Hellerau, 1910-1912  / Sıra 

Evler, Bruno Taut, Falkenberg, 1910-1912 (Lane, 1968, s:18). 

 

ġekil 3.4 : Konut Projeleri, Peter Behrens ve Josef Maria Olbrich, Darmstadt 

Künstler Kolonie, 1901 / AEG Fabrika Binası, Peter Behrens, 1907 

(Posener, 1992, s:4,13). 
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kurumsallaĢtırmak amacıyla gerçekleĢtirilen giriĢim ise 1907 yılında kurulan 

Deutsche Werkbund (Alman Werkbund) olmuĢtur. EndüstrileĢmenin ve Pan-Germen 

ulusalcılığının Prusya bürokrasisi üzerindeki etkisi, güzel sanatlar ve el sanatlarında 

özgün bir “Alman kültürü” yaratılması fikrini ortaya çıkarmıĢtır. 1904 yılında 

Muthesius, ideal bir “yerel zanaat kültürü” modelinin propagandasını Das Englische 

Haus isimli kitabı ile yapmıĢtır. 1906 yılında ise Dresden‟deki 3. Alman Güzel 

Sanatlar ve El Sanatları Sergisi‟nde Muthesius, Naumann ve Schmidt ile birlikte 

Almanya‟da uygulanan tutucu ve korumacı sanatı eleĢtirirken, seri üretimi 

destekleyen bir açılımda bulunmuĢlardır. Sergiden bir yıl sonra da, bu üç isim, 

bağımsız sanatçılar ve zanaat firmalarından oluĢan üyelerinin de katılımıyla 

Deutsche Werkbund‟u kurmuĢlardır (Frampton, 1992, s:110).  

Derneğin kuruluĢ amacı endüstri üretimini sanat, endüstri ve zanaatın ortak 

etkileĢimiyle, eğitim ve propaganda yoluyla iyileĢtirmek olarak belirlenmiĢtir. Bu 

amaç doğrultusunda gerçekleĢtirdikleri çalıĢmaların yanında, kurumun üyelerinden 

Behrens‟in 1907 yılında AEG firmasının mimarı ve tasarımcısı olarak baĢladığı 

görevinde firma için gerçekleĢtirdiği tasarımlar da önemli bir yer tutmaktadır. Firma 

için gerçekleĢtirdiği tasarımlarında endüstriyel gücün gereklilikleriyle karĢı karĢıya 

kalan Behrens, 1909 yılında AEG için tasarladığı fabrika binasında, endüstriyel 

düzenin gerekliliklerini, modern hayatın ihtiyaçlarına da uygun olarak tasarlamıĢtır 

(ġekil 3.4).    

20. yüzyılda Almanya‟da mimarlık, sanat ve tasarım tarihinin geliĢiminde önemli bir 

dönüm noktası ise Deutsche Werkbund‟un 1914 yılındaki kongresi olmuĢtur. 

Köln‟deki 1. Werkbund Sergisi dönemin Almanya‟sının ilerici mimarlarını, 

sanatçılarını, zanaatkârlarını, hafif sanayi üreticilerini ve kültür eleĢtirmenlerini bir 

araya getirmiĢtir. Sergi sırasında düzenlenen, derneğin yıllık toplantısı ise Berlinli 

mimar Hermann Muthesius ve yandaĢları ile Belçikalı sanatçı ve mimar Henry Van 

de Velde‟nin öncülük ettiği diğer bir grubu karĢı karĢıya getirmiĢtir (Maciuika, 2009, 

s:35). Muthesius, “Werkbund‟un Gelecekteki ÇalıĢmaları” baĢlıklı konuĢmasında 

dile getirdiği “on kılavuz ilkede” derneğin ve üyelerin izlemesi gerektiğini 

düĢündüğü yeni bir yol çizmiĢtir. Muthesius, mimaride, endüstride ve uygulamalı 

sanatlarda oluĢturulacak standartlaĢtırılmıĢ “tipler”in Alman imalatçılarının tüketim 

ve ihraç malları üretiminde ciddi bir artıĢ sağlayacağı görüĢündeydi. Böylece 

Almanya‟nın ekonomik refah düzeyi yükselmekle kalmayıp, uluslararası alanda ve 
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uluslararası ticaret sahasında da daha güçlü ve nitelikli bir “Alman stili” yaratılmıĢ 

olacaktı. Bu ortak amaç doğrultusunda, mimarların, sanatçıların, zanaatkarların, 

mühendislerin ve imalatçıların gerçekleĢtirdikleri iĢbirliğinden de Werkbund’a üye 

olan Ģirketler istifade edeceklerdi.  

Muthesius‟un dile getirdiklerine karĢılık olarak Henry van de Velde ise Werkbund 

sanatçılarının bireysel yaratıcı özgürlüklerini kullanmalarını savunuyordu. Van de 

Velde, kendisine destek veren mimar Walter Gropius ve müze yöneticisi Karl Ernst 

Osthaus gibi önemli üyelerle, Werkbund‟un büyük hacimli, yüksek nitelikli, ihracat 

odaklı endüstriyel “tipler” yaratmaya yönelmesi halinde bu özgürlüğün ayaklar altına 

alınacağını düĢünüyorlardı (Maciuika, 2009, s:36). Van de Velde‟nin sergi için 

hazırladığı tiyatro binası, savaĢ sonrasının oluĢacak mimari diline önemli bir referans 

olmuĢtur. Sergi, Walter Gropius ve Adolf Meyer gibi yeni nesil Werkbund 

sanatçılarının da tanınmasını sağlamıĢtır. Behrens‟in öğrencileri olan ikili, 1911 

yılında kurdukları ortaklık ile Fagus Ayakkabı Fabrikası‟nın tasarımını birlikte 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Behrens‟in AEG firması için tasarladığı fabrikanın temel 

prensiplerini uyguladıkları tasarımlarında, mimari estetik açısından daha geliĢmiĢ bir 

üslup sergilemiĢlerdir (ġekil 3.5). 

 

ġekil 3.5 : Fagus Ayakkabı Fabrikası, Walter Gropius ve Adolf Meyer, 1911 

(Whitford, 1984, s:35). 

Muthesius‟un, mimaride, endüstride ve uygulamalı sanatlarda oluĢturulacak 

standartlaĢtırılmıĢ “tipler” önerisini gündeme getirdikleri dönemde, Almanya‟da ülke 

genelinde ticarete ivme kazandırmayı, üretimi ve Almanya‟nın sömürgeci ve küresel 

gücünü arttırmayı hedefleyen siyasi giriĢimler söz konusuydu. Bu giriĢimler 

doğrultusunda, Werkbund‟un önde gelen üyeleri de ulusal siyasetteki etkin rollerini, 
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kurumsal iliĢkilerini ve mesleki kimliklerini kullanarak dönemin güçlü sanayi 

grupları ve güçlü devlet yetkilileri ile yakın iliĢkiler geliĢtirmiĢlerdir. Alman 

bakanlarının biçimlendirdiği yeni ulusal devlet politikaları Werkbund‟un 1912-1914 

yılları arasındaki temel politikasında belirleyici önemli bir etken olmuĢtur. 

Werkbund‟un temel politikasında yatan hedef, sanatın uygar bir Alman kültürünü 

temsil etme amacı ile Alman ekonomisinde gittikçe önem kazanan sanayinin ve buna 

bağlı bir siyasi nüfusa sahip olma isteğinin kesiĢmesi olmuĢtur. Temmuz 1914‟teki 

Werkbund Kongresi‟nin üzerinden bir ay bile geçmeden 1. Dünya SavaĢı patlak 

vermemiĢ olsaydı, Werkbundpolitik, 2. Wilhelm Almanya‟sının yeni emperyal 

politikasının ana bileĢenlerinden biri olmaya adaydı (Maciuika, 2009, s:37). 

 

ġekil 3.6 : Einstein Gözlemevi, Erich Mendelsohn, Potsdam, 1919 (Url-10)/  Grosses 

Schauspielhaus, Hans Poelzig, Berlin, 1919 (Lane, 1968, s:53). 

1. Dünya SavaĢı sonrası geliĢen mimarlık ortamında ise savaĢ öncesi mimarisinin 

geleneklerine referans veren mimari tutumdan farklı olarak bir mimari stil 

geliĢmiĢtir. SavaĢ sonrası geliĢen yeni stilin erken örnekleri, sıra dıĢı tasarımlarıyla 

Erich Mendelsohn‟un Potsdam‟daki Einstein Gözlemevi (1919), Hans Poelzig‟in 

Berlin‟deki Grosses Schauspielhaus rekonstrüksiyonu (1919) gibi uygulamalar 

olmuĢtur (Lane, 1968, s:53) (ġekil 3.6). Ekspresyonist mimari örnekleri olarak da 

değerlendirilen bu erken dönem yapıları, geçmiĢ mimari tutumlarla bir kırılma 

noktası oluĢtururken, tasarımların yüzeylerinde yaratılan hareketlilik Almanya‟daki 

mimarinin sonraki yıllardaki geliĢimini önemli ölçüde etkilemiĢtir.  

1922 yılından itibaren Walter Gropius ve çalıĢma arkadaĢlarının ortaya koyduğu ve 

heykelsi formların kullanıldığı yeni mimari tutum ise yalınlaĢtırılmıĢ kübik kütlelerin 

asimetrik organizasyonu ve süslemeden arındırılmıĢ üslubu ile Almanya‟daki diğer 

mimari hareketlerin önüne geçmiĢtir. Neue architektur (yeni mimari) olarak 
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adlandırılan bu tutumun Almanya ve Hollanda dıĢındaki bir diğer merkezi de Le 

Corbusier‟in benzer uygulamalar gerçekleĢtirdiği Paris olmuĢtur. 1920‟li yıllarda en 

etkili örneklerini Almanya‟da veren tutum, dönemin mimarisinde baskın olmasa da, 

çeĢitli devlet kurumlarının, belediyelerin ve toplu konut idaresinin desteği ile çok 

sayıda uygulama gerçekleĢtirme imkânı bulmuĢtur. Aynı zamanda çeĢitli mimari 

yayımlar aracılığıyla yapılan tanıtımlar ve çeĢitli sergilerle de gerekli desteği 

görmüĢtür. Bu yeni stilin Almanya‟daki hızlı geliĢiminin en iyi örnekleri ise Bauhaus 

tasarımları olmuĢtur.  

Almanya‟da Kayzer 2. Wilhelm‟in bürokratik diktasının sürdüğü dönemde Berlin‟in 

kültür çevreleri kendilerine etkinlik alanı olarak Weimar‟ı seçmiĢlerdir. Henry Van 

de Velde de 1901 yılında bu ortama katılmak üzere Wiemar‟a davet edilmiĢtir. Bu 

ortamda Van de Velde‟den beklenen sanat ve yaratıcılık aracılığı ile Ģehrin kültürel 

ve maddi hayatına canlılık getirmesi olmuĢtur (Bilgin, 2009, s:100). Van de Velde 

çalıĢmaları ile kısa bir zamanda Wiemar çevresindeki zanaat örgütlerini çevresinde 

toplamıĢ, 1919 yılından itibaren Bauhaus‟un kullanacağı binaları 1907‟de inĢa etmiĢ 

ve Tatbiki Sanat Okulu‟nu bu komplekste kurmuĢtur. Okul, mücellit, metal, halı, 

seramik, kuyumculuk, emaye, dokuma ve nakıĢ atölyelerinin pratik faaliyetleri ile 

resim, perspektif, iç mimari ve konstrüksiyon derslerini bünyesinde 

barındırmaktaydı. Atölyelerin bu faaliyetleri kısa zamanda hükümet tarafından 

desteklenen en karlı iĢletmeler olarak kayda geçmiĢtir.  

1914 yılında çıkan ve dört yıl boyunca süren 1. Dünya SavaĢı ülkede siyasi ve 

ekonomik koĢulların köklü bir biçimde değiĢmesine neden olmuĢtur. Bu durum Van 

de Velde‟nin Wiemar‟daki barınma koĢullarını da etkilemiĢ ve 1915 yılına kadar 

uzatılan sözleĢmesine rağmen, okulun kapatılması ve atölye etkinliklerinin 

durdurulması nedeniyle 1917 yılında Ġsviçre‟ye taĢınmıĢtır. Van de Velde Ģehirden 

ayrılacağı belli olduğu zaman yerine Walter Gropius‟u tavsiye etmiĢtir. Gropius, Van 

de Velde‟nin izinde, sanatçıları, teknikerleri ve tüccarları okul çatısı altında bir araya 

getirecek Bauhütte (Ģantiye) tarzı bir örgütleme modelini denemek istemiĢtir (Bilgin, 

2009, s:103). 1919 yılında Grandükalık Saxon Sanat Akademisi ve Grandükalık 

Saxon Uygulamalı ve Güzel Sanatlar Okulu‟nun birleĢmesi ile kurulan okula, 

Gropius‟un Bauhaus adını koyması da bu örgütlenme modeline vurgu yapmak 

istemiĢ olmasıdır.   
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Bauhaus, endüstrileĢmenin ayrıĢtırdığı sanat, zanaat ve endüstriyel üretim 

bölümlerinin birlikteliğini yeniden oluĢturma uğraĢlarının önemli bir noktasında 

kurulmuĢtur. 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan Arts and Crafts hareketi ile 1907‟de 

Münih‟de kurulan Deutsche Werkbund‟da öne çıkan ve birbirleriyle uzun süre 

çatıĢan endüstrinin standardizasyonu ve ürünlerin tipikleĢtirilmesi fikri ile sanatsal 

kiĢiliğin geliĢtirilmesi düĢüncelerinin var olduğu bir ortamda ortaya çıkan Bauhaus, 

oldukça kısa süren kurumsal ömründe kendi dönemini ve savaĢ sonrası dönemi 

etkileyecek önemli kavramları ortaya koymuĢtur. Bu dönemde pek çok mimar ve 

sanatçı, değiĢen çağın yeni gereksinimlerini karĢılamak ve yeni çözümler 

üretebilmek için çeĢitli düĢünceler ortaya atmıĢtır. Ekspresyonizm, Dadaizm, 

Fonksiyonalizm, Konstrüktivizm, De Stijl ve Kübizm endüstri devrimi ile ortaya çıkan 

değiĢik görüĢler olmuĢlar ve bu görüĢleri tek bir çatı altında toplayarak pratiğe 

geçiren Bauhaus olmuĢtur (Çevik, 1992, s:40).   

Bauhaus’un düĢünce temelini iki önemli kabule dayandırdığını belirten Özer (1968, 

s:22), bunlardan ilkinin, makinenin, tekniğin, endüstrinin ve seri üretim ilkesinin 

çağdaĢ bir toplum için kaçınılmaz olduğu; diğerinin ise tasarımcının, sanat ve 

zanaatın bütünlüğünü benimseyecek ve toplum karĢısındaki görev ve 

sorumluluğunun bilincinde olması olarak belirtmiĢtir.  Belirli bir stile bağlı kalmadan 

bir dizaynlama metodu ortaya koyan Bauhaus, bu metodu çağdaĢ Ģartlar altında, 

yeniçağın gerektirdiği somut ve güncel gerçeklerle kendiliğinden geliĢtirmiĢtir. 

GeliĢtirilen bu metodu Gropius (Özer, 1968, s:21) Ģu Ģekilde açıklamıĢtır; “Bauhaus 

eĢyada moda yaratmaya çalıĢmamıĢtır. Bu okul, daha ziyade dizayn araĢtırmaları için 

bir laboratuar teĢkil ediyordu. Bu laboratuarda, öğretmen ve öğrenciler çalıĢmalarına 

homojen bir karakter verebilmeyi baĢarmıĢlardır. Bu homojenlik, yüzeyde kalan 

üslupçu bir homojenlik olmayıp, temelli bir dizaynlama metoduna dayanıyordu. 

Böylece ortaya moda olan eĢyalar değil, fakat standart mamuller çıkmıĢtır. Kısacası 

Bauhaus, herhangi bir stil, bir sistem, ya da bir dogma yaratmak görevini 

benimsememiĢ, aksine sanat dizaynlamasını canlı bir Ģekilde etkilemek istemiĢtir.”  

SavaĢ sonrasının politik, ekonomik ve sosyo-kültürel karmaĢa ortamında kurulan 

Bauhaus, kurucusu Walter Gropius‟un vizyonu ve organizasyon yetenekleri 

sayesinde zor Ģartlarda da olsa sanat ve tasarım eğitiminde köklü bir değiĢim 

gerçekleĢtirmeyi baĢarmıĢtır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren mimarlık 

eğitiminde, ilk lisans programının oluĢturulmasında ve kurumsal yapının 
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oluĢmasında Bauhaus önemli bir dönemi ifade etmektedir. Bauhaus eğitiminin 

amacını Gropius (2002, s:22) Ģu sözleri ile ifade etmiĢtir; “Bauhaus, yaratıcı çabaları 

tek bütün halinde bir araya getirmeye, pratik sanatın tüm disiplinlerini (heykel, 

resim, el sanatları ve zanaatları) yeni bir mimarlığın ayrılmaz öğeleri olarak yeniden 

birleĢtirmeye çaba gösterir. Bauhaus‟un uzak da olsa, nihai amacı, anıtsal ile 

bezemeci sanat arasında ayrım olmayan, bütünleĢmiĢ sanat yapıtı o büyük yapıdır.”  

Bauhaus‟un eğitim programında, çeĢitli malzeme ve aletlerin kullanılıĢını öğreten ve 

pratik bilgileri kapsayan zanaat eğitimi, resim ve çizim eğitimini içeren temel dersler 

ile bilim ve kuram eğitimini içeren teorik bilgilerin yer aldığı temel dersler yer 

almıĢtır. Sanatkâr ustanın yanındaki eski bağımsız çıraklık sistemini kendine yöntem 

olarak belirleyen bu programın eğitime uygulanması ise ilk olarak altı aylık bir 

devreyi kapsayan ve yeni baĢlayanların çeĢitli malzemelerle atölyelerde proje ve 

pratik üzerine çalıĢtıkları, Bauhaus öğretiminin bütününü temel bir biçimde ele 

aldıkları, “hazırlayıcı öğretim” olmuĢtur. Çıraklık evresi sonrasında kalfalar için 

hazırlanan ders programını içeren “teknik öğretim” devresinde, daha ileri derecede 

proje çalıĢmaları yer alırken; pratik öğretimle de öğrencileri standardizasyon 

konusunda hazırlamak amacı güdülmüĢtür. Üç yıllık bu pratik çalıĢma evresinden 

sonra öğrenciler, kendi hazırladıkları projeler ile ustalardan oluĢan jüriden geçerli not 

aldıkları takdirde, sertifika almaya hak kazanmıĢlardır. Üçüncü evre ise genç ustalar 

için ders programını içeren, “strüktürel öğretim” olmuĢtur. Bu öğretim mevcut 

Ģantiyelerde yapılan çalıĢmalar ve Bauhaus araĢtırma bölümünde, pratik ve teorik 

öğrenimi tamamlayıcı çalıĢmalar olarak belirlenmiĢtir. Bu dönemi de baĢarıyla 

tamamlayan öğrenciler, Baumeister Diploması almaya hak kazanmıĢlardır (Gropius, 

1967, s:40).  

Bauhaus, bir program dahilinde belirlediği eğitim biçimi ile bireyselliğin ön planda 

olduğu yaratıcılığa önem veren bir yöntem izlemiĢtir. Teorik derslerin yanında 

öğrencilerin ustaların uygulamalarına katılımları sağlanmıĢ, sergi ve diğer 

etkinliklerle halk ile iliĢkiler geliĢtirilmiĢtir. Öğrencilere içinde yaĢadıkları dönemin 

bilinci ile geliĢtirdikleri tip formları doğuĢtan sahip oldukları zeka ile sonradan elde 

edilen bilgi ve becerileri birlikte kullanmayı alıĢtırdıkları bir eğitim sistemi 

oluĢturulmuĢtur. Eğitimin amacı, öğrencileri standardizasyon konusunda çalıĢmak 

üzere hazırlamak; en basit alet ve metotlarla baĢlayarak, öğrencilere makine 
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üretiminin en karıĢık Ģekillerdeki tasarımlarını gerçekleĢtirebilmelerini sağlamak 

olmuĢtur.  

Bauhaus‟ta görev alan her sanatçı, kendi kiĢiliğini derslerdeki uygulamaları ve 

tasarladıkları sanat ürünleri ile ortaya koyan dönemin, güçlü ve önde gelen isimleri 

olmuĢtur. Modern sanatın bu öncü isimleri arasında, Johannes Itten, Oskar 

Schlemmer, Georg Muche, Laszio Moholy-Nagy, Josef Albers, Wassiliy Kandinsky, 

Theo van Doesburg, Paul Klee, Adolf Meyer yer almıĢtır. Eğitimde, her sanatçı 

kendi programını oluĢturmada serbest olduğu için öğrencilerini de kendi sanat 

anlayıĢına uygun olarak yönlendirmiĢtir. Bauhaus‟un sanat ve tasarım ürünlerinde, 

yalınlığa yönelik bir estetik, temel geometrik biçimler ve renkler, teknik iĢlev/biçim 

iliĢkisi belirleyici olmuĢtur. Bunların yanı sıra, toplumun her kesimi için tasarım 

yapma düĢüncesi, sosyal ihtiyaçların dikkate alınması, sanatı ve tasarımı toplumsal 

değiĢimin bir aracı olarak kullanma düĢünceleri, üretim ve malzeme iliĢkilerini 

açıkça ortaya koyan net ve dürüst tasarımlar üretilmesini sağlamıĢtır. Bu tasarım 

düĢüncesi, sonraki yıllarda da Alman tasarımının önemli özelliklerinden olmuĢtur.  

Bauhaus‟un ilk dönem çalıĢmalarında zanaat karakterli ve ustaların etkisinde 

görünen tasarımlar, ikinci dönem diyebileceğimiz Dessau döneminde, iĢlevsel bir 

tasarım diline sahip ve temel geometrik biçimlere indirgenmiĢ, endüstriyel seri 

üretime uygun tasarımlar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu dönem, iĢlev kavramının 

teorik ve pratik olarak geliĢtirildiği, endüstrinin ve sosyal yaĢam koĢullarının dikkate 

alındığı ve kısıtlı olsa da endüstri ve özel kiĢiler tarafından tasarım projelerinin talep 

edildiği yıllar olmuĢtur.  

Daha çok konut tasarımının ele alındığı bu yıllarda, yeni malzemeler ve geliĢen 

teknikler ile mimari tasarımda ve ev için gerekli aletlerin tasarımında yeni bir tutum 

geliĢtirilmiĢtir. YaĢamın gereklerinin her insan için aynı olmasından yola çıkarak, 

konut ve donatımlarını toplu tüketim malları olarak ele alan bu tutum, bunların 

tasarımını iĢlevin ön planda tutulduğu, standartlaĢtırılmıĢ tipler olarak ön görmüĢtür. 

StandartlaĢtırılmıĢ tiplere olan toplumsal gereksinim Ģu sözlerle ifade edilmiĢtir; 

“Makinelerin ve taĢıtların oluĢturduğu yaĢayan çevrenin kararlılıkla onaylanması; 

nesnelerin, romantik bir cila ve savurgan bir anlamsızlık taĢımadan, bugünkü 

yasalara dayalı olarak organik tasarımı; herkesin kolaylıkla eriĢebileceği karakteristik 

ana biçim ve renklerle sınırlı kalınması; çeĢitlilikle sadelik, mekan, malzeme, zaman 

ve paranın ekonomik kullanımı demektir. Her gün kullanılan pratik eĢyalar için 
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standart tiplerin yaratılması toplumsal bir gereksinimdir (Gropius, 2002, s:28).” 

Mobilya tasarımları ve dekoratif eĢyaların tasarımları bu bağlamda öne çıkan 

üretimler olmuĢtur. Ancak bu tasarımlar üretildikleri dönemde eski biçimlere alıĢmıĢ 

geniĢ kesimlerde önemli bir etki uyandırmamıĢtır. Modern, baĢlangıçta elit 

azınlıkların meselesi olmuĢ, Bauhaus tasarımlarında da aynı Ģekilde olmuĢtur.  

Bunların yanı sıra Bauhaus, eğitim alanında geliĢtirdiği metotlarla mimaride modern 

hareketin geliĢiminde temel oluĢturmuĢtur. Tasarım eğitiminin temelini oluĢturan 

standartlaĢma ve rasyonelleĢme anlayıĢı mimaride de alt yapısını oluĢturmuĢtur. 

ĠnĢaatta standartlaĢmanın sağladığı strüktürel olarak ekonomikleĢme, ulusal 

ekonominin gereksinimleri en az masraf ve güçle karĢılayabilmelerini sağlarken, 

toplum için yaĢam standardını da yükseltmiĢtir. RasyonelleĢen yapı sanatı, yapı 

elemanlarının büyük bölümünün fabrikalarda üretilmesini sağlamıĢtır. 

RasyonelleĢmenin yapı sanatına bir diğer getirisi de binaların, sade, süslemeden uzak 

basit çizgilerle ortaya konulması olmuĢtur.  

Kullanılan yeni malzeme ve teknikler, yeni bir mekan anlayıĢını da ortaya 

koymuĢtur. Çelik, beton ve cam gibi yapı elemanlarının kullanımının sağladığı 

rijitlik sayesinde, geniĢ açıklıklı, Ģeffaf hacimler oluĢturulmuĢtur. Duvarların taĢıyıcı 

eleman olarak kullanımının sona ermesi ile beton veya çelik strüktürel sistemine 

dönen taĢıyıcı sistem sayesinde, mekanların serbest tasarım özgürlüğü sağlanmıĢtır. 

Pencere açıklıkları büyümüĢ, cephedeki cam yüzeyler artmıĢ, düz çatı çözümü ile 

teras çeĢitli kullanımlar için açılmıĢ, böylece çatı arası mekanları ortadan kalkmıĢtır. 

Daha özgür bir iç planlamayı sunan düz çatı, aynı zamanda strüktürel olarak ilerde 

büyütülmesi ön görülen yapı için de uygun bir zemin oluĢturmuĢtur. Pilotiler 

üzerinde yükseltilen hacimler ile zeminde doğa ile bütünleĢen alanlar arttırılmıĢtır.  

Gropius (1967, s:26) Bauhaus‟un mimari tasarıma getirdiği yenilikleri Ģu sözleri ile 

ifade etmiĢtir; “Yeni mimari duvarlarını, temiz havanın tamamını, gün ıĢığını ve 

güneĢ suarlarını alabilmek için perdeler gibi açıyor. Binayı masif temeller vasıtası ile 

zemine ağırca tespit etmek yerine toprağın yüzü üzerine hafifçe fakat sağlam olarak 

yerleĢtiriyor ve bir stil taklitçiliğinden veya süsleme eskiciliğinden uzakta, her 

kısmın bütünün mantıki bir bir parçası halinde Ģekillendiği, basit ve sarih hatlı 

projelerde vücut buluyor. Böylece onun estetiği de maddi ve psikolojik taleplerimizle 

karĢılaĢıyor.” 
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ġekil 3.7 : Bauhaus Okulu, Walter Gropius, Dessau, 1926 (Whitford, 1984, s:42) 

(Url-3). 

Bauhaus’un, Dessau kentindeki okul yapıları ise dönemin modern mimarisinin en 

etkili örneklerinden olmuĢtur. Gropius‟un 1926 yılında inĢa ettiği yapılar, kütlelerin 

ve yüzeylerin heykelsi bir organizasyon ile bir araya gelmesiyle oluĢturulan, bir okul 

kompleksi olmuĢtur (ġekil 3.7). Farklı yüksekliklerdeki kütlelerin dengeli, asimetrik 

organizasyonu etkili bir görüntü sağlamıĢtır. Benzer mimari organizasyon 

Almanya‟daki farklı bina tiplerinde de uygulanmıĢtır. Bunların arasında, okul, 

fabrika, sinema, alıĢveriĢ merkezi, ofis ve büyük bir çoğunluğu oluĢturan konut 

yapıları bulunmaktadır. Karl Schneider‟ın Hamburg‟daki Römer villası (1927-1928), 

Eric Mendelsohn‟un Chemnitz‟deki Schocken AlıĢveriĢ Merkezi binası (1926), 

Frankfurt am Main‟deki belediye idare binası (1926) (ġekil 3.8) bu tipteki 

uygulamalara örnek olarak verilebilir. Toplu konut projelerinde ise sürekli cephelerin 

monotonluğunu kırmak için bu dönemde mimarlar, hareket sağlayacak balkon, 

merdiven boĢlukları, asimetrik pencere düzenleri, temel renklerin kullanımı gibi 

uygulamalara baĢvurmuĢtur. Bruno Taut‟un Berlin‟deki apartmanı ile Bruno Taut ve 

Martin Wagner‟in Berlin-Britz‟deki Hufesien toplu konut projesi (1926-1927) (ġekil 

3.9), belli aralıklarla tekrar eden açıklıklar ile oluĢturulmuĢ sürekli yuvarlak cephesi, 

düz çatısı, geometrik kütlesel organizasyonu ile tipik bir uygulama olmuĢtur. 

Gropius‟un Dessau binaları kadar dönemin önemli uygulamalarından biri de 

Stuttgart‟taki Weissenhof Siedlung projesi olmuĢtur. Proje kapsamında tasarlanan 

villa, sıra ev ve apartman blokları, Werkbund tarafından 1927 yılında inĢa edilmiĢtir 

(Lane, 1968, s:121) (ġekil 3.10). Mies van der Rohe‟nin önderliğinde yürütülen  
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ġekil 3.8 : Römer Villası, Karl Schneider, Hamburg, 1927-1928 / Belediye Ġdare 

Binası, Frankfurt am Main, 1926 (Lane, 1968, s:31, 33). 

 

ġekil 3.9 : Apartman bloğu, Bruno Taut, 1927 / Hufesien Toplu Konut Projesi, 

Bruno Taut ve Martin Wagner, Berlin-Britz, 1926-1927 (Lane, 1968, 

s:34, 35). 

 

ġekil 3.10 : Weissenhof Siedlung Projesi ve projeden bir apartman bloğu, Mies Van 

der Rohe, Stuttgart, 1927 (Lane, 1968, s:120, 122). 
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projede, Avrupa‟da modern mimarlık akımının önde gelen isimlerinden Jacobus 

Johannes Pieter Oud, Le Corbusier, Walter Gropius ve Bruno Taut gibi isimlerin 

önemli tasarımları yer almıĢtır. Projede yer alan bir kısım tasarım uluslararası üne 

kavuĢurken; sadece konut değil, her tipte yapının tasarımına ilham kaynağı olmuĢtur. 

Le Corbusier‟in pilotiler üzerinde yükseltilmiĢ kübik villa tasarımları, Mies van der 

Rohe‟nin yatay pencere bantlarından oluĢan düz cephe yüzeyleri ile sıra ev 

tasarımları, modern mimarinin diğer ülkelerde de geliĢmesinde etkili olmuĢtur. 

Projede yer alan tüm yapılar, pahalı inĢa süreçlerine ve pahalı iç dizaynlarına karĢın, 

farklı kalitedeki tasarımları ile Bauhaus ilkelerinin ön gördüğü yeni formların, 

mimarlar ve halk tarafından kabul görmesini sağlamıĢtır. Bauhaus‟un öncülüğünü 

yaptığı ve özellikle konut tasarımları ile ön plana çıkan modern mimari 

uygulamalarının, Almanya‟nın mimarlık ortamında 1920‟lerin baĢından itibaren 

devam eden etkinliği, 1930‟lu yıllarda da popülaritesini korumasına karĢın, yine de 

çoğunluğu oluĢturamamıĢtır.   

Dessau‟nun ardından 1932 yılında Berlin‟e taĢınan okul, yaĢanan akademik ve 

ideolojik çekiĢmeler ve dönemin politik geliĢmeleri sonucu, 1933‟te Naziler 

tarafından kapatılmıĢtır (Gropius, 2002, s:31). Okulun eğitim kadrosu, Almanya ve 

Avrupa‟nın değiĢik okullarına, önemli bir bölümü de Amerika‟ya gitmiĢtir. Bu 

zorunlu göç nedeniyle, Bauhaus‟un etkileri gerek Amerika‟da, gerekse Avrupa‟nın 

diğer ülkelerinde de oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu etki, Walter Gropius, Josef Albers, 

Laszio Moholy-Nagy, Marcel Breuer, Mies van der Rohe gibi ünlü Bauhaus 

eğitimcilerinin Amerika‟nın Harvard, Yale, Black Mountain College, Chicago New 

Bauhaus gibi kurumlarındaki çalıĢmalarıyla daha da geniĢlemiĢtir.  

Bauhaus‟un elde ettiği baĢarıyı kurucusu Walter Gropius (1967, s:62) Ģu sözleri ile 

ifade etmiĢtir; “Bir zamanlar rüyasını gördüğüm, ortak bir gaye ve istekten hareket 

eden genç iĢçiler grubu gerçekleĢmiĢ ve kendini dıĢ dünyada hissettirmekten geri 

kalmamaya baĢlamıĢtır. Bunu takip eden devrede yurtta ve dıĢarıda birçok sanat 

mektepleri ve teknik kolejler Bauhaus programını örnek olarak kabul etmiĢlerdi. 

Alman sanayi Bauhaus modellerini seri bir Ģekilde imal etmeye ve yenilerinin 

hazırlanıĢında iĢ birliğimizi aramaya baĢlamıĢtı. Bauhaus‟un bir çok eski talebesi çok 

taraflı tahsillerine dayanarak sanayi tesislerinde mühim mevkiler iĢgal etmiĢler; 

diğerleri yabancı enstitülerde ders vermek için anlaĢmıĢlardı. Kısaca, Bauhaus‟un 

entelektüel gayesine tamamen ulaĢılmıĢtı.”       
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ġekil 3.11 : Chilehaus, Fritz Höger, Hamburg, 1922-1923 (Posener, 1992, s:11) / 

Sergi Salonu, Adolf Abel, Cologne, 1927-1928 (Lane, 1968, s:37). 

Bauhaus‟un etkinliğinin ve modern mimarinin ön gördüğü formlardaki mimari 

uygulamaların yanı sıra; Weimar dönemi Almanya‟sının 1924 yılından 1930‟ların 

baĢına kadarki mimari uygulamalarında çoğunluğu oluĢturan ise savaĢ öncesi 

döneminin mimari uygulamalarına referans gösteren mimari yaklaĢımlar olmuĢtur. 

Bu stildeki yapıların en yaygın örnekleri ise cephelerinde düĢey taĢ grid uygulanan, 

yüksek ofis yapıları olmuĢtur. Bu yapılara örnek olarak, Paul Bonatz‟ın 

Düsseldorf‟daki ofis binası (1922-1925) (ġekil 3.16), Fritz Höger‟in Hamburg‟daki 

Chilehaus (1922-1923) ve Adolf Abel‟in Cologne‟deki sergi salonu (1927-1928) 

(ġekil 3.11) verilebilir. Bu yapıların masif kütle düzenleri, düz yüzeyleri, tekrar eden 

pencere açıklıkları ve simetrik giriĢleri ile Bauhaus stilindeki örneklerinden daha 

geleneksel bir görünüĢleri olmuĢtur.  

Dönemin büyük bir uygulama alanını oluĢturan konut yapılarında ise daha basit 

formlarda ama geleneksel öğeler, Bauhaus‟un modern stildeki örneklerinin, beyaz, 

geniĢ cam yüzeyleri, asimetrik pencere düzenli cephe organizasyonu ve düz çatıları 

ile tezatlık oluĢturmuĢtur.  Bu yapılar, geleneksel görünüĢlerinin dıĢında kullanılan 

modern yapım teknikleri, malzemeleri ve ihtiyaca yönelik fonksiyonel planlamaları 

ile bir noktada da moden mimari ilkeleri ile örtüĢmüĢtür. Bauhaus‟un modern 

tasarımları, geleneksel ile arasına çizdiği kesin çizgiyle, Alman mimarisinin 

geçmiĢteki geleneksel tutumunu tamamen reddeden bir tablo çizmiĢtir (Lane, 1968, 

s:38).  Dönemin diğer uygulamaları ise bir ölçüde koruduğu geleneksel çizgisi ile 

savaĢ öncesi mimari uygulamaları ve Bauhaus uygulamaları arasındaki büyük 

ayırımı yumuĢatmıĢtır. 1920‟lerin sonunda ise Nasyonal Sosyalist rejimin iktidara 
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gelmesiyle, Nazi hükümetinin propaganda aracı haline gelen mimari uygulamalarda, 

geçmiĢ Alman mimarisinin tutucu ve geleneksel tasarımları yüceltilirken, modern 

tasarımların devrimci üslubu reddedilmiĢtir. 

Önce modernizmi yaratan, sonra da bu yaklaĢımı terk etmek zorunda kalan Alman 

mimarisinin bu en devingen döneminde,  1919- 1927 yılları arasında Stuttgart Teknik 

Okulu‟nda mimarlık eğitimi alan ve çeĢitli atölyelerde deneyim kazanan Arif Hikmet 

Holtay, bu yıllardaki farklı mimari tutumları ve çeĢitli uygulamaların sunduğu görsel 

zenginliği deneyim etme fırsatı bulmuĢtur. Mimarlık eğitimini aldığı ve mimari 

kimliğinin oluĢumunun ilk yıllarını geçirdiği Almanya, Holtay‟ın mimarlığı için 

önemli bir baĢlangıç noktası olmuĢtur.      

3.1.2 Arif Hikmet Holtay’ın Stuttgart Teknik Okulu’ndaki mimarlık eğitimi ve  

Holzmeister ve Poelzig Atölyeleri ile Deutsche Werkstaetten Hellarau’daki ilk 

mimari deneyimleri 

Arif Hikmet Holtay, mimarlık eğitimini Almanya‟da Stuttgart Teknik Okulu‟nda 

(Stuttgart Technische Hochschule) 1919-1927 yılları arasında tamamlamıĢtır. 1919-

1920 akademik yılında iki sömestr mühendislik eğitimi alan Holtay, sonraki bir yıl 

okula kayıtlı gözükmeyip, 1921-1922 akademik yılında kaydını mühendislikten, 

mimarlığa aldırmıĢtır. 1925-1926 akademik yılı kıĢ döneminde mimarlık öğrenimini 

tamamlayan Holtay, on iki aylık staj eğitiminin ardından, 1927 yılında Stuttgart 

Teknik Okulu, Mimarlık Bölümü‟nden mezun olmuĢtur. Bu yıllarda mühendislik 

ağırlıklı, klasik tarzdaki eğitimi ile ön plana çıkan okulda, Holtay‟ın 1926 yılında 

öğrencisi olduğu Paul Bonatz‟ın mimari ve akademik tutumu üzerinden, akademik 

eğitiminin mimarlık formasyonunun oluĢumundaki etkisi belirlenmek istenmiĢtir. Bu 

bağlamda, Bonatz‟ın 1920‟lerin sonundaki uygulamalarındaki mimari tutumunun ve 

öğrencilerin eğitimindeki akademik görüĢünün etkili olduğu düĢünülmüĢtür.  

Almanya‟da 1899-1910 yılları arasında kraliyet ileri gelenlerinin güzel sanatlar ve 

uygulamalı sanatların fiziksel ve kurumsal alt yapısına verdiği destek ile Stuttgart 

Ģehrinin de sanatsal çehresi geliĢmiĢtir. Ġmparator 2. Wilhelm‟in öncülük ettiği bu 

giriĢimler kapsamında ilk olarak güzel sanatların, uygulamalı sanatların ve 

mimarlığın önde gelen isimlerinin Stuttgart Ģehrine çekilmesi hedeflenmiĢtir. Bu 

nedenle, Baden‟de bulunan Sanatçılar Birliği‟nin (Künstlerbund) geliĢmekte olan 

çalıĢmalarından yararlanmak üzere kral tarafından görevlendirilen ressam Carlos 
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Grethe ve Robert Poetzelberger kurumu Stuttgart‟a taĢımıĢtır (Maciuika, 2005, s:46-

47). Daha sonraki yıllarda ise yine kralın ve kraliyetin ileri gelenlerinin çabaları ile 

Münih BirleĢmiĢ Sanat Atölyeleri, Stuttgart‟a taĢınmıĢ ve Stuttgart Uygulamaları 

Sanatlar Okulu olarak faaliyetine devam etmiĢtir.  

Bu geliĢmelere paralel olarak 1901 yılında Stuttgart Teknik Üniversitesi, Mimarlık 

Bölümünün çalıĢmalarının geliĢtirilmesi amacıyla mimar ve plancı Theodor Fischer‟i 

göreve getirmiĢtir. Göreve getiriliĢinin ardından yedi yıl boyunca Fischer‟in eğitim, 

uygulama ve planlama üzerine çalıĢmaları, Stuttgart‟ın fiziksel ve kültürel çevresine 

önemli değiĢikler getirmiĢtir. Fischer, uygulama ve mimarlık eğitim programında 

gerçekleĢtirdiği yeniliklerle, Alman mimarlar arasında önemli bir yere sahip 

olmuĢtur. Yerel Schwabian yapılarının geleneksel ve karakteristik bölgesel formları, 

Fischer‟in Stuttgart‟taki eğitiminin ve uygulamalarının temelini oluĢturmuĢtur. 1907 

yılında kurulan Deutsche Werkbund‟un da ilk üyelerinden olan Fischer, yerel 

mimariye referans veren uygulamalarındaki klasik tutumu ile savaĢ öncesi Alman 

mimarlığının önemli isimlerinden biri olmuĢtur. Eğitmci kimliği ve uygulamaları ile 

Almanya‟daki mimarlık ortamının saygın kiĢiliklerinden biri olan Fischer‟in 

yetiĢtirdiği öğrencilerinden ve asistanlarından da onun etkisinde kalan birçok isim 

olmuĢtur. 20. Yüzyılın baĢlarında modern Alman mimarlığının öncü isimlerinden 

olan bu mimarlar arasında, Bruno Taut, Paul Bonatz, Erich Mendelsohn, Hugo 

Häring, Ernst May ve Dominikus Böhm yer almaktadır.  

Paul Bonatz 

Paul Bonatz, 1896 yılında baĢladığı Munih Teknik Üniversitesi‟nden 1900 yılında 

mezun olmuĢtur. 1902 yılında ise bir süre yanında çalıĢtığı Theoder Fischer‟in 

kendisini Stuttgart Teknik Üniversitesi‟nde yanına asistan olarak almasıyla akademik 

görevine baĢlamıĢtır. Fischer‟ın ilk asistanı olarak 1906 yılına kadar görevine devam 

eden Bonatz, 1908 yılında okuldan ayrılan hocasının yerine genç yaĢta profesörlüğe 

getirilmiĢ ve 1946 yılında Türkiye‟ye gitmek üzere kendi isteği ile ayrılana kadar 

görevine devam etmiĢtir (Oran, 1957, s:176).  Asistanlığı sırasında hocası Fischer‟in 

etkisinde binalarda temiz el iĢçiliğine yönelmiĢ; Ģehircilik ve binaların çevreleriyle 

uyumu konularında çalıĢmalara ağırlık vermiĢtir. Ayrıca bu dönemde inĢaat 

mühendislerine verdiği inĢaat Ģekilleri dersi nedeniyle, mimarlık ve mühendislik 

alanında yaptığı ortak çalıĢmalar ile kendini mühendislik alanında da geliĢtirme 
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fırsatı bulmuĢtur. Sonraki yıllarda statikçi ve mühendislerle birlikte gerçekleĢtireceği 

köprü ve viyadük inĢaatlarıyla da bu iki alanı pratikte de bir araya getirmiĢtir. Erken 

dönem mimari uygulamalarındaki mimari tutumu ise hocasının klasik üslubunun 

aksine, sade ve basit formlar oluĢturan dönemi için öncü modern bir üslup olmuĢtur.       

 

ġekil 3.12 : Henkell ġarap Firması Ģampanya mahzeni, Paul Bonatz, Wiesbaden, 

1907-1909 / Tübingen Üniversitesi Kütüphanesi, Paul Bonatz, 1910- 

1912 (Dübbers, 1977, s:47, 50). 

 

ġekil 3.13 : Stuttgart Tren Ġstasyonu Binası, Paul Bonatz, 1914-1917 (Zander, 2007, 

s:55). 

1900‟lerin baĢında ilk genel modernleĢme çabalarının yaĢandığı Almanya‟da, 19. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren Amerika ve Avrupa‟nın diğer ülkelerinde de 

olduğu gibi eklektik bir üsluba sahip Victorian tarzı mimarinin etkisi bir grup mimar 

tarafından reddedilmeye baĢlanmıĢ ve daha yeni, basit form arayıĢına gidilmiĢtir. Bu 

isimlerin arasında Alfred Messel, Peter Behrens gibi mimarların yanında Paul Bonatz 

da yer almıĢ ve bu yönde çalıĢmalar yapmıĢtır.  

Bonatz, bu yıllardaki tasarımlarında geleneksel bir mimari tutum sergilemiĢ olmasına 

karĢın, çözümlerinde fonksiyonu öncelikli olarak ele aldığı, geleneksel biçim ve 
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sembolleri sade ve basit formlara dönüĢtürerek kullandığı görülmektedir. Mimarın 

1900‟lerin baĢından itibaren uyguladığı örneklerde görülen bu tarz, 1930‟lara kadar 

olan mimarisinde de devam etmiĢtir. Bonatz‟ın 1900‟lerin baĢındaki bu mimari 

tutumunu sergilediği yapılarına örnek olarak 1907-1909 yılları arasına 

tarihlendirilen, Wiesbaden Ģehrinde bulunan Henkell Ģarap firmasının Ģampanya 

mahzeni ve 1910-1912 yılları arasında tamamlanan Tübingen Üniversitesi‟nin 

kütüphanesi verilebilir (Suda, 1996, s:6) (ġekil 3.12).  Fonksiyonelliğin ön planda 

tutulduğu bu yapılarda, inĢaat tekniği ve malzeme kullanımı ile sade bir geleneksel 

bina formuna sahip masif kütle etkisi yaratılmak istenmiĢtir.  Bu dönemdeki en 

dikkat çekici uygulaması ise Stuttgart Tren Ġstasyonu binası olmuĢtur (ġekil 3.13). 

Bonatz binanın tasarımını, 1911 yılındaki proje yarıĢmasını kazanarak üzerine almıĢ 

ve ortağı Scholer ile birlikte gerçekleĢtirmiĢtir. Bonatz‟a prestij kazandıran bu yapı, 

diğer uygulamalarında da görülen masif duvar iĢçiliğinin kullanıldığı, süslemeden 

arındırılmıĢ, basit ve geometrik kütlelerin asimetrik organizasyonu ile 

oluĢturulmuĢtur. 

1920‟li yıllara gelindiğinde ise Bonatz‟ın dönem için modern olarak 

değerlendirilebilecek mimari tutumuna karĢın, Almanya‟da 1. Dünya SavaĢı sonrası 

etkili olan Bauhaus‟un yeni yapısal formlar kullandığı, modern tasarımları ortaya 

çıkmıĢ; ancak Bonatz bu uygulamaların temsilcilerinden biri olmamıĢtır. 1922 

yılından sonra özellikle konut projeleri üreten Bonatz, fonksiyonel planlamalarla 

çözülmüĢ, cephede klasik bir etki veren simetrik ve aksiyel düzenleme 

gerçekleĢtirdiği, döneminin sosyal konut projelerinin aksine villa tipi konutlar inĢa 

etmiĢtir. Bu dönemdeki konut uygulamalarına örnek olarak Stuttgart‟ta Bonatz Evi 

(1922) ve Villa Porsche (1923), Köln-Marienburg‟da Villa S. (1924) ve 

Dortmund‟da Springorum Evi (1928) gösterilebilir (ġekil 3.14, 3.15). Bu yıllarda 

konut tasarımı gerçekleĢtiren mimarlardan biri olmasına rağmen, 1927 yılında 

Stuttgart‟ta gerçekleĢtirilen Weissenhof Siedlung (Weissenhof YerleĢkesi) projesinde 

görev almamıĢtır. Bonatz bu projede yer almayıĢından dolayı, projenin yürütücüsü 

Mies van der Rohe‟yi ve Alman Werkbund hükümetini eleĢtirmiĢtir. 

Konut yapılarının dıĢında, bu yıllarda gerçekleĢtirdiği diğer yapılar arasında, 

Düsseldorf‟da Sağırlar Evi Yönetim Binası (1922-1924), Köln‟de Juwelierhaus 

Goldschmidt Binası (1927) (ġekil 3.16) ve Richmadishaus (1928-1929) ile 

Stuttgart‟ta Zeppelinbau Oteli (1929-1931)  yer almaktadır (ġekil 3.17). Bu yapılarda  
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ġekil 3.14 : Bonatz Evi, Paul Bonatz, Stuttgart, 1922 (Zander, 2007, s:84) / Villa 

Porsche, Paul Bonatz, Stuttgart, 1923 (Dübbers, 1977, s:60). 

 

ġekil 3.15 : Villa S., Paul Bonatz, Köln-Marienburg, 1924 / Springorum Evi, Paul 

Bonatz, Dortmund, 1928 (Dübbers, 1977, s:61, 67). 

kullanılan modern yapım sistemlerinin ifade biçimi, tekrar eden yatay ve düĢey 

cephe elemanlarının kullanımı ile tamamlanmıĢtır. 1926 yılından itibaren ise Bonatz, 

Neckarbau inĢaat Ģirketi ile beraber çalıĢmıĢ ve Neckars nehri kenarında duvarlar, 

santraller ve benzeri teknik yapılar gerçekleĢtirmiĢtir (Suda, 1996, s:13). 

Fonksiyonelliğin ön planda tutulduğu bu uygulamalarda, teknik ihtiyaçların 

karĢılanması öncelikli olmuĢ ve mimari form bu etkenlere göre ĢekillenmiĢtir. 

1933 yılı, Nasyonal Sosyalist hükümetin yönetime gelmesi ile Almanya tarihinde bir 

dönüm noktası olmuĢtur. Bu değiĢim Almanya‟daki birçok mimarın mesleki 

kariyerini olumsuz etkilerken, Bonatz‟ın kariyeri bu değiĢimden fazla 

etkilenmemiĢtir. Bu dönemde Stuttgart Teknik Okulu, sahip olduğu geleneksel 

çizgisi sayesinde yeni hükümet tarafından kapatılmamıĢ, Bonatz da akademik 

çalıĢmalarını sürdürebilmiĢtir. Akademik çalıĢmalarının yanında yeni hükümet adına 

mimari uygulamalar da gerçekleĢtirme fırsatı bulan Bonatz, Almanya‟nın politik  
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ġekil 3.16 : Sağırlar Evi Yönetim Binası, Paul Bonatz, Düsseldorf, 1922-1924 / 

Juwelierhaus Goldschmidt Binası, Paul Bonatz, Köln (Dübbers, 1977, 

s:60, 65). 

 

ġekil 3.17 : Richmadishaus, Paul Bonatz, Köln, 1928-1929 / Zeppelinbau Oteli, Paul 

Bonatz, Stuttgart, 1929-1931 (Dübbers, 1977, s:68, 71). 

yapısındaki değiĢime paralel olarak mimarlık ortamında da politik destekli değiĢimin 

getirdiği geleneksel ve anıtsal mimariye uygun olarak uygulamalar gerçekleĢtirmiĢtir.  

Hükümet, geniĢ kitlelere ulaĢabilmek için aĢırı milliyetçi düĢünceleri kendi 

emellerine uygun olarak her alanda kullanmıĢtır. Milliyetçi düĢünceler mimarlık 

ortamında anıtsal yönü ağır basan, simetriye önem veren, taĢ malzemenin 

kullanıldığı, büyük boyutlarda yapılar olarak ifade Ģekli bulmuĢtur. Bonatz‟ın bu 
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dönemdeki mimari tutumu da dönemin özellikleri ile paralellik gösteren, anıtsallığın 

ön planda tutulduğu geleneksel öğelere sahip olmuĢtur.  

Bu değiĢimin yaĢandığı yıllarda halen popülerliğini koruyan modern tasarımlar, Nazi 

hükümetinin ideolojisine tamamen ters düĢtüğü için yasaklanmıĢ ve öncü mimarları 

da ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢtır. Bonatz ise Bauhaus‟un modern tasarımlarına 

karĢı olan tutumu ve bu ortamla hiçbir zaman yakınlığı olmayıĢı nedeniyle ortak bir 

noktada Nazi‟lerle aynı çizgiye gelmiĢtir. Bonatz, her ne kadar mimari duruĢu ve 

düĢünceleri nedeniyle Nazi Almanya‟sında mimari faaliyetlerini devam ettirmiĢ olsa 

da, otobiyografisinde bu yılları hayatının en kötü zamanları olarak dile getirmiĢtir. 

Bu dönemdeki uygulamalarını mecbur bırakıldığı için gerçekleĢtirmek zorunda 

kaldığını ifade eden Bonatz, izlenen siyasi politikadan ve Yahudilere karĢı uygulanan 

olumsuz davranıĢlardan rahatsızlık duymuĢtur (Zander, 2007, s:90).   

Akademisyen olarak çok yönlü bir mimari aktarımı benimseyen Bonatz, Stuttgart 

Teknik Okulu‟nun en sevilen hocalarından biri olmuĢtur. Bonatz, kendi mimari 

yaklaĢımı ve tutumunun aksine, öğrencilerine belirli bir biçimsel ve estetik kalıplarda 

mimari aktarım yoluna gitmeyi reddetmiĢtir (Zander, 2007, s:91). Anılarında, 

üniversitedeki öğrencilerinin arasında Türklerin de olduğunu belirten Bonatz, ilk 

öğrencisinin de Arif Hikmet Holtay olduğunu belirtmiĢtir. Daha sonra 1931 yılında 

Sabri Oran, 1934 yılında Mithat Yenen ve son olarak da Kemali Söylemezoğlu 

öğrencisi olmuĢtur (Bonatz, 1997, s:82).  

Stuttgart Teknik Üniversitesi‟nde Bonatz‟ın öğrencisi olan Sabri Oran, hocası 

hakkında Ģunları söylemiĢtir; “Stuttgart Technische Hochschule‟sinin üçüncü sınıfına 

yeni geçmiĢ bulunuyordum. Bütün diğer fakülte talebeleri gibi ben de bir an evvel 

Almanya‟nın bu meĢhur mimarı ve kıymetli hocası Prof. Paul Bonatz‟ın talebesi 

olmak heyecanı içinde kıvranıyordum. Nihayet benim için bu büyük an geldi, ondan 

ilk projemi aldım… Ġlk nazarda daha ecnebi talebelere karĢı çok nazik davrandığını, 

onlara adeta bir baba sıcaklığı ile hitap ettiğini gördüm. Projelere bakarken esprileri 

tenkitleri ile her Ģeyden önce talebelerin maneviyatını yükseltmeye, onlara bir 

Ģahsiyet gibi hitap etmeye dikkat ediyordu. Sevgi böylece korku ve tereddütün yerini 

alıyor ve hoca ile talebe arasında arkadaĢlık bağları teessüs ediyordu. Türk olduğumu 

öğrenince hemen bir sene evvel (1926 senesinde) turist olarak Ġstanbul‟da 

bulunduğundan, Sultanahmet, Süleymaniye, Ayasofya ve Edirnekapı camilerinin 

güzelliklerinden ve Mimar Sinan‟a karĢı duyduğu hayranlıklardan bahsetmeye 
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koyuldu bu ilk karĢılaĢmamızda, senelerce sonra aramızda teessüs eden dostluğun 

temelleri, o anda atılmıĢ bulunuyordu (Oran, 1957, s:176).”  

Bonatz, 1950 yılında yayımlanan“Leben und Bauen” (YaĢamak ve ĠnĢa Etmek) 

kitabında kendini ve eğitim prensiplerini anlatmıĢtır. Eğitimdeki görevini, 

öğrencilerin kendi kültürlerinin yaĢayan değerlerini görmelerini sağlamak olarak dile 

getiren Bonatz, değiĢen moda akımların karĢısında her öğrencinin kendine has 

mimari tutumunu geliĢtirmesini amaçlamıĢtır. Moda akımları takip eden genç 

mimarların, özgün bir mimari oluĢumla, geçici bir moda mimari oluĢumun arasındaki 

farkı görmek adına, bu akımlara eleĢtirel bir gözle bakmaları gerektiğini belirtmiĢtir 

(Zander, 2007, s:179). Mimarların eğitiminde, geleneksel mimari ile kurulan bağların 

önemini de vurgulayan Bonatz, öğrencilerin bu bağı sadece cephelerdeki süslemelere 

bakarak değil, asıl geleneksel mimarinin kaynaklarının araĢtırarak 

gerçekleĢebileceklerini belirtmiĢtir. Özgün birer tasarım gerçekleĢtirebilmeleri için 

öğrencilerini taklitten uzak tutmak istemiĢtir. Süslemeden bağımsız olarak, 

Ģekillenen kütlenin özgünlüğüne dikkat çekmiĢ, çevresi ve bulunduğu Ģehrin 

özellikleri ile uyum sağlamasına önem vermiĢtir.  

1946 yılında Stuttgart Teknik Okulu‟ndan kendi isteğiyle ayrılan ve Türkiye‟ye 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde öğretim üyeliği yapmak üzere gelen Bonatz, bu 

dönemde ülkede mimaride etkili olan ulusalcı yaklaĢımların da önemli 

destekçilerinden olmuĢtur. Paul Bonatz, Türkiye‟ye ilk olarak 1942 yılında 

Atatürk‟ün anıtkabri için açılan uluslararası yarıĢmanın seçici kurul üyesi olarak 

gelmiĢtir. Daha öncesinde Stuttgart‟ta öğrencisi olan Arif Hikmet Holtay‟ın 1934 

yılındaki ziyaretiyle Güzel Sanatlar Akademisi‟nde profesörlük ve Mimarlık Bölümü 

yöneticiliği teklifi alan Bonatz, o dönemde Almanya‟da devam eden uygulamaları 

dolayısıyla teklifi kabul etmemiĢtir (Bonatz, 1997, s:82). Bonatz, 1942 yılında 

Türkiye‟ye ilk geliĢinden yaklaĢık bir yıl sonra ise ikinci kez propaganda amaçlı 

gezici bir sergi olan “Yeni Alman Mimarisi” sergisine eĢlik etmek üzere gelmiĢ ve 

sonra da savaĢ nedeniyle ülkesine dönememiĢtir. Aynı yıl Türk hükümetinin 

kendisine önerdiği danıĢmanlık görevini kabul etmiĢ, 1946 yılında Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi Fakültesi‟nde öğretim görevliliğine atanmıĢ ve 1955 yılına kadar da bu 

görevde kalmıĢtır (Alsaç, 2007, s:105-106).  

Türkiye‟de bulunduğu yıllarda, derslerinde ve yazılarında çağdaĢ mimarlık 

düĢüncelerini eleĢtiren Bonatz‟ın mimarlık anlayıĢının genel olarak Hitler‟in ve 
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mimarı Albert Speer‟in fikirlerinden ve yapılarından etkilenmiĢ olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda Bonatz her ülkenin kendi kültürel kökenini araĢtırması 

gerektiğini savunmuĢ ve ulusalcı mimarlık düĢüncelerine verdiği destek ile bu 

düĢüncelerin güçlenmesini sağlamıĢtır. Bu dönemde, Bonatz‟ın etkinliği sadece 

eğitim-öğretim alanında ve yazılarında kalmamıĢ; açılan yarıĢmalarda seçici kurul 

üyeliklerinde de bulunmuĢ ve çeĢitli mimari uygulamalar gerçekleĢtirmiĢtir. 

Holtay‟ın okulda öğrencisi olduğu ve eğitiminde etkilerini gördüğü Bonatz‟ın mimari 

tutumu, sade ve basit formlara dönüĢtürerek kullandığı geleneksel biçim ve 

sembolleri aracılığıyla modern formlar ile geleneksel mimari arasında kurduğu 

bağların önemini vurgularken, yapısal çözümlerinde fonksiyonu öncelikli olarak ele 

aldığı görülmektedir. Bonatz, aynı dönemde Bauhaus‟un modern tasarımlarından 

farklı olarak, yerelliğe gönderme yaptığı ifade biçimi ile radikal olmayan, daha 

yumuĢak bir mimari çizgisi olmuĢtur. Bu tutumdaki uygulamaları ile dönemin 

modern tasarımlarıyla, fonksiyonel çözümlere öncelik verdiği planlamaları, yapısal 

organizasyonda kullandığı geometrik hacimleri ve yapısal olarak yararlandığı yeni 

çağın strüktürel ve malzeme olanakları ile ortak özellikler sergilemiĢtir. Bonatz‟ın bu 

mimari tutumu, mimarlık eğitiminin de alt yapısını oluĢturmuĢ ve Holtay‟ın okuldaki 

mimari projelerinde etkili olmuĢtur.  

Holtay, yüksek öğretimini Stuttgart Teknik Okulu‟nda 1926 yılında tamamlamasının 

ardından, önce Almanya‟da Dresden Ģehrinde bulunan Deutsche Werkstaetten 

Hellerau‟da bir senelik zorunlu stajını yapmıĢ, sonra da Avusturya‟da Viyana Güzel 

Sanatlar Akademisi‟nde Clemens Holzmeister‟ın hususi atölyesinde bir sene 

çalıĢmıĢtır. Eğitiminin ardından ilk mimari deneyimlerini edindiği bu yıllar, en az 

üniversite yılları kadar Holtay‟ın mimarlık formasyonunun oluĢumunda etkili 

olmuĢtur. Paul Bonatz anılarında, Holtay‟ın 1926 yılında Stuttgart Teknik Okulu‟nda 

öğrencisi olduğunu belirtilirken, Hans Poelzig‟in Berlin‟deki bürosunda çalıĢtığı 

bilgisi de yer almaktadır. Holtay‟ın Türkiye dıĢında edindiği bu mimari deneyimler, 

eğitiminin yanı sıra mimarlık formasyonunu tamamlayıcı nitelikte olup, bünyesinde 

çalıĢtığı dönemin önde gelen mimarlarının etkisi yadsınamaz. Bu bağlamda, 

Holzmeister ve Poelzig‟in 1920‟lerin sonundaki tasarım ve uygulamaları ile 

Deutsche Werkstaetten Hellerau‟nın kurumsal çalıĢmaları üzerinden, Holtay‟ın 

edindiği mimari vizyon tespit edilmeye çalıĢılacaktır.       



 
42 

Clemens Holzmeister 

Holtay‟ın 1927 yılındaki mezuniyetinin ardından Viyana‟daki hususi atölyesinde bir 

yıl çalıĢma fırsatı bulduğu Clemens Holzmeister, gerek ülkesinde çeĢitli bina tipleri 

için gerçekleĢtirdiği tasarımlarındaki bireysel ve öznel mimari tutumu ile 

yorumladığı uluslararası üslup, gerekse Türkiye‟de Cumhuriyet devriminin 

gerektirdiği modern mimarlık anlayıĢına uygun olarak tasarladığı çok sayıdaki yapısı 

ile ülkesindeki ve Türkiye‟deki mimarlığa yön veren, önde gelen mimarlardan biri 

olmuĢtu. Holzmeister‟ın Türkiye‟deki ilk uygulamasını 1927 yılında 

gerçekleĢtirdiğini bildiğimiz üzere, Holtay‟ın atölyesinde çalıĢtığı süre içerisinde 

Türkiye için gerçekleĢtirdiği tasarımlarda da çalıĢtığı düĢünülebilir. Türkiye ile 

iliĢkilerinin arttığı bu dönemde, Türk bir mimarı atölyesinde çalıĢtırması da yine bu 

nedenle iliĢkili olarak düĢünülebilir. Bu bağlamda, Holtay‟ın mimarlık 

formasyonunda kendine özgü mimari tutumu ile etkili olan Holzmeister‟ın, 

1920‟lerin sonu, 1930‟ların baĢında ülkesinde, Almanya‟da ve Türkiye‟de 

gerçekleĢtirdiği mimari tasarımları ve uygulamaları üzerine yoğunlaĢılmıĢtır.  

Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister, 1906 yılında Viyana Teknik 

Üniversitesi‟nde mimarlık eğitimine baĢlamıĢtır. Mezuniyetinin ardından, 1913 

yılında aynı okulda göreve baĢlayan Holzmeister, ilk uygulaması Marbach Ġlkokulu 

binasını da yine bu tarihte gerçekleĢtirmiĢtir. Holzmeister, okuldaki görevinin yanı 

sıra, çeĢitli bürolarda da mimari çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. 1923 yılı ise 

Holzmeister için bir dönüm noktası olmuĢ, Viyana için tasarladığı Krematoryum ile 

büyük yankı uyandırmıĢ ve Viyana Uygulamalı Sanatlar Akademisi‟nde çeĢitli 

aralıklarla 1983 yılına kadar sürdüreceği hocalık görevine baĢlamıĢtır (Erkmen, 

2001, s:44) (ġekil 3.18). Mimarın ülkesindeki mimari uygulamalarındaki tutumu, 

fonksiyonel bir plan Ģeması oluĢturmaya özen gösteren, öznel bir ifade biçimi 

olmuĢtur. Holzmeister‟ın öznel bir mimari anlayıĢ sergilediği ülkesindeki yapılarını 

Erkmen (2001, s:45), Latin Amerika koloniyal tarzından, Ġtalyan faĢist mimarlığına 

ve Romanesk‟ten Avusturya Okulu rasyonalizmine kadar yayılan geniĢ bir yelpazede 

örnekler olarak değerlendirmiĢtir. 

Holzmeister‟ın ülkesinde, üzerinde severek çalıĢtığı konulardan biri de kilise tasarımı 

olmuĢ ve bu tasarımlarında farklı üsluplar uygulamıĢtır. Kırsal kesimde 

gerçekleĢtirdiği dini yapılar genellikle mütevazı, eklektik etkide romantik tasarımlar 
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olarak değerlendirilebilir. Batschuns kilisesi (1921-1923), geometrik formu, formu 

tamamlayıcı çatı biçimi ve sade cephe düzenlemesi ile aynı zamanda neo-gotik bir 

izlenim de veren bir yapı olmakla birlikte, mimarın bu tarzda tasarladığı köy 

kiliselerinin ilk örneklerindendir (ġekil 3.18). Yine 1923 yılında inĢa edilen Bregenz 

Vorkloster‟deki Mariahilf papaz kilisesi Holzmeister‟ın eklektik etkide, romantik bir 

tasarımı olmuĢtur (Suda, 1996, s:19).  

 

ġekil 3.18 : Krematoryum, Clemens Holzmeister, Viyana, 1921-1924 / Batschuns 

Kilisesi, Clemens Holzmeister, Rankweil, 1921-1923 (Balamir, 2010, 

s:366, 304). 

Holzmeister, tasarladığı ve gerçekleĢtirdiği kiliselerinin yanı sıra, çeĢitli kilise 

yapılarının restorasyonunu da gerçekleĢtirmiĢtir. Ġlk kilise yenileme çalıĢmasını 

1926-1931 yılları arasında Viyana yakınlarında Mauer‟deki papaz kilisesinde ve 

Salzburg‟daki Dornbach Kilisesi‟nde gerçekleĢtirmiĢtir. Benzer restorasyonları 

gerçekleĢtirmek üzere Düsseldorf‟dan aldığı davet üzerine, 1928 yılında Düsseldorf 

Sanat Akademisi‟ndeki görevine baĢlamıĢtır. Holzmeister, bu görevi ile birlikte 

Almanya‟daki ilk uygulamalarını gerçekleĢtirme fırsatı bulmuĢtur. Aynı dönemde 

Türkiye‟de gerçekleĢtirdiği uygulamaları ile Almanya‟daki uygulamaları da 

Holzmeister‟ın mimarlığının önemli örneklerinden olmuĢtur. Mimarın görevi gereği 

1928 yılında yenileme çalıĢmalarını gerçekleĢtirdiği kiliseler arasında, Köln‟deki St. 

George Kilisesi, Altenberg Manastırı ve Berlin‟deki St. Hedwig Kilisesi 

bulunmaktadır. Holzmeister‟ın Almanya‟da uyguladığı kilise yapıları, mimarın daha 

önceki köy kiliseleri tasarımlarıyla da ortak özellikler gösteren romantik 

tasarımlardır. Bu kiliselere örnek olarak, Merchingen Saar‟daki Aziz Agatha Kilisesi 

(1928), Blankenese‟deki Maria Grün Kilisesi (1929-1930) (ġekil 3.19) ve 

Hermeskeil Fransiskan Kilisesi (1929-1931) verilebilir.  

1930-1933 yılları arasında gerçekleĢtirdiği diğer üç kilise yapısı ise 

Mönchengladbach- Waldhausen‟da Aziz Peter Kilisesi, Berlin‟de St. Adalbert 
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Kilisesi (ġekil 3.20) ve Berlin Kleve‟de Christkönig Kilisesidir. Diğer 

uygulamalarından farklı olarak Ģehir içinde gerçekleĢtirdiği kiliselere örnek olarak 

gösterebileceğimiz bu üç yapının ortak mimari özelliklerini Erkmen (2001, s:47), 

yalın ve tektonik bir anıtsallık elde edebilmek için cephelerde sağır yüzey kullanımı, 

çizgi ve yüzeylerin yer değiĢtirmesiyle elde edilen kademelenme olarak ifade 

etmiĢtir. Holzmeister‟ın 1931-1932 yılları arasında Salzburg‟da uyguladığı Dornbach 

Papazlık Kilisesi de söz konusu anlayıĢtaki kiliselerine örnek olarak verilebilir (ġekil 

3.21). Kütlesel tasarımında basite indirgenmiĢ temel geometrik formları kademeli 

olarak kullandığı yapılarında, cephe yüzeylerinde yalın ve süssüz bir mimari dil 

kullanılmıĢtır. 

Holzmeister‟ın mimarlığında diğer bir önemli konu da tiyatro çalıĢmaları ve sahne 

tasarımları olmuĢtur. Konuyla ilgili ilk çalıĢmasını, 1920 yılında Hans Poelzig 

tarafından inĢa edilen Salzburg Opera binasının 1926 yılındaki yenilemesi ile 

gerçekleĢtirmiĢtir. Operanın ikinci restorasyonunu ise 1937 yılında yine kendisi 

gerçekleĢtirmiĢtir (Suda, 1996, s:33). Holzmeister bu çalıĢması ile tiyatro dünyasına 

ilk adımını atmıĢ ve yakından tanıma imkanı bulmuĢtur. Bu sayede sahne 

dekorlarının tasarımıyla da ilgilenmeye baĢlamıĢ ve bu konudaki en önemli 

çalıĢmalarından birini 1932 yılında Goethe‟nin “Faust” isimli oyunu için 

gerçekleĢtirdiği Fauststadt dekoru olmuĢtur. 

Holzmeister, ülkesinde 1920‟lerin sonu, 1930‟ların baĢındaki diğer uygulamalarında 

ise geleneksel ve yerel mimari biçimleri modern mimarinin evrensel dili ile 

yorumladığı öznel bir üslup izlemiĢtir. Bu tutumunu en iyi gösteren örneklerden biri  

Seewalchen‟deki Eichmann Konutu ve konuta ait kayıkhanedir (1927-1928) (ġekil 

3.22). Sayıca oldukça fazla yapılarına örnek olarak, Hahnenkamm‟da kendisi için 

inĢa ettiği dağ evi, Bad Ischl‟de tedavi evi (ġekil 3.23), Marbach‟da ilkokul ve yuva, 

Linz‟de Kreuzessehwestern Okulu ve Viyana Radyoevi verilebilir (ġekil 3.24). Bu 

yıllardaki çalıĢmalarının arasında, Alpler bölgesindeki turizm yapıları da yer 

almaktadır. 1926 yılında Sexten‟de gerçekleĢtirdiği Hotel Tre Cime, Erkmen (2001, 

s:48) tarafından, Apler‟e özgü bölgeselci anlayıĢın, Avusturya Okulu‟nun kübist 

evrenselciliği ile birleĢtirildiğinde, yine anıtsal ölçekli simetrik bir yapı olarak 

değerlendirilmiĢtir (ġekil 3.24). Yalın ve evrensel bir anlayıĢta biçimlendirdiği 

geometrik hacimleri, Avusturya‟nın geleneksel mimarlığına ait bazı bölgesel  
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ġekil 3.19 : Aziz Agatha Kilisesi, Clemens Holzmeister, Merchingen Saar, 1928 / 

Maria Grün Kilisesi, Clemens Holzmeister, Blankenese, 1929-1930 

(Balamir, 2010, s:305, 306). 

 

ġekil 3.20 : Aziz Peter Kilisesi, Clemens Holzmeister, Mönchengladbach- 

Waldhausen, 1930-1933 / St. Adalbert Kilisesi, Clemens Holzmeister, 

Berlin, 1930-1933 (Balamir, 2010, s:304, 308). 

 

ġekil 3.21 : Dornbach Papazlık Kilisesi, Clemens Holzmeister, Salzburg, 1931-1932 

(Url-14). 
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biçimleri kullanarak yorumlamıĢtır. Anıtsal bir düzenleme ile birleĢtirdiği bu mimari 

tutumu daha sonraki yıllarda Türkiye‟deki çalıĢmalarında da benimsemiĢ olduğu 

görülmektedir. Geleneksel Türk mimarlığı da mimarın bu tutumuna alt yapı 

oluĢturabilecek özellikleri sunmuĢtur.  

Holzmeister‟ın Türkiye ile ilk bağlantısı, 1926 yılında Viyana‟daki Türk Büyükelçisi 

Hamdi Bey‟in daveti üzerine Ankara‟da yapılacak olan Savunma Bakanlığı Binası 

üzerine olmuĢtur. Daha sonra bu konuyu yerinde görüĢmek üzere gittiği Ankara‟da 

ik ay kadar kalmıĢ, Bakan‟a hazırladığı ön eskiz çalıĢmalarını sunmuĢ ve sonuç 

olarak Savunma Bakanlığı‟nın yanı sıra, Genel Kurmay BaĢkanlığı Binası‟nın 

planlamasını ve kontrolünü de içeren bir sözleĢme ile Viyana‟ya dönmüĢtür 

(Holzmeister, 2007, s:54). O tarihlerde Ankara için hazırlanmıĢ bir plan olmamasına 

rağmen, kararlaĢtırılan yere 1927 yılında hem Savunma Bakanlığı, hem de Genel 

Kurmay BaĢkanlığı binaları yapılmaya baĢlanmıĢtır. Aynı yıl, Ģehir planlamacısı 

Hermann Jansen‟in baĢkentin planlanması için görevlendirilmesiyle de yeni oluĢacak 

yönetim binalarının yer alacağı bölgeler belirlenmiĢtir.  

Holzmeister, Jansen‟in 1932 tarihli kent planında belirlediği yeni baĢkentin yönetim 

bölgesinin hemen tümünü 1932-1937 yılları arasında inĢa etmiĢtir. Holzmeister‟ın 

1927-1937 yılları arasına tarihlendirilen projelerinin arasında; Savunma Bakanlığı 

(1928-1930), Genel Kurmay BaĢkanlığı (1929-1930) (ġekil 3.25), Ordu Evi (1930-

1933), Harp Okulu (1930-1935) (ġekil 3.25), ÇalıĢma Bakanlığı, Ġktisat Bakanlığı, Ġç 

ĠĢleri Bakanlığı, Yargıtay, Merkez Bankası (1931-1934), Emlak Bankası (1931-

1934), CumhurbaĢkanlığı KöĢkü ve Avusturya Büyükelçiliği binaları (1935-1936) 

(ġekil 3.26) yer almaktadır. Bu süreçte kısa aralarla Viyana ve Ġstanbul arasında çok 

sayıda seyahat yapmıĢ olan Holzmeister, Ankara‟da gerçekleĢtirdiği projelerinin 

sonuncusu olan Avusturya Büyükelçiliği binasını tamamladıktan sonra Türkiye‟den 

ayrılmıĢtır. 1938 yılında ise uluslararası bir yarıĢma sonucu kazandığı Büyük Millet 

Meclisi binasını inĢa etmekle görevlendirilerek, tekrar Türkiye‟ye dönmüĢtür. 

Holzmeister ilk olarak 1929 yılında öneri getirdiği Meclis binasının bugünkü biçimi, 

1938 yılındaki planlara dayanmaktadır (Kazmaoğlu, 1997, s:81). 

Holzmeister, Türkiye‟deki yapılarında, Avusturya‟da gerçekleĢtirdiği yapılarında da 

görülen, yalın ve evrensel bir anlayıĢta tasarladığı geometrik hacimleri, kullandığı 

klasik öğelerle birleĢtirerek, anıtsal bir düzenleme gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 

düzenlemeyi gerçekleĢtirmek için kullandığı büyük dikdörtgen orta avlulu ya da “U” 
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ġekil 3.22 : Eichmann Konutu ve konuta ait kayıkhane, Clemens Holzmeister, 

Seewalchen, 1928-1931 (Balamir, 2010, s:306). 

 

ġekil 3.23 : Dağ Evi, Hahnenkamm, Clemens Holzmeister, 1930 / Tedavi Evi, 

Clemens Holzmeister, Bad Ischl, 1927-1931  (Balamir, 2010, s:342, 

352). 

 

ġekil 3.24 : Radyoevi, Clemens Holzmeister, Viyana, 1935-1939 / Hotel Tre Cime, 

Clemens Holzmeister, Sexten, 1927-1931 (Balamir, 2010, s:351, 348). 
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ġekil 3.25 : Genel Kurmay Bakanlığı, Clemens Holzmeister, Ankara, 1929-1930 / 

Harp Okulu, Clemens Holzmeister, Ankara, 1930-1935  (Balamir, 2010, 

s:65, 70). 

 

ġekil 3.26 : Avusturya Büyükelçiliği, Clemens Holzmeister, Ankara, 1935-1936 

(Balamir, 2010, s:354). 

veya “H” biçiminde klasik Ģemalar, simetrik ve aksiyal plan ile cephe düzenlemeleri, 

mafsalsız blok birleĢmeleri ortak tasarım öğeleri olmuĢtur. GiriĢ bölümlerinde iki, üç 

kat yüksekliğinde ritmik kolonatlı düzenlemeler, tekrar eden düĢey dikdörtgen 

pencere düzenlemeleri, anıtsal ölçekli merdivenler, zengin giriĢ holleri, avlular ve 

meydanlar da görülen diğer mimari özellikler olmuĢtur. Devlet yöneticilerine ve 

merkezi otoriteye ait bu binalarda anıtsal bir etki yaratan bu özellikler klasik bir çizgi 

sergilerken, dairesel planlı köĢe hacimleri ve ters “T” biçimli çıkmaların sağladığı 

cephe plastiğiyle de erken modern akımın, Viyana Okulu‟na referans vermektedir.  

Yapıların cephelerinde süslemeden arınmıĢ, yalın ve düz yüzey düzenlemeleri hakim 

olmuĢ, kaplama malzemesi olarak “edelputz” denilen, çimentolu serpme sıva ile suni 

taĢ kaplama kullanılmıĢtır. Eğimli çatı, kiremit ve saçak kullanımı ortadan kalkmıĢ, 

yerine düz çatı veya gizli eğimli çatı kullanılmıĢtır. Uluslararası denebilecek ve her 
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ülkede uygulama olanağı olabilecek geometrik biçimleri anıtsal ve temsili bir 

ifadeyle ele alma eğiliminin egemen olduğu bu kendine özgü mimari anlayıĢtaki 

yapıları ile Holzmeister, Türk modern mimarlığında öncü olmuĢtur.  

Farklı ülkelerde, çeĢitli bina tiplerinde uygulamalar gerçekleĢtiren Holzmeister‟ın 

mimarlığını belirli mimari kalıplar içerisinde değerlendirmek mümkün olmamıĢtır. 

Kendisi de mimari tutumunu Ģu sözlerle ifade etmiĢtir; “Hiçbir zaman mimarlıkta bir 

takım kalıplar oluĢturmak yoluna gitmedim, dolayısıyla burada da bu anlamda 

söyleyeceğim bir Ģey yoktur. Ben farkında olmadan içimden gelen bir sese uyarak 

çizdim ve inĢa ettim, ümit ederim ki, bu sese daima sadık kalabildim (Suda, 1996, 

s:44).” 

Holzmeister‟ın tasarımları farklı tipolojilerde ve çevre koĢullarında, mimari bir 

çeĢitlilik göstermektedir. Erken dönem yapılarında, iĢlevlerine göre fonksiyonelliği 

ön planda tuttuğu geometrik hacimsel planlaması, döneminin modern tasarımları ile 

paralellik gösterirken; hacimleri kendine özgü biçimlendirirken kullandığı anıtsal ve 

yerel öğeler Neo-klasik bir etki yaratmıĢtır. Mimar, bu özellikleri ile aynı zamanda 

çalıĢtığı ülkelerin milli karakteriyle de iliĢki kurmaya çalıĢmıĢtır. Kendisini romantik 

bir insan olarak tanımlayan Holzmeister, bu romantizmi binalarında da yansıtmayı 

amaçlamıĢ ve modern çağın mimariye getirilerini öznel bir mimari üslupla ifade 

etmiĢtir.  

Kendine özgü mimari duruĢu ile döneminin mimarları arasında farklı bir yerde olan 

Holzmeister, eğitimci olarak da kendine has bir tutum sergilemiĢtir. 1940-1949 

yılları arasında yeni kurulan Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde öğretim görevliliğini 

üstlenmesi ile Türkiye‟de de akademik çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. Holzmeister, 

öğrencileri arasında özellikle geniĢ detay ve uygulama bilgisi ile ön plana çıkmıĢtır. 

Bu yıllardaki mimari yaklaĢımıyla da erken dönem evrensel mimari yaklaĢımından, 

Türkiye‟de o yıllarda hakim olan bölgeselci yaklaĢımlara kaydığı anlaĢılmaktadır 

(Kazmaoğlu, 1997, s:81). Emin Onat ve Paul Bonatz ile birlikte, mimari proje 

stüdyolarının yürütüldüğü, Bina Bilgisi 1, Bina Bilgisi 2 ve Bina Bilgisi 3 derslerinin 

baĢında bulunan Holzmeister, sadece öğrencilerin eğitiminden sorumlu değil, aynı 

zamanda genç öğretim üyeleri ve yardımcıların da eğitiminden kendisini sorumlu 

hissetmiĢ, bu nedenle de hep birlikte gidilebilecek çeĢitli aktiviteler organize etmiĢtir. 

Bunun yanı sıra, stüdyodaki derslerde öğrencilerin sınıflar arası iletiĢimine önem 

verdiği de bilinmektedir. Holzmeister, proje stüdyosunun yanı sıra Mimarlık Tarihi 
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derslerini de yürütmüĢ, bu derslerin içeriğindeki bilgiyi kendi tasarımlarında da etkili 

bir Ģekilde yorumlamıĢtır (Yürekli, 2007, s:23-24). Eğitim ve kültürel aktiviteleri 

birleĢtiren anlayıĢı, yardımcıları ve öğrencileri ile olan birebir iletiĢimi gibi 

özellikleri onu diğer eğitimciler arasında özel bir yere koymuĢtur.  

Mimarın yetiĢtirdiği öğrencilerinden H. Hollein, Wilhelm Holzbauer, Gustav Peichi 

ve Johannes Spalt gibi isimler ise kendilerini en çok etkileyen hocalarından 

Holzmeister‟ın mimari üslubundan ziyade, insana, yaĢama ve sanata olan sevgisini 

mimarisiyle ifade ediĢ Ģekli ile etkileyici olduğunu belirtmiĢlerdir. Holzmeister, 

öğrencilerine çağdaĢ malzeme ve teknolojiden yararlanmalarını ve mimarlıkta 

hayaller peĢinde koĢmamalarını tavsiye ederken, kendisi romantik kiĢiliğinden dolayı 

mimari düĢlere karĢı her zaman özel bir eğiliminin olduğunu vurgulamıĢtır (Erkmen, 

2001, s:48). Viyana Güzel Sanatlar Akademisi‟nden öğrencisi olan Friedrich Kurrent 

ise Holzmeister‟ın öğrencileriyle arasında usta-çırak iliĢkisi kurduğunu, kendisini bir 

öğretim görevlisinden önce, öğrencilerinin ustası olarak tanıttığını ifade etmiĢtir 

(Suda, 1996, s:44).  

Holzmeister, kendine özgü mimari duruĢu ve sosyal iliĢkileri ön planda tuttuğu farklı 

eğitimci kimliği ile öğrencisi ve meslektaĢı Holtay‟a farklı tipolojilerde ve çevre 

koĢullarında, çok yönlü bir mimari deneyim sunmuĢtur. Erken dönem yapılarında, 

iĢlevlerine göre fonksiyonelliği ön planda tuttuğu geometrik hacimsel tasarımlarını 

farklı kılan, kullandığı anıtsal ve yerel öğeler ile yarattığı romantik etkinin, kendine 

özgü bir üslup ortaya koyması olmuĢtur. Özellikle kilise yapılarında geometrik 

hacimleri, romantik bir üslupla yorumlamıĢ ve farklı örnekler sunmuĢtur. 1920‟li 

yılların sonundaki mimari örneklerinde sadece ülkesi ile sınırlı kalmayıp, baĢta 

Almanya ve Türkiye‟de de uygulamalarda bulunması, Holtay‟ın sahip olduğu 

kültürel alt yapıyla da paralellik göstermiĢtir. Tasarımlarında çalıĢtığı ülkelerin milli 

karakteriyle de iliĢki kurmaya çalıĢan Holzmeister, bu açıdan da o yıllar için farklı 

bir mimari görüĢ sunmuĢtur.  

Hans Poelzig 

Holtay‟ın Stuttgart Teknik Okulu‟ndaki eğitimi sırasında yanında staj yapma fırsatı 

bulduğu Hans Poelzig, 1920‟li yıllarda Almanya‟nın savaĢ sonrası ortamında geliĢen 

modern mimari üslubun, tasarımları ve üyesi olduğu kurumlarla öncü mimarlarından 

biri olmuĢtur. Poelzig, 1888-1894 yılları arasında Berlin‟de Charlottenburg Teknik 
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Yüksekokulu‟nda öğrenim görmüĢtür. Gotik mimariye referans veren mimari 

tutumuyla etkili olan Karl Schäfer‟in öğrencisi olan Poelzig, hocasının etkisinde 

tarihi yapısal örneklere ilgi duymuĢtur. 1900 yılında, Breslau‟daki (Wroclaw) Prusya 

Kraliyet Sanat ve Tatbiki Sanatlar Okulunda göreve baĢlayan Poelzig, mimari çizim 

ve taslak, sedefçilik ve malzeme stilistiği dersleri vermiĢ, 1903 yılında da okulun 

müdürlüğüne atanmıĢtır (Posener, 1992, s:26).  Okulda gerçekleĢtirdiği atölye 

çalıĢmaları ile dikkat çeken Poelzig, Bauhaus‟un kurucusu Walter Gropius‟un 

kendisi ve okulla olan yakın teması sayesinde Bauhaus‟un önde gelen mimarlarından 

biri olmuĢtur.  

Poelzig, ilk mimari deneyimlerini gerçekleĢtirdiği yıllarda, Almanya‟da 1. Dünya 

SavaĢı öncesinde etkili olan Jugendstil’e karĢı tepkilerin geliĢmeye baĢladığı bir 

mimarlık ortamında yer almıĢtır. 1907 yılında özgün bir “Alman kültürü” yaratılması 

fikrini temel alan Deutsche Werkbund‟un kurucuları arasında yer alan Poelzig, 1919 

yılında kurumun baĢkanlık görevini üstlenmiĢtir. ÇalıĢmalarında, kurumun çıkıĢ 

noktası olan endüstrinin standardizasyonu ve ürünlerin tipikleĢtirilmesine yönelik bir 

sanatsal tutum geliĢtirilmesi ıĢığında, sanat, endüstri ve el sanatları arasındaki 

iliĢkiye yoğunlaĢmıĢ; asıl ilgi alanı ise üretimin yeni aracı olan makine değil, 

endüstrileĢmenin sağladığı inĢa teknikleri olmuĢtur (Posener, 1992, s:8). 

Poelzig‟in ilk mimari projeleri arasında, kendisine 1897 yılında Schinkel Ödülü‟nü 

kazandıran ve Gotik döneme referans veren öğelerin dikkat çektiği Belediye Sarayı 

tasarımının yanı sıra; Löwenberg Belediye Sarayı (1903-1906), Maltsch‟daki 

Evangelical Kilisesi (1904) (ġekil 3.27) ve Breslau‟daki Uygulamalı Sanatlar Sergi 

Evi (1904) gibi projelerindeki tasarımlarında ise yöre geleneklerine referans verdiği 

bir tutum görülmektedir. Posener (1992, s:39), Poelzig‟in eski ile yeni arasında 

kendine özgü bir bağ kurduğu bu mimari yorumların saklı bir Ekspresyonist ifade 

taĢıdığını belirtirken, savaĢ sonrası gerçekleĢtirdiği Ekspresyonist tasarımlarının da 

alt yapısını oluĢturduğunu belirtmiĢtir.  

Poelzig 1906 yılında kaleme aldığı yazısında, geçmiĢin bilinçaltında yer edinmiĢ 

olmasından dolayı, tasarımda gelenekselden kopuĢun zor gerçekleĢebileceğini ifade 

etmiĢtir; “Yapısal görevlerimizin önümüze koyduğu sorunları çözerken geçmiĢten 

yararlanmadan yapamayız, ayrıntılar belki ama tektonik sorunların üstesinden 

gelmek için yapılan çalıĢmaları göz ardı edemeyiz (Cengizkan, 2007, s:10-12).” 

Werkbund yıllarında da bu tutucu üslubunu devam ettiren Poelzig, bu dönemde  
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ġekil 3.27 : Belediye Sarayı, Hans Poelzig, Löwenberg, 1903-1906 / Evangelical 

Kilisesi, Hans Poelzig, Maltsch, 1904 (Posener, 1992, s:32, 57). 

 

ġekil 3.28 : Fabrika Binası, Hans Poelzig, Luban, 1911-1912 / Su Kulesi, Hans 

Poelzig, Posen, 1904 (Posener, 1992, s:72, 79).      

 

ġekil 3.29 : Türkiye‟de düzenlenen “Dostluk evi” projesi için hazırladığı tasarımı, 

Hans Poelzig, 1916 / Grosses Schauspielhaus, Hans Poelzig, Berlin, 1919 

(Posener, 1992, s:111, 120). 
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çarpıcı uygulamalarla ön plana çıkamamıĢtır. Kullandığı yeni malzeme ve inĢaat 

tekniklerini geleneklerle çeliĢki yaratmadan kullanan Poelzig‟in bu tutumdaki 

yapılarına örnek olarak Luban‟da gerçekleĢtirdiği fabrika binası (1911-1912) ve 

Posen‟deki su kulesi (1904) verilebilir (ġekil 3.28). 

1914 yılında 1. Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması ile çalıĢmalarına ara vermek zorunda 

kalan Deutsche Werkbund, savaĢ sonrası çalıĢmalarına aynı etkiyle olmasa da devam 

etmiĢtir. Poelzig, 1921 yılında baĢkanlık görevinden ayrılmasına rağmen kurum 

kapsamında çalıĢmalarına devam ederken, savaĢ sonrası ortamında geliĢen 

Ekspresyonizm’e yönelmiĢtir. Ġçsel anlamı ifade etmek amacıyla dıĢ dünyanın 

sembolik bir Ģekil aldığı ekspresyonist tutumda, mimari de soyut, heykelsi bir form 

almıĢtır. Poelzig‟in 1916 yılında Türkiye‟de düzenlenen “Dostluk evi” projesi için 

hazırladığı tasarımı bu kapsamda değerlendirilebilir. Tasarımında yeni bir form 

arayıĢına girmeyen Poelzig, geçmiĢle olan iliĢkisini devam ettirirken, yorumladığı 

eski ile yeni arasındaki bağ ile diğerlerinden farklı bir ekspresyonist tutum 

sergilemiĢtir. Birçok ekspresyonist tasarımın olduğu, Poelzig‟in de bu dönemde 

tasarladığı birçok projesi uygulanmamıĢ; sadece Berlin‟deki Grosses 

Schauspielhaus‟un dönüĢümü için tasarladığı projeyi uygulama imkanı bulmuĢtur 

(ġekil 3.29). 

SavaĢ sonrası Almanya‟da, geçmiĢle bağları olmayan yeni bir mimari stil ortaya 

çıkmıĢtır. 1918 yılında Gropius‟un öncülüğünü yaptığı ve yeni bir stil oluĢturma fikri 

etrafında çeĢitli sanatçıları ve mimarları aynı çatı altında toplayan Bauhaus 

kurulmuĢtur. SavaĢ sonrası oluĢan bu yeni mimari ortam, öncesinde farklı 

profesyonel deneyimlere sahip birçok mimarı bir araya getirmiĢ ve bu yeni stilin 

etrafında mimari tutumlarını değiĢtirmiĢtir. Bu yeni tutum ile kariyerinde önemli bir 

dönüm noktası yaĢayan mimarlardan biri de Poelzig olmuĢtur (Posener, 1992, s:12). 

Poelzig‟in 1920‟li yıllarda modern üslupta tasarladığı yapılar arasında, sinema 

yapıları, tekstil fabrikası, enerji santrali, gemi iĢletmesi, kablo iĢleme hangarları gibi 

üretim mekânları yer almıĢtır. Friedrichstrasse Ġstasyon Kulesi (1921), Köln Ticaret 

Sarayı (1922) ve Hamburg Sergi Evi projeleri (1925) (ġekil 3.30), çeĢitli meydan 

tasarımları ve Berlin‟deki Radyoevi ve Sergi Binaları (1928-1930) (ġekil 3.31) 

önemli çalıĢmaları arasında yer almıĢtır. Poelzig‟in Ģehir ölçeğindeki bu çalıĢmaları 

kadar, küçük ve toplu konut araĢtırma ve uygulamaları da bulunmaktadır. Bu yıllarda 

birçok yarıĢmaya da katılan Poelzig‟in, IG Boya Sanayi‟nin yönetim binası (1928- 
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ġekil 3.30 : Sergi Evi, Hans Poelzig, Hamburg, 1925, (Posener, 1992, s:212). 

 

ġekil 3.31 : Radyoevi, Hans Poelzig, Berlin, 1928-1930 (Posener, 1992, s:222). 

 

ġekil 3.32 : IG Boya Sanayi‟nin Yönetim Binası, Hans Poelzig, Frankfurt- am- 

Main, 1928-1931 (Posener, 1992, s:232). 
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ġekil 3.33 : Kharkov Müzikal Halk Sahnesi, Hans Poelzig, 1930-1931 / Moskova 

Sovyet Sarayı, Hans Poelzig, 1932 (Posener, 1992, s:204, 205). 

31) (ġekil 3.32), Gent Halk Birliği Sarayı (1927), Kharkov Müzikal Halk Sahnesi 

(1930-31), Moskova Sovyet Sarayı (1932) (ġekil3.33) yarıĢmalarındaki önerileri, 

çağdaĢlarıyla gösterdiği paralellik kadar, kendine özgü mimarisini de ortaya 

koymuĢtur (Cengizkan, 2007, s:10-12). 

Poelzig‟in sanata olan eğilimi, savaĢ sonrası gerçekleĢtirdiği uygulamalarında da öne 

çıkmıĢtır. Rekreasyon ve teatral mekan tasarımları sunduğu tiyatro, sinema ve konser 

salonu projeleri, bu dönemdeki tasarımları arasında önemli bir yer tutmuĢtur. Tiyatro 

yapılarındaki farklı tutumuyla teatral mekanının kurgusunu, geniĢ mekan ölçüleri, 

süslemede değerli ve renkli malzeme kullanımı ile Roma ve Gotik çağlara referans 

veren öğelerin kullanımı ile yaratmıĢtır (ġekil 3.34). 

 

ġekil 3.34 : Salzburg Festival Tiyatrosu, Hans Poelzig, 1920-1922 (Posener, 1992, 

s:144, 145). 
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ġekil 3.35 : Ġstanbul Tiyatro ve Konservatuarı Binası YarıĢma Projesi, Hans Poelzig, 

1935 / Bakanlık Misafir Evi Projesi, Hans Poelzig, Ankara, 1935 

(Posener, 1992, s:259, 261). 

Poelzig‟in ülkenin savaĢ sonrası ortamında, yeni mimari çerçevesinde geliĢen bu 

kararlı ve bağımsız mimari duruĢu, politik duruĢu için de belirleyici olmuĢ ve 

1930‟lu yıllarda Nasyonal Sosyalist rejimin yükseldiği Almanya‟da bu ortama 

katılmamıĢtır. Buna karĢın, örgütçü yanıyla gerek Werkbund, gerekse Alman 

Mimarlar Birliği BDA‟da baĢkanlık yaparak öncü bir rol üstlenmiĢtir.  

1930‟lu yıllarda ise Nasyonal Sosyalist basında Poelzig‟e karĢı bir karalama 

kampanyası baĢlatılmıĢ ve bu 3. Reich zamanında giderek yoğunlaĢmıĢtır.  Nazi 

rejiminin tutumu ile paralellik göstermeyen mimari tercihleri ile Nazi hükümetinin 

dikkatini çeken Poelzig, Prusya Güzel Sanatlar Akademisi‟ndeki görevini 

bırakmasının istenmesi üzerine, tüm iĢlerini ve çalıĢmalarını bırakarak 1935 yılında 

Almanya‟dan ayrılmak zorunda kalmıĢtır (Cengizkan, 2007, s:10-12). 1935 yılında 

Ġstanbul‟daki Güzel Sanatlar Akademisi‟nde profesörlük yapmak üzere görüĢmelerde 

de bulunan Poelzig, teklifi gerçekleĢtirme fırsatı bulamamıĢtır. Öncesinde Türkiye ile 

ilk iliĢkisini sağlayan ise 1. Dünya SavaĢı‟ndaki Türk-Alman ittifakını belgelemek 

üzere Ġstanbul‟da inĢası tasarlanan Dostluk Evi için 1916 yılında hazırladığı projesi 

olmuĢtur. Poelzig, daha sonra her ikisi de 1935 yılında olmak üzere iki proje daha 

hazırlamıĢtır. Bunlardan ilki 1935 yılında, bugünkü AKM binası yeri için açılan 

Ġstanbul Tiyatro ve Konservatuarı binası için hazırladığı ve birincilik ödülünü 

kazandığı projesi olmuĢtur. Ġkincisi ise yine 1935 yılında Ankara‟da Bakanlık için 

hazırladığı misafir evi projesi olmuĢtur (ġekil 3.35).  

1936 yılında hayatını kaybeden Poelzig, farklı dönemlerde, sürekli değiĢen ülke 

koĢullarına rağmen, mimari çalıĢmalarında kendine has bir tutum sergilemiĢtir. 

Gerek Werkbund‟un erken dönemlerinde, gerekse savaĢ sonrası döneminde ve hemen 

akabinde geliĢen modern üslupta çalıĢmalar gerçekleĢtiren Poelzig, tasarımlarında 

kendine özgü bir kompozisyon oluĢturabilmiĢtir. Holtay‟ın okuldaki klasik temelli 
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eğitiminin aksine, öğrenciliği sırasında yanında çalıĢma fırsatı bulduğu Poelzig‟in 

modernist yaklaĢımdaki  mimari tasarımları, kendisine farklı bir perspektif sunarken, 

Bauhaus‟un etkinliğinin farkına varmasını da sağlamıĢtır.   

Deutsche Werkstaetten Hellarau 

Holtay‟ın bir yıllık zorunlu stajını yaptığı Deutsche Werkstaetten Hellerau (Alman 

Atölye ÇalıĢmaları) 1898 yılında Karl Schmidt önderliğinde Dresden‟de 

kurulmuĢtur. Kurum 20. Yüzyılın baĢında makineleĢmenin bir getirisi olan 

endüstriyel dizaynda standart ve seri üretime yönelik, aynı zamanda da modern çağın 

gereksinimlerini karĢılayabilecek ve geniĢ halk kitlelerine hitap edebilecek bir 

tasarım anlayıĢı belirlemiĢtir. Karl Schmidt ve yakın çalıĢma arkadaĢı ressam ve 

mimar Richard Riemerschmid, makineleĢmenin geleceğe yönelik sağlayabileceği 

imkanlarını fark ettiklerinde, bundan yararlanma yoluna gitmiĢlerdir. Uygun 

maliyete, yüksek standartta, güzel bir ürün tasarımı gerçekleĢtirebilmenin yolunun 

seri üretimden geçtiğine inanmıĢlar ve bu görüĢ doğrultusunda, zanaat ve endüstrinin 

birleĢtirildiği bir üretim tekniği ön görmüĢlerdir.  

Richard Riemerschmid, kurum bünyesinde ilk makine üretimi mobilya dizayn eden 

tasarımcı olmuĢtur. Ekonomik, seri üretim bu mobilyalar, aynı zamanda da yeni 

çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern tasarımlar olmuĢtur. Kurum bünyesinde 1908 

yılında Hellerau Bahçe ġehir konseptini geliĢtiren Riemerschmid, 1909 yılında da 

yeni fabrika binasının tasarımını gerçekleĢtirmiĢtir (Url-5). Kurumun kurucusu Karl 

Schmidt, üretim için gerekli teknolojik alt yapıyı sağlayarak, üretimde sanat ve 

zanaatı buluĢtururken; sanat ve endüstriyi de bir araya getirebilecek bir ortam 

yaratmıĢtır. Schmidt aynı zamanda, Deutsche Werkbund‟un da kurucuları arasında 

yer alan, döneminin öncü isimlerinden biri olmuĢtur.   

Yola çıktığı anlayıĢ ile döneminin öncü kurumlarında olan Deutsche Werkstaetten, 

bünyesinde döneminin öncü mimar ve tasarımcılarını bulundurmuĢtur (ġekil 3.36). 

Bu isimler arasında,  Peter Behrens, Lucian Bernhard, Paul Bonatz, Fritz August, 

Theodor Fischer, Josef Hoffmann, John, Ernst Max, Hermann Muthesius, Bruno 

Paul, Hans Poelzig, Heinrich Tessenow gibi tasarımcılar yer almıĢtır.   
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ġekil 3.36 : Deutsche Werkstaetten çalıĢanları ve atölyesi (Url-5). 

 

ġekil 3.37 : Deutsche Werkstaetten mobilya tasarımları (Url-5). 

Deutsche Werkstaetten, izlediği üretim politikası ile Avrupa‟da ilk yüksek standartta 

seri üretim mobilya imal eden kurum olmuĢtur (ġekil 3.37). Adolf Schneck 

tarafından tasarlanan Billige Wohnung mobilya serisi, kurumun standart üretiminde 

ilk kalıcı tasarımı olmuĢtur. Bruno Paul‟un geliĢtirdiği ve 1930 yılından baĢlayarak 

üretimine baĢlanan Growing Home ise bir mekanın bütünüyle dizaynına yönelik 

hazırlanan ilk en kapsamlı mobilya programı olmuĢtur (Url-5) (ġekil 3.38). Üretimde 

sadece mobilya ile sınırlı kalmayan kurum, bir iç mekanda ihtiyaç duyulabilecek, 

perde ve döĢemelik için kumaĢ, duvar kağıtları ve aydınlatma gibi dizayn 

elemanlarının da üretimini gerçekleĢtirmiĢtir. 2. Dünya SavaĢı‟nın ardından, Doğu 

Alman Komünist rejimi tarafından ulusallaĢtırılan kurum, ürün çeĢitliliğini çeĢitli 

mobilya takımları ile yatak odası, yemek odası, oturma odası, çalıĢma odası gibi 

özelleĢtirilmiĢ mekanlar için tasarlanmıĢ tip mobilya dizaynları ile geliĢtirmiĢtir.  

1992 yılında tekrar özelleĢtirilen kurum, günümüzde de faaliyetini sürdürmektedir.  

 

ġekil 3.38 : Deutsche Werkstaetten‟de Bruno Paul tasarımı mobilyalar (Url-5) 
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Holtay‟ın 1920‟li yıllarda Almanya‟da aldığı mimarlık eğitimi ve edindiği ilk mimari 

deneyimleri dönemin mimarlık ortamında etkili olan öncü isimler ile çalıĢma fırsatı 

vermiĢtir. Aldığı klasik temelli ve teknik ağırlıklı mimari eğitimin ardından, çağın 

modern gereksinimlerine göre farklı atölyelerin, kendine has özellikleri ile hem 

mimari, hem de ürün tasarımını pratikte deneyim eden Holtay, Türkiye‟ye genç bir 

mimar olarak döndüğünde, ülkede yeni kurulan Cumhuriyet‟in mimaride ön gördüğü 

çağdaĢlaĢma yolunda, modern mimarlık eğitimi almıĢ mimarlara ihtiyaç duyulduğu 

bir ortamla karĢılaĢmıĢtır. Holtay, Almanya‟daki eğitimi ve mesleki deneyimleri de 

göz önünde bulundurulduğunda, ülkesindeki bu çağdaĢlaĢma hareketleri içinde genç 

bir mimar olarak öncü bir rol üstlendiği söylenebilir. 

3.2 Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık Bölümü 

3.2.1 Güzel Sanatlar Akademisi’nde modernist eğilimlerin etkisinde değiĢen 

mimarlık eğitimi ve yabancı hocaların etkinliği 

Güzel Sanatlar Akademisi, 1877 tarihinde kurulan Sanay-i Nefise Mektebi‟nin 

Cumhuriyetle beraber yenilenen ve geliĢen bir devamıdır. Türkiye‟de güzel sanatlar 

eğitimi veren ilk yüksek eğitim kurumunun, Sanay-i Nefise Müdürü Ressam Hamdi 

Bey‟in giriĢimi ile 1881 yılında,  “Sanay-i Nefise Mektebi” adı altında kurulması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Okul, 1883 yılında Suphi PaĢa‟nın Ticaret Nazırlığı sırasında 

kurulmuĢ, 1884 yılında da öğretime baĢlamıĢtır (Arkitekt, 1954, s:5). 1887 yılında 

Ticaret Nezaretinden alınarak Maarif Nezaretine bağlanmıĢ, 1917 yılına kadar da 

Müze Müdürlüğü idaresi altında kalmıĢtır.  

Okul müdürlüğüne tayin edilen Osman Hamdi Bey ilk iĢ olarak bir eğitim binası 

yaptırmıĢ; ancak bu binanın ihtiyaca cevap vermediği kısa zamanda anlaĢılınca 

Alexandre Vallaury‟ye bir plan yaptırılarak, okulun büyütülmesi için çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Okul, Vallaury‟nin Arkeoloji Müzesi bahçesinde yaptığı ve beĢ 

atölyeden oluĢan binada yirmi öğrencisiyle eğitimine devam etmiĢtir. 1917 yılında 

Cağaloğlu‟ndaki binaya taĢınan ve Mondros mütarekesine kadar bu binada eğitime 

devam eden okul, burayı terk etmek zorunda kalınca bir süre mekan sıkıntısı yaĢamıĢ 

ve kira evlerinde geçen göçebe bir devir yaĢamıĢtır. 1926 yılında ise Cumhuriyet 

hükümetinin Ġstanbul‟un güzel sahil saraylarından biri olan Fındıklı‟daki Mebu‟san 

dairesini tahsis etmesi ile bugünkü yerini almıĢtır (ġekil 3.93, 3.40, 3.41). 1929 

yılında da ismi “Güzel Sanatlar Akademisi” olarak değiĢmiĢtir (Arkitekt, 1954, s:5). 
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KuruluĢ aĢamasında, kurumun eğitim kadrosu; Resim, Heykel, Mimari ve Hakkaklık 

bölümleri kapsamında verilecek eğitime göre oluĢturulmuĢtur. Sanayi-i Nefise 

Mektebi Öğretim Yönetmeliği‟nde 1911 yılında yapılan değiĢikliklerle okulun 

birinci senesi hazırlık sınıfı olup, sonrasında Resim bölümü beĢ, Mimarlık ve 

HeykeltıraĢlık bölümü dört, Hakkaklık bölümü ise üç yıl eğitim vermekteydi. Eğitim 

kadrosu ise yağlı boya dersi için Valeri, desen dersi için Warnia Zarzecki, Heykel 

bölümü için Yervant Osgan ve Mimarlık bölümü için de Alexandre Vallaury ile 

yardımcısı Philippe Bello‟dan oluĢmaktaydı (Cezar, 1968, s:8-9). Mimarlık 

bölümüne lise mezunları kabul edilmekte olup, bölümün öğrenim süresi 4 yıldı. 

Resim, Heykel ve Tezyinat Bölümleri için ise liselerin birinci devrelerini bitirmiĢ 

olmaları ve yapılan seçme sınavında baĢarı göstermeleri gerekmekteydi (Cezar, 

1968, s:13). 

Mimarlık bölümünde eğitim 1930 yılına kadar Sanay-i Nefise Mektebi Fenn-i 

Mimari Muallimi Alexander Vallaury‟nin koymuĢ olduğu eğitim esasları üzerinden 

devam etmiĢtir (Demir, 2008, s:25). Türkiye‟deki mimarlık eğitiminin kurucusu ve 

ilk hocası olan Vallaury, Paris‟te gördüğü eğitim nedeniyle, buradaki eğitimi 

Ģekillendirirken “Ecole des Beaux-Arts” programını model olarak almıĢtır. Valluary 

ile baĢlayan atölye çalıĢmaları, 1909 yılında atölye öğretmeni olarak atanan Giulio 

Mongeri ile devam etmiĢtir. Kadroda bulunan diğer eğitmenler arasında Terziyan 

Efendi ve Zare Efendi bulunurken, Mimar Vedad Bey ve Mimar Kemalettin Bey de 

teorik derslerde görev almıĢlardır. Giulio Mongeri‟den sonra atölye öğretmeni olma 

yetkisi verilen Mimar Vedad Bey, Asım Kömürcüoğlu ve Mimar Kemalettin Bey 

mimarlık eğitiminin sorumluluğunu üstlenmiĢlerdir (Arık, 2006, s:15). Bu 

dönemdeki proje atölyelerinde Rönesans, Bizans ve Osmanlı mimarisinin mimari ve 

süsleme unsurlarının kullanıldığı, anıtsallığa ve özellikle de cephe çizimlerine önem 

veren canlandırmacı bir mimari üslubun örneklerinin uygulandığı projeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

1920‟li yılların sonuna gelindiğinde ise Cumhuriyetin devrimci ideolojisinin her 

alanda ön gördüğü reformlar doğrultusunda, mimaride etkili olan canlandırmacı 

üslup yerini Cumhuriyet ideolojisinin yapısal ifadesi olacak modern bir mimari 

anlayıĢına, “yeni mimari”ye bırakmıĢtır. “Yeni mimari”, yeni çağın gereksinimlerine 

cevap verebilecek modern yapısal unsurları ve teknikleri mimariye getirirken, yeni 

çağa adapte olabilecek, çağdaĢ bilgilere sahip mimarlara ihtiyaç duyulmasına neden 
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ġekil 3.39 : Güzel Sanatlar Akademisi‟ne tahsis edilen eski Meclis-i Mebu‟san 

binası (1930‟lu yıllar) (Demir, 2008, s:11). 

 

ġekil 3.40 : Güzel Sanatlar Akademisi‟nden iç görünüm (Karakaya, 2006). 

 

ġekil 3.41 : Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü sınıfı (Karakaya, 2006). 
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olmuĢtur.  Bu doğrultuda ilk olarak yapılması gereken ise mimarlık eğitimi veren 

kurumun, bu yeni gereksinimlere cevap verebilecek mimarları yetiĢtirmek için 

yeniden yapılandırılması ve geliĢtirilmesi olmuĢtur. Gerekli kadronun oluĢturulması 

için ise yabancı uzmanlardan yaralanma yoluna gidilmiĢ ve Güzel Sanatlar 

Akademisi‟nde Namık Ġsmail‟in Akademi Müdürlüğü sırasında Mimarlık Bölümü 

ġefliğine, 1930 yılında Ġsviçre‟den Ernst Egli getirilmiĢtir (Cezar, 1983, s:25) (ġekil 

3.42).  

Güzel Sanatlar Akademisi‟nde 1930 yılında Mimari ġubesi Profesörü ve ġefi olarak 

Egli‟nin atanması ile o güne kadar Vallaury‟nin koyduğu esaslar ile yürütülmekte 

olan mimarlık eğitimi değiĢmiĢtir (Demir, 2008, s:26). 1930 yılından baĢlayarak altı 

yıl süreyle Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık ġubesi ġefi olarak görev yapan Egli, 

Viyana‟da Holzmeister‟in yanında genç bir asistanken bu göreve getirilmiĢtir.  

Egli, 1930 yılında Akademi‟de, eğitim alanında yaptığı çalıĢmalar sonucunda 

mimarlık eğitimini yeni bir program ile Orta Avrupa‟daki “Technische Hochschule” 

anlayıĢında yeniden düzenlemiĢtir. Bu yeni sisteme göre eğitim yapamayacaklarını 

söyleyen hocaların ayrılması ya da görevlerine son verilmesiyle, üsluplara bağlı 

olarak biçimci yaklaĢımla proje yaptıran atölyeler kapanmıĢ, yerine Egli‟nin 

uluslararası ilkeleri temel alan Modern Mimari Atölyesi kalmıĢtır. Egli, çalıĢmalarını 

Avusturyalı iç mimar Philipp Ginther ve yapı bilgisi öğretmeni mimar Schneer‟den 

oluĢan bir ekiple yürütmüĢtür.  

Öğrencilerine, mimari proje çalıĢmalarında fonksiyonelliği ön planda tutan modern 

mimari anlayıĢını aktaran Egli, Arif Hikmet Holtay ve o zaman Almanya‟daki 

stajından dönerek muallim muavinliğine yeni atanan Sedad Hakkı Eldem ile üç ayrı 

grup olarak proje atölyelerini yönetmeye baĢlamıĢtır (Safa, 1995, s:83). Atölye 

çalıĢmalarında gerçekleĢen bu değiĢim, 1931 yılı Arkitekt dergisinde yer alan “Güzel 

Sanatlar Akademisi Mimari ġubesinde Talebe Nasıl ÇalıĢıyor” baĢlıklı yazıda Ģu 

sözlerle ifade edilmiĢtir; “Talebe klasik eserleri kopya etmeye, onlara benzeteceğim 

diye uğraĢmaya mecbur değildir. Talebe hakiki bir mimardır. Roma, Yunan, Mısır ve 

kadim Türk mimarisini (mimari tarihi) dersinde görür ve çalıĢır. Onları ihmal 

etmez… Fakat onlara nefsini de vakfetmez, onların ölçülerini inĢaat usullerini, 

stillerini tatbike mecbur değildir. Talebe yeni bir Türk mimarisi yapmaya çalıĢan 

müstakbel Türk mimarının kendine yol arayan, ilim ve teknik arayıcısıdır (Arkitekt, 

1931, s:25).” 
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ġekil 3.42 : Ernst Arnold Egli GSA Mimarlık Bölümü‟nde 1930-1936 yılları 

arasında görev almıĢtır (Demir, 2008, s:23). 

Arkitekt dergisinde yayınlanan, bu yıllara ait öğrenci projeleri de gerçekleĢen bu 

değiĢimi gözler önüne sermektedir. Farklı yüksekliklerde prizmatik kütlelerin 

organizasyonu ile oluĢturulan tasarımlarda, tekrar eden pencere açıklıkları, düz cephe 

yüzeylerinde açılan geometrik boĢluklar ve teras çatı kullanımı ile dönemin modern 

mimarlık anlayıĢının özellikleri görülmektedir (ġekil 3.43, 3.44, 3.45). Egli, aynı 

zamanda Milli Eğitim Bakanlığı‟nın okullarını planlayan ve uygulamaya koyan 

büronun baĢkanı olarak, bu büroyu Akademi binasına yerleĢtirmiĢ ve öğrenciler eĢ 

zamanlı olarak büro bünyesinde dönemin üslubuna uygun olarak gerçekleĢtirilen 

tasarımları ve uygulamaları izleme fırsatı bulmuĢtur. Bina Bilgisi dersi de eğitime 

Egli ile girmiĢtir. Aynı zamanda iyi bir Ģehir plancısı olan ve bu alanda da birçok 

uygulaması bulunan Egli, Akademi‟deki görevinin baĢlangıcında ilk ġehircilik 

Enstitüsü‟nü kurmuĢtur (Aslanoğlu, 1984, s:17).  

Egli programa dahil ettiği yeni derslerin yanında eskiden var olan derslerin de veriliĢ 

Ģekillerini düzenlemiĢtir. Daha önce teorik olarak verilen Yapı Bilgisi dersinin 

programını uygulamaya yönelik ve detay ağırlıklı olarak yenilemiĢtir. ÇağdaĢ bir 

mimarlık okulu yaratabilme yolunda akademik program, daha kapsamlı dersler ve 

bunlara paralel olarak yürütülen seminer çalıĢmaları (milli mimari, Ģehircilik, yapı 

seminerleri) Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Geleneksel Türk sivil mimarlığını belgelemek 

amacıyla baĢlatılan ve daha sonra Sedad Hakkı Eldem‟in yürüttüğü Milli Mimarlık 

Seminerleri yeni program kapsamında öğrenciye mecburi kılınmıĢtır. Bu seminerde 

öğrencinin hoca ile beraber seçtiği eski bir Türk yapıtının rölövesini yaparak plan, 

kesit ve cephe çizimlerini teslim etmesi istenmiĢtir. Egli‟nin bu seminerleri 
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baĢlatmasındaki amacını Ġnci Aslanoğlu (1984, s:16); “Akademi‟yi daha sonraki 

yıllarda Milli Mimarlık çalıĢmalarının merkezi durumuna getirecek seminerlerin, 

Egli‟nin mimarlık Ģubesinin Ģefi olduğu sırada gerçekleĢmesi, onun mahalli 

mimarlığın yaĢatılması gereğine olan inancının bir kanıtıdır.” Ģeklinde açıklamıĢtır.  

Egli‟nin mimarlık eğitimine getirdiği yeniliklerden biri de “Mimari Nazariyat” adı 

altında öğrencilere ve bütün mimarlara açık olarak verdiği konferanslar olmuĢtur. Bu 

konferanslarla Türk mimarlarının tasarım kavramları, ilkeleri ve elemanları gibi 

temel konular hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıĢtır. Aynı zamanda Egli‟nin 

Mimar Sinan ile ilgili bir kitap yayımlaması ve dıĢ ülkelerde de Sinan‟ın ilk kez 

tanıtılmasını sağlaması, mimarın geleneksel Türk Mimarlığına duyduğu ilginin baĢka 

bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir.     

Egli‟nin mimarlık eğitiminde yaptığı değiĢiklikler ve yenilikler 1934 tarihli 

yönetmelikle belirlenmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre mimarlık eğitimi dört yıldan beĢ 

yıla çıkarılmıĢ, bölüme lise mezunları resim, matematik ve fizikten yazılı olarak 

yapılan yetenek sınavı ile kabul edilmeye baĢlanmıĢ, öğrenci sayısı otuz beĢ, elli kiĢi 

ile sınırlandırılmıĢ ve programa yeni dersler dahil edilmiĢtir. O tarihe kadar tek idare 

altında eğitim yapan Mimari, Resim, Heykel ve Tezyini Sanatlar, ayrı Ģubeler 

halinde eğitim veren birimler haline getirilmiĢtir (Cezar, 1985, s:25). 

GerçekleĢen bu reform ile mimarlık eğitimi üç devreye ayrılmıĢtır. Birinci devre, iki 

yıl süren, mesleki temel bilgilerin verildiği ve mimari proje için bir hazırlık evresi 

olarak ĢekillendirilmiĢ bir programa sahiptir. Ġlk devredeki bütün derslerden baĢarılı 

olmak Ģartıyla geçilen ikinci devrede ise her biri en az bir sömestr içinde ve farklı 

hocalardan alınması gereken, beĢ mimari proje yapılması ön görülmüĢtür. Her 

sömestrde bir proje ve iki eskiz yapılması Ģart koĢulmuĢtur.  Ġkinci devrenin de 

baĢarıyla tamamlanmasının ardından hak kazanılan üçüncü devre ise öğrencinin tek 

baĢına ve hiçbir tashih almadan yürüttüğü çalıĢmasının bir ürünü olan diploma 

projesinden oluĢmuĢtur. Diploma jürisi, bölüm baĢkanının önderliğinde, Yapı Bilgisi, 

ġehircilik, Betonarme dersleri ve atölye öğretmenleri ile mesleği temsilen Akademi 

dıĢından seçilecek bir üye ile oluĢturulmuĢ ve proje ile eskizlerin konuları her 

sömestr baĢında bu jüri tarafından kararlaĢtırılmıĢtır (Karakaya, 2006, s:31). 

Mimarlık eğitimindeki bu köklü reform sonrası yıllar içinde bir takım yenilikler 

yapılsa da, Güzel Sanatlar Akademisi‟nin devamı olan günümüzdeki Mimar Sinan  
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ġekil 3.43 : 1931 yılı GSA Mimarlık Bölümü Talebe Sergisi, Ekmek Fabrikası, 

Affan Mikyas (Mimar, 1931, s:243). 

 

ġekil 3.44 : 1933 yılı GSA Mimarlık Bölümü Diploma Projesi, ġehir Kütüphanesi, 

Behçet Sabri (Mimar, 1933, s:211). 

 

ġekil 3.45 : 1935 yılı GSA Mimarlık Bölümü Diploma Projesi, Karaköy 

Meydanı‟nda Ġstanbul Belediye Binası, Sezai (Mimar, 1935, s:210). 
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Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü‟ndeki eğitim, 

halen bu yönetmelik ile konulan esasları model alarak sürdürülmektedir. 

Türkiye‟de yapıları ile 1920‟lerde yaygınlaĢan rasyonel-fonksiyonalist uluslararası 

mimarlığın ilk örneklerini veren Egli, mimari tutumu ile bu akımın tüm belirgin 

özelliklerini yansıtmıĢtır. Yapıları, yalın ve kübik kütle düzenleri, düz ya da eğimli 

gizli çatıları ve yalın pencere düzenleri ile Batıdaki çağdaĢ mimarlık biçimlerini 

yansıtmaktadır (ġekil 3.46, 3.47).  

Yapılarında uyguladığı mimari üslubun aksine, “Milli Mimari Seminerleri” etrafında 

geliĢen “Türk Evi” üzerine çalıĢmaları, Türkiye için geliĢtirilecek bir mimarlıkta 

geleneksel Türk mimarlığının öğelerinin rehberlik etmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Bu çalıĢmaları bağlamında Anadolu‟yu dolaĢmıĢ, Ankara, Ġstanbul, Ġzmir dıĢında 

1936 ve 1939 yılları arasında yaptığı gezilerde Denizli, Balıkesir, Edirne, Tokat gibi 

Anadolu Ģehirlerinde incelemeler yapma fırsatı bulmuĢtur (Akcan, 2009, s:230).  

Aslanoğlu (1984, s:16), Egli‟nin bu tutumuyla ilgili olarak;  “Egli, diğer bazı yabancı 

mimarların yaptıkları gibi geleneksel Türk mimarlığından öğeler kullanarak taklide 

düĢmek yerine, binalarını çağdaĢ uluslararası mimarlık ilkeleriyle biçimlendirmeyi 

yeğlemiĢtir. Yapılarında böyle bir anlayıĢı kabullenen tutumuna rağmen, Türkiye için 

geliĢtirilecek bir mimarlıkta Anadolu‟nun rolünün büyük olduğunu ve geleneksel 

değerlerin unutulmaması gerektiğini hatırlatmıĢ, her hangi bir eĢya gibi dıĢarıdan 

ithal edilmiĢ bir mimarlık yerine, çevresi ile yabancılaĢmayacak, onunla 

bütünleĢecek bir mimarlığın yaratılmasını savunmuĢtur.” 

Almanya‟da Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelmesi ile ülkelerinden uzaklaĢmak 

zorunda bırakılan öğretim üyelerinden Türkiye‟ye çağrılanlarının çeĢitli 

üniversitelerin eğitim kadrolarına yerleĢtirilmesi, Akademi‟de de yabancı hocaların 

çoğunlukta olduğu bir dönemin baĢlangıcı olmuĢtur. 1936 yılında yapılan düzenleme 

ile Burhan Toprak‟ın Akademi Müdürlüğü sırasında, Resim Bölümüne Leopold 

Levy, Heykel Bölümüne Rudolf Belling, Mimarlık Bölümüne Bruno Taut ve Robert 

Vorhoelzer ve Tezyini Sanatlar Bölümüne Philip Ginther ve Marie Louis Sue 

getirilmiĢtir (Zeytinoğlu, 2003, s:16). 

Mimarlık bölümüne Egli ile gelen çağdaĢ anlayıĢ, 1936 yılında kadroda gerçekleĢen 

bu reform ile daha kalıcı bir hal almıĢtır. Egli‟nin 1936 yılındaki istifasının ardından, 

yerine ilk olarak Hans Poelzig ile anlaĢılmıĢ; ancak Poelzig‟in göreve baĢlayamadan 
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ölmesi üzerine Bruno Taut ile anlaĢılmıĢtır (ġekil 3.48). Bruno Taut 17.11.1936 

tarihinde hem bölüm Ģefi, hem de Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı Mimari Tatbikat 

Bürosu genel Ģefi olarak göreve baĢlamıĢtır (Demir, 2008, s:54). Bölüm Ģefi olarak 

görevde kaldığı süre boyunca Egli‟den sonra eğitim alanındaki kendi reformlarını 

kabul ettirmeye uğraĢmıĢ; ancak meslektaĢlarından beklediği desteği görememiĢ, 

hatta engellerle karĢılaĢmıĢtır. 

 

ġekil 3.46 : Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ernst Egli, 1928-1933 / Ankara Ġsmet 

PaĢa Kız Enstitüsü, Ernst Egli, 1930 (Demir, 2008, s:35). 

 

ġekil 3.47 : Ankara Kız Lisesi, Ernst Egli, 1930 (Demir, 2008, s:35). 

Bu yıllarda yabancı uzmanların çağrılması konusunda tartıĢmalar sürerken, dönemin 

Milli Eğitim Bakanlığı MüsteĢarı Cevat Dursunoğlu, diğer birçok önerilere rağmen 

modern Alman mimari geleneğinin sürdürülmesi adına, yine Alman bir mimarın 

göreve getirilmesini istemiĢtir. Taut‟un Türkiye‟den aldığı bu davette etkili olan bir 

diğer isim ise Almanya‟daki iĢ ortağı Martin Wagner olmuĢtur. Taut göreve 

geldiğinde mimarlık bölümünün yönetiminin Egli‟nin ayrılıĢı ile bir yıl boĢ 

kalmasından kaynaklanan sorunlarla karĢılaĢmıĢtır. ĠĢ baĢına geldiğinde, 

Zimmermann ile birlikte Poelzig‟in ekibinden oldukları bilinen Mundt ve Runge ile 

birlikte Egli‟nin çalıĢma arakadaĢları olan Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet 

Holtay da görev baĢında bulunuyordu (Nicolai, 1998, s:31-32).   
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ġekil 3.48 : Bruno Taut GSA Mimarlık Bölümü‟nde 1936-1938 yılları arasında 

görev almıĢtır (Demir, 2008, s:49). 

Taut göreve baĢladıktan sonra kendi sistemini oluĢturmaya çalıĢmıĢ; fakat Poelzig‟in 

asistanı olarak Akademi‟ye gelen Zimmermann ile önce Dil Tarih Coğrafya 

Fakültesi inĢaatındaki görüĢ ayrılıkları nedeniyle, sonra da bölümün yeni ders 

programı üzerinde anlaĢamamıĢtır. Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay‟ın 

yeterli bilgi birikimine sahip oldukları düĢüncesi ile bölüm içerisinde tekrardan bir 

yabancı hoca egemenliği altına girmek istemeyiĢleri ve buna ek olarak Güzel 

Sanatlar Akademisi Müdürü Burhan Toprak‟ın Akademi üzerinde yabancı etkisine 

büyük bir kuĢku ile bakması, Taut‟un yeni kadro ve reform çalıĢmalarını 

güçleĢtirmiĢtir.  

Taut, bölümde kendi kadrosunu kurmak için Almanya‟daki çalıĢma arkadaĢlarından 

bir kaçını da Türkiye‟ye davet etmiĢtir. Akademi‟ye gelen çalıĢma arkadaĢlarından 

Wilhelm Schütte, 1938-1939 yılları arasında Tatbikat Bürosu‟nda çalıĢmıĢ, 1939-

1944 yılları arasında da Akademi‟de atölye öğretmenliği yapmıĢtır.  Hans Grimm 

Tatbikat Bürosunda çalıĢmıĢ, Franz Hillinger ise Akademi‟de öğretim görevlisi 

olarak çalıĢmıĢ, daha sonra da Ankara Yapı ve Usta Okulu‟nun Teknik ġefi 

olmuĢtur. Konrad Rühl ve Margerete Schütte Lithotzky de yine Akademi‟ye öğretim 

görevlisi olarak gelen çalıĢma arkadaĢlarıdır. O dönemde Ġstanbul Belediyesi‟nin 

Ģehircilik uzmanı olan Martin Wagner‟in Akademi‟deki Ģehircilik öğretmenliği de 

yine bu döneme rastlamaktadır. Akademi‟deki diğer çalıĢma arkadaĢları arasında ise 

Asım Mutlu, Eyüp Kömürcüoğlu, Mehmet Ali Handan ve Katafalk projesinde 

birlikte çalıĢtıkları Mahmut Bilen bulunuyordu  (Nicolai, 1998, s:33). 
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Taut, gerçekleĢtirmek istediği reform doğrultusunda, tüm çalıĢma arkadaĢlarını bu 

amaca yönlendirmek ve çıkan olumsuzluklarla baĢ etmek zorunda kalmıĢtır. Bu 

reform ile uluslararası alanda diğer okullarla rekabet etmeyi ve yüksek okullarla 

öğrenci değiĢimini amaçlamıĢ ve iyi sonuçlar almıĢtır. Reform kapsamında, Taut beĢ 

yıllık mimarlık eğitiminin daha etkin kılınmasını ve sıkılaĢtırılmasını hedeflemiĢ, bu 

doğrultuda Bauhaus‟un ön kursundan esinlenerek malzeme bilgisini ve serbest çizimi 

içeren bir kurs koymuĢtur. 1937 yılında da ilk defa okul dıĢından ilgi duyanlar için 

bir yaz kursu hazırlamıĢtır. Verilmekte olan eğitimi çok katı bulduğu için de diploma 

çalıĢmalarını proje seminerleriyle çeĢitlendirmek istemiĢtir.  

Japonya‟dayken yazmaya baĢladığı ve Akademi‟deki görevi sırasında tamamladığı, 

temel mimarlık kavramlarını içeren “Mimari Bilgisi” adlı kitabı ise mimarlıktaki 

evrensel estetik değerleri kendi düĢünceleri ve ilkeleri doğrultusunda farklı ele 

alıĢıyla, öğrenciler ve mimarlar üzerinde etkili olmuĢtur. Kuramsal nitelikteki bu 

kitapta, mimarlık sanatının sadece fonksiyon, konstrüksiyon ve teknikten ibaret 

olmadığı, mimaride estetiği yakalamak için dikkat edilmesi gereken asıl unsurun 

proporsiyon olduğu belirtilmiĢtir.   

Taut, her ne kadar Bakanlıktaki görevi nedeniyle Cevat Dursunoğlu‟nu kendine 

güçlü bir yandaĢ olarak edinmiĢ olsa da yaĢanan tartıĢmalar ve Burhan Toprak‟ın 

direniĢleri, görevini ve çalıĢmalarını zora koĢmuĢtur. Özellikle de Taut‟un öğretim 

elemanlarını disiplinsizlikle suçladığı Nisan 1938 tarihli Akademi raporu ile durum 

daha da gerginleĢmiĢtir (Nicolai, 1998, s:33). Tüm bu olumsuzluklara ve direniĢlere 

rağmen Taut‟un düĢünceleri doğrultusunda reform gerçekleĢtirilmiĢ ve Egli ile 

baĢlatılan eğitim reformu kalıcı bir hale getirilmiĢtir. Eğitimde yakalanan bu düzey, 

sonraki eğitimciler tarafından da devam ettirilmiĢtir.  

Taut‟un mimari anlayıĢı geleneksel üslup ve 1930‟lu yılların modern üslubundan 

açıkça ayrılan bir yön çizmiĢ ve üslup benimseme kaygısı gütmemiĢtir. 4 Haziran 

1938 tarihinde, otuz yıllık çalıĢmalarının yer aldığı, Güzel Sanatlar Akademisi‟ndeki 

sergisinin açılıĢ konuĢmasında mimari anlayıĢını Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir; “… 

Bizim aramamız lazım gelen Ģey, eski an‟ane ile modern medeniyet arasında bir 

terkiptir. Bu da yalnız bir cepheli olmayı imkansız kılmaktadır. Ben Ģahsen bu fikirde 

o kadar ileri gittim ki ve bugün de öyle yapıyorum, belirli zahiri Ģekillere 

bağlanmaya ve görünce benim üslubum olduğuna hükmedilecek Ģekiller meydana 

getirmeye hiç önem vermedim. Eski üstatların iki türlü oluĢları bana evvelce olduğu 
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gibi Ģimdi de öğretiyor ki böyle bir maksat, „kalite‟ meydana getirmez (Demir, 2008, 

s:57).”  

Bülent Tanju (1998, s:24), Taut‟un mimarlık kuramının temelini “süreklilik” olarak 

tanımlamıĢ ve “Süreklilik olmadan hem „modern‟ hem de „ananevi‟ bir tasarım 

gerçekleĢtirmek olanaksızdır Taut‟a göre. Bu ikilinin bağlantısı kurulamadığı sürece 

gerçek ve kalıcı bir mimarlık söz konusu olamaz onun gözünde.” Ģeklinde ifade 

etmiĢtir.  

Güzel Sanatlar Akademisi‟nde öğrencisi olmuĢ olan Kemali Söylemezoğlu ise 

Taut‟un derslerinde öğrencilerine aktarmak istediği mimari anlayıĢını; “Taut, modern 

yapı teknikleri, malzemeleri ve estetiği yanında yöresel ve geleneksel yapı teknikleri, 

malzeme ve estetiğinin, geçmiĢi aynen yinelemeden ve özellikle belli bir üsluba 

bağlanmadan, yeni, taze bir mimari estetiğin nasıl aranacağını göstermeye 

çalıĢmıĢtır. Bu yolda en etkili katkıyı da, Milli Eğitim Bakanlığı Mimari Bürosu 

yoluyla projelendirdiği eğitim yapıları ile yapmıĢtır. (Demir, 2008, s:61)”  

Taut Akademi‟deki Tatbikat Bürosunda, Ankara, Trabzon ve Ġzmir‟de eğitim binaları 

projelendirip, inĢa ettirmiĢtir. Bu eğitim yapıları; Ankara‟da Dil, Tarih ve Coğrafya 

Fakültesi (1936-1938), Ankara‟da Atatürk Lisesi (1936-1938), Ankara‟da Cebeci 

Ortaokulu, Ġzmir‟de Cumhuriyet Kız Enstitüsü (1938) ve Trabzon‟da Lise binasıdır 

(1938-1940) (ġekil 3.49, 3.50).  

Taut, görevinin ikinci senesinde, 24.12.1938 tarihinde Ankara‟da vefat etmiĢtir. 

Ölümünden hemen önce projelendirdiği, Atatürk‟ün katafalkı son projesi olmuĢtur. 

Hastalığının ilerlediği bir dönemde yürüttüğü bu projeyi, Güzel Sanatlar 

Akademisi‟ndeki öğrencileri ve yardımcılarıyla birlikte hazırlamıĢtır (Demir, 2008, 

s:73). 

Mimari tutumunu temellendirdiği kuramsal alt yapısı ve bunu tüm detayları ile 

mimarlık pratiğine ve eğitim alanına aktarma çabası onu diğer yabancı mimarlardan 

farklı bir yere koymuĢtur. Mimaride “modern” ve “ananevi” bir sentez oluĢturma 

çabası, 1940‟lı yıllarda Türkiye‟de hakim olacak ”milli mimari” üslubu için ilk 

kıvılcım olarak da değerlendirilebilir. Taut, kendine has mimari ve eğitimci kimliği 

ile görevde kaldığı bu kısa süre içerisinde Akademi‟de önemli giriĢimlerde bulunmuĢ 

ve gerçekleĢtirdiği reform ile olumlu sonuçlar almıĢtır.  
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ġekil 3.49 : Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Bruno Taut‟un çizdiği perspektif, 

1936-1938 / Ankara Atatürk Lisesi, Bruno Taut, 1936-1938 (Demir, 

2008, s:63, 66) 

 

ġekil 3.50 : Ġzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsü, Bruno Taut, 1938 (Demir, 2008, s:71). 

Taut‟un ani ölümünün ardından yerine yine bir Alman hoca Robert Vorhoelzer 

göreve getirilmiĢtir (ġekil 3.51). 01.07.1939 tarihinden itibaren Mimari ġubesi 

ġefliği‟ne getirilen Vorhoelzer, Taut‟un ölümü ile faaliyeti durmuĢ olan eski büro 

yerine, yeni bir Tatbikat Atölyesi kurmak ve onu yönetmekle de görevlendirilmiĢtir. 

Vorhoelzer‟in bu göreve getirilmesinde Paul Bonatz‟ın Stuttgart‟tan yazdığı 

mektubun da etkili olduğu söylenebilir. Bonatz‟ın Akademi hocalarından Arif 

Hikmet Holtay‟a yazdığı 29.07.1936 tarihli mektupta, Akademi‟de görev yapacak bir 

hocanın sahip olması gereken nitelikler hakkında düĢüncelerini belirtirken,  

Vorhoelzer‟den övgü ile bahsetmiĢ ve Mimarlık ġubesi ġefliği görevine önermiĢtir 

(Demir, 2008, s:166).  

Vorhoelzer, göreve baĢlamasının ardından eğitimin düzenlenmesine iliĢkin bir rapor 

sunmuĢtur. Raporda, eğitim seviyesini yeterli bulmayan ve bunu düzeltmek için bazı 

önerilerde bulunan Vorhoelzer, atölye ve dershane gibi çalıĢma yerlerinin yetersizliği 

nedeniyle, Mimarlık bölümüne bir süre altmıĢ kiĢiden fazla öğrenci alınmamasını, 
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öğrenci fazlalığının neden olacağı karıĢıklığın verimin azalmasına neden olacağını 

belirtmiĢtir. Bunların yanında, kuvvetli bir epidiaskop, proje hocaları için birer küçük 

kitaplık, her öğrencinin okulda çalıĢabilmesi için kilitli dolap, kilitli masa ve tabure 

gibi araç gereçler yanında, ülke içinde ve dıĢında inceleme gezileri düzenlenmesini 

de önerileri arasında yer almıĢtır (Demir, 2008, s:170). Vorhoelzer aynı zamanda 

öğrencilerin pratik mimari bilgilerinin güçlenmesi için de son yıla staj zorunluluğu 

getirmiĢtir. 

 

ġekil 3.51 : Robert Vorhoelzer GSA Mimarlık Bölümü‟nde 1939- 1941 yılları 

arasında görev almıĢtır (Demir, 2008, s:165). 

01.06.1939 tarihinden 31.01.1941 tarihine kadar bölüm Ģefliği yapmıĢ olan 

Vorhoelzer, ġehircilik dersinde Ali Saim Ülgen tarafından kullanılmak üzere, 

özellikle Ankara, Ġstanbul ve Bursa gibi kentlerin hava fotoğraflarını ve bunların 

yanında diğer Ģehirlere ait haritaların teminini istemiĢ; ancak bu talebi nedeniyle 

casuslukla suçlanmıĢ ve hapse atılmıĢtır. Kısa bir süre sonra suçsuz bulunup, 

hapisten çıkarılmıĢ olsa da bu tatsız olayın üzerine daha fazla Türkiye‟de kalmak 

istememiĢ ve 17.01.1941 tarihli dilekçe ile görevinden istifa etmiĢtir (Demir, 2008, 

s:172). Bu olaya iliĢkin olarak, 2. Dünya SavaĢı‟nın ardandan Nazi Rejimi yanlıları 

hakkında yapılan bir araĢtırma ile ilgili olarak da hakkında Akademi Müdürlüğüne 

baĢvurulmuĢ ve okuldan gerekli savunma yapılmıĢtır.  

Akademi‟nin son yabancı Mimarlık Bölümü ġefi olan Vorhoelzer, sevecen ve 

iletiĢimi yüksek kiĢiliği ile öğrencilerin sevgisini ve saygısını kazanmıĢ bir hoca 

olmuĢtur. Öğrencileri ile iletiĢimini, çeĢitli aktivite ortamları organize ederek 

desteklediğini belirten Sedad Hakkı Eldem (1983, s:14); “Dünya savaĢı dolayısıyla 

ayrılmak mecburiyetinde kaldı. TeĢyie gittiğimizde Sirkeci garında öğrenciler 
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kendisine büyük sevgi ve bağlılık tezahüratında bulundular. Bunu Ģimdiye kadar 

hiçbir “mütehassısa” yapmamıĢlardı. Gardan dönerken hepimizin kalbi büküldü. 

Fakat birbirimize sanki daha da yaklaĢtık. Büyük insan giderayak bunu da 

baĢarmıĢtır.” Eldem, Vorhoelzer‟in mimarisini ise sağlam, sade, iddiasız ve inĢai 

olarak değerlendirmiĢ ve kendi mimari tarzına yakın bulmuĢtur.    

Yabancı mimarlar 1930-1940 yılları arasında Akademi‟de eğitimde ve idari kadroda 

aldıkları önemli görevler sırasında, eğitim programında ve yönetmeliklerde 

gerçekleĢtirdikleri reformlar ile Avrupa standartlarında bir mimarlık eğitiminin alt 

yapısını oluĢturmuĢlar ve modern çağın isteklerine cevap verebilen, çağdaĢ Türk 

mimarlarının yetiĢmesinin yolunu açmıĢlardır. Cumhuriyet kadrolarının modern bir 

mimarlık eğitimi oluĢturmak amacıyla görevlendirdiği bu yabancı mimarların, aynı 

zamanda Türkiye‟de uygulamalar yapmaları da Türk mimarlığının teknik açıdan 

geliĢmesinde ve yapı üretiminin çağdaĢ bir kaliteyi yakalamasında yararlı olmuĢtur. 

Kadrodaki görevlerinin yanı sıra yayımladıkları makaleler, kitaplar ve düzenledikleri 

konferanslarla ortaya koydukları modern mimarlığın kuramsal yönü, çağdaĢ Türk 

mimarlık düĢüncesinin oluĢmasında etkili olmuĢtur. 

3.2.2 Güzel Sanatlar Akademisi’nde yerel yaklaĢımların bir yansıması olarak 

“Milli Mimari Seminerleri” 

1940-1950 yılları arasında Türkiye mimarlığında etkili olan yerel ve ulusal 

yaklaĢımlara ilham kaynağı olan geleneksel Türk evinin yeniden keĢfedilmesinin 

temelinde, Güzel Sanatlar Akademisi‟nde  Egli ve Taut gibi yabancı hocaların, 

Türkiye‟ye özgü bir modern mimarlığın geliĢtirilmesi yönünde, Türk mimarlığının 

özünün araĢtırılması ile ilgili çalıĢmaları görülmektedir. “Türk Sivil Mimarlığı” 

üzerine yapılan bu araĢtırmalar ile geleneksel “Türk Evi” yeniden keĢfedilmiĢtir. 

“Milli mimari” akımının esin kaynağı olan bu araĢtırmalar, Güzel Sanatlar 

Akademisi‟nde 1934 yılında Egli‟nin baĢlattığı Milli Mimari Seminerleri‟nin alt 

yapısını hazırlamıĢ; özellikle de Ġstanbul ve Anadolu‟dan birçok evin rölövelerinin 

yapılmasını ve gerekli bilgilerin toplanmasını sağlamıĢtır.  

Egli, mimarlık eğitiminde ve uygulamalarında rasyonel fonksiyoncu tutumuyla ön 

plana çıkmıĢ olsa da, Türkiye‟ye özgü bir modern mimarlık anlayıĢı için öncelikle, 

Türk Mimarlığı‟nın özünün araĢtırılması gerektiğini ifade etmiĢ ve Akademi çatısı 

altında bu düĢüncesini destekleyen araĢtırmalarda bulunmuĢtur. Taut da Akademi‟de 
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görevde bulunduğu kısa süre içerisinde, geleneksel Türk mimarlığının özünün 

araĢtırılmasında yönlendirici olmuĢtur. Tüm bu geliĢmeler değerlendirildiğinde, 

özellikle 1940-1950 yılları arasında etkili olan yerel ve ulusal yaklaĢımların alt 

yapısının, 1930‟ların baĢından itibaren oluĢturulmaya baĢlandığı görülmektedir.  

Akımın önde gelen isimlerinde Sedad Hakkı Eldem ise 1932 yılında asistan olarak 

göreve baĢladığı Akademi‟de, Egli ile birlikte yürüttüğü Milli Mimari Seminerleri 

kapsamında yaptığı çalıĢmaları, yayımları ve aynı zamanda da mimari uygulamaları 

ile ulusal ve yerel bir mimarlık yaratmak için çalıĢmıĢtır. 1924 yılında Sanayi-i 

Nefise Mektebi‟ne giren ve Mongeri‟nin atölyesinde öğrenci olan Eldem, öğrenciliği 

sırasında stajlarını da yine Mongeri‟nin özel bürosunda ve Ankara‟da inĢa etmekte 

olduğu Ziraat Bankası Ģantiyesinde yapmıĢtır. Bu yıllarda okul dıĢında yaptığı 

çalıĢmalarından, Türk sivil mimarisi örnekleri, özellikle Topkapı Sarayı, Ġstanbul ve 

Ankara evleri üzerine ilk olarak rölöveler yaptığı ve incelmelerde bulunduğu 

anlaĢılmaktadır. 1928 yılındaki mezuniyetinin ardından, 1932 yılında Güzel Sanatlar 

Akademisi Mimarlık bölümüne öğretim üyesi olarak giren Eldem‟in, öğrencilik 

yıllarında baĢlayan Türk Sivil Mimarlığı‟na olan bu ilgisi, Egli ile birlikte 

çalıĢmalarını yürütmeye baĢladığı Milli Mimari Seminerleri ile akademik çalıĢma 

ortamına dökülmüĢtür (Eldem, 1983, s:3).  

Eldem, 1978 yılında emekliye ayrılana kadar Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek 

Mimarlık bölümünde yapı dersi ve mimari proje öğretmenliği yapmıĢ; Milli Mimari 

Seminerleri‟ni yürütmüĢ, Rölöve ve Restorasyon kürsüsü öğretim üyeliği yapmıĢtır. 

Bunların yanında idari görevler de almıĢ, Mimarlık Bölümü BaĢkanlığı ile Rölöve ve 

Restorasyon Kürsüsü baĢkanlığı ve Türk Mimari AraĢtırma ve Restorasyon Enstitüsü 

BaĢkanlığı yapmıĢtır (ġekil 3.52, 53). 

1932 senesinde kurulan Milli Mimari Seminerleri ile Akademi‟de ilk defa rölöve 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Eldem (1983, s:37), seminerlerin amacını ve yöntemini Ģu 

sözleriyle açıklamıĢtır; “.. Bu seminer ve çalıĢmaları Türk evine dayanan yeni ve 

modern bir mimari peĢinde idi. Seminer Türk mimarisinin geliĢmesi için ilk olarak 

mevcudun incelenmesini ve rölövesini ön görüyordu. Öğrenciliğim zamanından beri 

her yaz tatilinde Anadolu‟da yaptığım araĢtırmaları, Ģimdi öğrencilerimle 

yapabiliyordum. Bu senelerden itibaren Türkiye‟de ve herhalde Ġslam ve ġark 

dünyasında birinci defa uygulanan bir çalıĢma yapıldı. Bilinmeyen yeni yeni 

güzellikler keĢfediyor, bunların aĢığı oluyorduk.” 
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ġekil 3.52 : Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay 1945‟li yıllarda GSA kapısı 

önünde meslektaĢları ile çekilmiĢ bir grup fotoğrafında (ön sırada sağdan 

dördüncü ve soldan dördüncü) (Eldem, 1983, s:54) 

 

ġekil 3.53 : Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay 1950‟li yıllarda GSA 

binasında meslektaĢları ile çekilmiĢ grup bir fotoğrafında (ikinci sırada 

sağdan beĢinci ve soldan yedinci) (Cezar, 2003, s:25). 

Seminerler kapsamında, öğrencilerden mevcut bir eser veya binanın ölçüleri alarak, 

benzerinin resim olarak aksettirilmesi istenmiĢtir. Bu incelemeler sayesinde, 

öğrenciler gördüğünü tespit etmek ve izlenimlerini baĢkasına aktarmak usulünü de 

öğrenebilecekti. Rölövenin teknik anlamda öğrenciye kattıklarının yanında, mimari 

açıdan kıymeti olan ve çoğu da bilinmeyen binaları tanımaları da sağlanabilecekti. 

Böylece, geleceğin mimarlarına eski eserlere karĢı ilgi ve sevgi de aĢılanabilecekti. 

Esra Akcan (2009, s:223), “Çeviride Modern Olan, ġehir ve Konutta Türk-Alman 

ĠliĢkileri” baĢlıklı kitabında, Sedad Hakkı Eldem‟in tarihsiz bir elyazmasında 

belirlediği Milli Mimari Semineri programına yer vermiĢtir. Program Ģu Ģekilde 
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belirtilmiĢtir; “Seminerin baĢlıca vazifesi, talebeyi Türk mimarisiyle sıkı bir temasa 

koymaktır. Bunun için Türk mimarisinin Ģimdiye kadar yetiĢtirmiĢ olduğu veya 

yetiĢtirmekte olduğu eserler etüt edilecektir. Her talebenin istidadına ve hevesine 

göre muhtelif yollar üzerinde çalıĢılacaktır. Bunun için tedrisat gayet serbesttir. Bir 

senelik devamda talebeden dört vazife istenecektir: 

1. Mevcut binalardan karakter krokileri 

2. Detay rölöveleri  

3. Ensemble Rölöveleri 

4. Mevcut kıymetli veya kıymetsiz binaların, yeni inĢaatta nasıl ve ne dereceye kadar 

nazarı itibara alınacakları hakkında Ģehircilik etütleri.  

Ġkinci senede her talebe, kendi tanzim ettiği bir bahis hakkında tez Ģeklinde bir etüt 

yapacaktır. Seminer her sene, muallimin tayin edeceği yere, asgari bir haftalık bir 

müddet için seyahat yapacaktır.”  

Seminerde iĢlenen konular, öğrencilerin kolay kavrayabileceği nitelikte ve ölçülerde 

seçilmiĢ olup; her konu belirlendiği üzere bir sömestr içinde iĢlenmiĢtir. Daha büyük 

konular ise öğrenci gruplarının birlikte çalıĢmasıyla iĢlenmiĢtir. Rölöve müfredatı 

içine giren konular Ģunlar olmuĢtur; evler, arazi tatbikatı, mahalleler, han, çarĢı gibi 

ticari ve ekonomi ile ilgili binalar, mescit, kütüphane, taĢ odalar, ilk mektepler gibi 

tek bir elemandan oluĢan sosyal ve kültürel binalar, iç mimari ve dekor elemanları 

(Eldem, 1968-1977, s:5) (ġekil 3.54, 3.55, 3.56).  

Türkiye‟de ilk defa Seminerler dahilinde ele alınan ev konusu ise en çok iĢlenen 

konu olmuĢtur. Seminerlerde, kuruluĢ tarihinden itibaren Anadolu‟da ve Ġstanbul‟da 

1000 e yakın evin rölövesi yapılmıĢtır. Eldem (Eldem,1968-77, s:5), bu konu 

üzerinde özellikle durulmasının nedenini, Türk evinin mimari unsurlarının günün 

modern mimari gereklerine olan yakınlığı olarak göstermiĢtir. Aynı zamanda, Türk 

evlerinin teĢkil ettikleri mahalleler üzerine incelemeler yapıldığında da planlama 

özelliklerinin, günün modern Ģehircilik anlayıĢına olan benzerliğine de dikkat 

çekmiĢtir.  

Yapılan bu araĢtırmaların ve rölöve çalıĢmalarının bir neticesi de arĢiv niteliği 

taĢımaları olmuĢtur. GerçekleĢtirilen çalıĢmaların kürsüde arĢivlenerek, ileride 

yapılacak araĢtırmalara esaslı bir kaynak oluĢturması amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların 

kitap olarak derlenerek basılması ise ilk olarak 1954 yılında yayımlanan “Türk Evi  
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ġekil 3.54 : Mili Mimari Semineri çalıĢmalarından bir örnek, Ġstanbul‟da Darphane 

binası plan ve görünüĢü (Eldem, 1968-77, s:24, 25). 

 

ġekil 3.55 : Mili Mimari Semineri çalıĢmalarından bir örnek, Burgazada‟da Bay 

Lombardo Yalısı plan ve görünüĢü (Eldem, 1968-77, s:40, 41). 

 

ġekil 3.56 : Mili Mimari Semineri çalıĢmalarından bir örnek, Toros Dağları‟nda bir 

köy evi görünüĢü ve iç perspektifi (Eldem, 1968-77, s:54, 55). 
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Plan Tipleri” isimli kitap ile olmuĢtur. Eldem (Eldem, 1954, s:7) kitabının ön 

sözünde, derlenen çalıĢmaların 1940 yılında bitmiĢ olduğunu; ancak gerekli koĢullar 

sağlanamadığı için 1954 yılına kadar yayımlama fırsatı bulamadığını belirtmiĢtir.  

Milli Mimari Seminerleri çalıĢmalarına katılan öğrencilerin bazıları, Esra Akcan‟ın 

“Çeviride Modern Olan, ġehir ve Konutta Türk-Alman ĠliĢkileri” baĢlıklı kitabında 

1944 yılı Güzel Sanatlar Akademisi Dergisi kaynaklı olarak belirtilmiĢtir. Bu 

öğrenciler Ģunlardır; Halit Femir, Saim Ülgen, Ratip Erhan, Rıza AĢkan, Muhittin 

Binan, Ġhsan Erbak, Esad Koray, Rahmi Bediz, Fatih Mesigil, Akif Kınay, Kadri 

Duna, Halit Uluç, Esat Engin, Mesadet Bara, Ġzzet Tepedenli. Yine aynı kaynakta, 

çalıĢmalar kapsamında incelenen Ģehirlerin bazıları da, Antalya, UĢak, Birgi, Kula, 

Tire, Edirne, Tekirdağ, Vezirköprü, Bolu, Mudanya, Gebze, Samatya, Kütahya 

olarak belirtilmiĢtir (Akcan, 2009, s:223). Eldem, Milli Mimari Semineri 

çalıĢmalarına katkıda bulunan diğer mimarları, Feridun Akozan, Turgut Cansever, 

Ferzan Baydar, Utarit Ġzgi olarak belirtmiĢtir. 1960 yılında Milli Mimari Semineri 

kürsüsü yerine Rölöve kürsüsünün kurulmasıyla, Eldem çalıĢmalarını Feridun 

Akozan ile birlikte yürütmeye baĢlamıĢ, Köksal Anadol da 1964 yılında kürsü 

asistanı olarak çalıĢmalarına baĢlamıĢtır (Eldem, 1968-77, s:7). 

Milli Mimari Semineri araĢtırma kurumu, öğrencilere Türk Sivil Mimarisi 

konularında araĢtırmalara yöneltmiĢ ve bu araĢtırmalar daha sonradan ismi “Rölöve 

ve Restorasyon Kürsüsü” olarak değiĢtirilen kurum için önemli bir arĢiv 

oluĢturulmasını sağlamıĢtır. Bu araĢtırmalar, aynı zamanda Türk sivil mimari 

anıtlarının korunmasında da öncü olmuĢtur. 

Eldem, Milli Mimari Seminerleri ve Rölöve ve Restorasyon Kürsüsündeki 

araĢtırmalarını günün Türk mimarlık sanatına da uygulamak istemiĢtir. Eldem, yeni 

çağın betonarme karkas yapı uygulamaları ile Türk mimarlık sanatının özüne daha 

uygun olan Türk evi mimarisini birleĢtirmek istemiĢtir. Önerdiği ve uyguladığı bu 

akımı, 1940-1945 yılları arasında öğrencileri ile yaptığı atölye çalıĢmalarında da 

teĢvik etmiĢtir (ġekil 3.57, 58). 

Eldem (Eldem, 1983, s:16), her milletin kendine mahsus bir ev tipi olduğunun 

kabulünden yola çıkarak, Türk evini ulusal ve yerel bir mimari yaratmakta temel 

kaynak olarak kullanmıĢtır. Her milletin kendine has ev tipinin olmasını, milletlerin 

kültür ve Ģahsiyetleri, evlerin yapıldığı yerlerin gerektirdiği yapı usulleri ve yapı  
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yapılan mıntıkadaki yapı endüstrisinin durumu olmak üzere üç nedende açıklamıĢtır. 

Bu nedenlerden dolayı da milletlerarası bir ev mimarlığının mevcut olamayacağını 

savunmuĢtur. Buradan yola çıkarak, modern bir Türk evinin nasıl olması gerektiğini 

açıklamıĢtır. Ġlk olarak evlerin milli, yani kendimize uygun, kendi zevkimize ve 

kendi yaĢama tarzımıza uygun olmaları; ikinci olarak kendi mimarlık sanatımıza ve 

mimarlık zevkimize uygun olmaları ve üçüncü olarak da memleketimize, iklimimize, 

toprağımıza uygun olmaları gerektiğini belirtmiĢtir. Türkiye için bir modern 

mimarlığın, yine Türkiye için özel olması gerektiğini vurgulamıĢtır. 

Eldem‟in özellikle üzerinde durduğu nokta ise eski Türk evinin, günün modern evi 

ile çok yakın özellikler taĢıyor olmasıdır. Bu yakınlığı Ģu sözlerle ifade etmiĢtir; 

“Yeni mimarimiz masif, ağır ve kapalı değil, aksine hafif, Ģeffaf, bol pencereli ve 

ince direkler üzerinde oturur, yerden ayrılır ve nerede ise yere temas etmez 

olmalıydı. Adeta sadece üst kattan oluĢmalıydı. Tıpkı dikmeler üzerine ve taĢlık 

katına oturan Türk evleri gibi. Türk evlerinde alt kat bir boĢluk halindedir. Burada 

çoğu zaman oturulmaz. Burası Ģeffaftır. Bahçe, doğa, evin altına kadar girer. Bu 

nedenle ev masif duvarlar değil, direkler üzerine oturur. Tıpkı Corbusier‟nin 

1925‟ten itibaren yaymaya çalıĢtığı piloti mimarisi gibi (Eldem, 1983, s:35).”   

 

ġekil 3.57 : 1945 yılı Sedad Hakkı Eldem Atölye ÇalıĢmaları, BeĢiktaĢ‟ta Bir 

Belediye Binası Projesi, Turgut Cansever (Arkitekt, 1945, s:251). 

 

ġekil 3.58 : 1945 yılı Sedad Hakkı Eldem Atölye ÇalıĢmaları, Küçük Bir Kitaphane 

Projesi, Enis Pank (Arkitekt, 1945, s:256). 
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Akademi, geçirdiği reform ile yeni bir çehre kazanmıĢ ve verimli bir çalıĢma 

dönemine girmiĢken; 01.04.1948 tarihinde çıkan yangınla zor bir dönemece 

gelmiĢtir. Akademi binasının yanması, kütüphanenin, öğrenci kayıtlarına ait 

dosyaların, birçok eĢyanın, eğitim malzemelerinin ve resim koleksiyonunun tümüyle 

kaybedilmesine neden olmuĢtur. Yangında, o tarihe kadar büyük bir özenle 

toplanmıĢ olan Milli Mimari Seminerleri evraklarının da büyük bir çoğunluğu 

yanmıĢtır. Sedad Hakkı Eldem (1983, s:16), yangının neden olduğu zararı Ģu sözlerle 

ifade etmiĢtir; “Böylece gözümüzün önünde Milli Mimari Semineri‟nin hemen bütün 

evrakı, benim de yirmi senelik mimarlık hayatımın bütünü kül olmuĢtu. Seminer 

birkaç yüz konu içinden birkaç bin levhadan oluĢuyordu. Bunlar sıra ile gelen 

idarelerin engelleme çabalarına rağmen sıkı bir kontrol altında bir arada 

korunabilmiĢti. Rölöveleri yapılmıĢ olan binaların çoğu daha o zaman yıkılmıĢ yok 

olmuĢtu. Bunların telafisi kabil değildi.”  

 

ġekil 3.59 : 1948 yılında çıkan yangın sonrası GSA binasının durumu (Silivrili, 

2003, s:62) / Yangın sonrası Sedad Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan 

tarafından tasarlanan yeni GSA binası, (Arkitekt, 1954, s:5). 

Yangın sonrası, mimarlık bölümü dıĢındaki bölümlerde eğitim az hasarlı bahçedeki 

binalarda, kısıtlı imkânlarla devam ettirilirken; Mimari Bölümü önce Fındıklı 

Ġlkokuluna, ardından da Yıldız Sağır ve Dilsiz Okulu‟na taĢınmak zorunda kalmıĢtır. 

Ġdari kısım ise Akademi‟de “Taut Salonu” olarak anılan odada görevine devam 

etmiĢtir. Bir süre sonra, binanın yeniden ihya edilmesi için Akademi‟de toplanan bir 

komisyon ile hazırlanan program ve tespit edilen esaslar dahilinde ilk çalıĢmalara 

baĢlanmıĢtır (Cezar, 1968, s:10). Proje komisyonunda bulunan Akademi 

hocalarından Arif Hikmet Holtay bir proje, Sedad Hakkı Eldem ve Mehmet Ali 
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Handan da ortak bir proje hazırlayarak komisyona sunmuĢlardır. Uygulanmasına 

karar verilen ise Sedad Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan‟ın ortak projeleri 

olmuĢtur. Binanın müteahhitliğini ise Fazıl Aysu yapmıĢtır. Binanın yeniden 

yapımının ardından, 23.04.1953 tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi Fındıklı‟daki 

binasına geri dönmüĢtür (ġekil 3.59), (Cezar, 1968, s:10). 

1950‟li yıllara gelindiğinde ise “milli mimari” akımı yerini uluslararası üsluba 

bırakmıĢ, Akademi yangınının ardından Milli Mimari Seminerleri kapanmıĢ, çoğu 

seminer evrakı yanmıĢ, kaynaklar tükenmiĢtir. Yangın sonrası Akademi‟nin bir süre 

yersiz kalması ve bir türlü toparlanamaması nedeniyle, daha sonra yeniden kurulması 

söz konusu olmamıĢtır. 1960 yılına gelindiğinde ise aynı çalıĢmaları yapmak üzere, 

Milli Mimari Seminerleri‟nin, Rölöve Kürsüsü Ģeklinde canlandırılmasına 

çalıĢılmıĢtır. 

3.3 Arif Hikmet Holtay’ın Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık Bölümü’ndeki 

Akademik ÇalıĢmaları ve Eğitimci Kimliği 

Arif Hikmet Holtay‟ın 1930-1961 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi‟ndeki 

akademik çalıĢmalarını ve eğitimci kimliğini belirlemek adına, Akademi‟nin 

mimarlık eğitiminde etkili olan geliĢmeler ve isimler dikkate alınarak, kendisinin bu 

süreçteki yeri ve rolü araĢtırılmıĢtır. Öğrencilerinin ve meslektaĢlarının kendisiyle 

ilgili anılarına da yer verilerek derlenen bu bölümde, Holtay‟ın bir akademisyen 

olarak profili oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır.      

Arif Hikmet Holtay 1927 yılında Stuttgart Teknik Okulu‟nda mimarlık eğitimini 

tamamlamasının ardından, Avusturya‟da Holzmeister atölyesinde çalıĢmıĢ, 1927-

1929 yılları arasında Devlet Demir Yolları‟nda görevde bulunmuĢ ve 15 Eylül 1930 

tarihinde Güzel Sanatlar Akademisi‟nde öğretim görevliliğine baĢlamıĢtır. Holtay‟ın 

Türkiye‟de mimarlığa ve öğretim görevliliğine baĢladığı dönemde, mimaride modern 

anlayıĢtaki “yeni mimari” etkili olmaya baĢlamıĢtır. “Yeni mimari”, çağdaĢ 

gereksinimlere cevap verebilecek, modern yapısal unsurlara sahip yapıları ön 

görürken; çağdaĢ mimarlık bilgilerine sahip mimarlara ihtiyaç duyulmasına da neden 

olmuĢtur. Mimarideki bu değiĢime paralel olarak geliĢen, Akademi‟deki mimarlık 

eğitimini modernleĢtirme çalıĢmaları ise yabancı mimarlardan oluĢan yeni bir eğitim 

kadrosunun oluĢturulması ile sonuçlanmıĢ ve Mimarlık bölümü Ģefliğine 1930 

yılında Ernst Egli getirilmiĢtir. Aynı yıl Akademi‟deki görevine baĢlayan Arif 
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Hikmet Holtay ve kendisi gibi Almanya‟daki stajından dönerek asistanlığa atanan 

Sedad Hakkı Eldem de Egli‟nin asistanlığı görevine getirilmiĢtir.   

1930-1936 yılları arasında görev yapan Egli, gerçekleĢtirdiği reformlar çerçevesinde 

mimarlık eğitimini yeni bir program ile yeniden düzenlemiĢtir. Bu değiĢimi 

gerçekleĢtiren kadroda yer alan Holtay‟ın, değiĢimin mimarı olan Egli‟nin asistanı 

olarak görev alması, ona sonraki yıllarda da bu yeni sistemi devam ettirmek ve yeni 

kuĢaklara aktarmak gibi bir misyon yüklemiĢtir (ġekil 3.60). Yeni sisteme geçiĢ ile 

Egli‟nin modern mimari ilkelerini temel alan ve devrimci ideolojinin ön gördüğü 

yapım faaliyetlerine alt yapı oluĢturabilecek Modern Mimari Atölyesinde eğitim 

verilmeye baĢlanmıĢtır. Asistanları Arif Hikmet Holtay ve Sedad Hakkı Eldem de 

Egli ile birlikte bu atölye çalıĢmalarında yer almıĢtır.  

 

ġekil 3.60 : Sedad Hakkı Eldem, Ernst Egli, ve Arif Hikmet Holtay 1930-1936 

yılları arasında GSA binasının önünde  (Demir, 2008, s:27). 

Sedad Hakkı Eldem, kendisi ve Holtay‟ın asistan olarak tayin edilmesiyle ilgili 

olarak anılarında Ģu sözlerle bahsetmiĢtir: “Diploma projesi birinciliğini almakla üç 

seneliğine Avrupa‟da “ikmali tahsil” yani staj hakkı kazanmıĢ oldum. Bu süreyi tam 

bitiremeden Müdür Namık Ġsmail beni geri çağırttı. Akademi Mimari ġubesinde yeni 

bir teĢkilat kurmak üzere imiĢ. Mongeri ve Vedad beyin ayrılmasıyla iki yeni 

hocanın görevlendirilmesi söz konusu imiĢ. Bunlardan biri zaten gelmiĢ bulunan 

Egli, diğeri de Poelzig‟di. Ve her birinin yanında, ileride yerlerini almak üzere birer 

Türk öğretmen yetiĢtirilecekti. Berlin‟de iken Poelzig‟in yanında çalıĢmıĢtım. Bu 

nedenle onun yardımcısı ben oluyordum. Egli‟nin yanında da Arif Hikmet Bey 
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atanıyordu. Bu nedenle, sömestr baĢında iĢe baĢlayabilmek üzere Namık Ġsmail beni 

acele davet etti, ben de seve seve kabul ettim ve Ġstanbul‟a Akademi‟ye döndüm 

(Eldem, 1983, s:12).”  

Eldem‟in de belirttiği gibi Egli ile birlikte Poelzig‟in de göreve getirilmesi ve 

gerçekleĢtirilecek reformu birlikte hazırlamaları istenmiĢ; ancak Poelzig görevi kabul 

etmemiĢ, yerine Viyanalı mimar Schneer göreve getirtilmiĢtir. Schneer‟den iyi bir 

teknisyen olarak bahseden Eldem (1983, s:12), Egli ile birlikte Mimarlık bölümüne 

mükemmel bir program hazırladıklarını, Schneer‟ın mimarlık iddiası olmadığı için 

proje atölyelerini Egli‟nin yürüttüğünü belirtmiĢtir. Egli ve Schneer‟ın metodik 

çalıĢmaları ile o dönemde ülkenin ihtiyaçlarını gerçekçi bir Ģekilde karĢılayabilecek 

yeterlilikte mimarlar olduklarını belirten Eldem (1983, s:13), Milli Eğitim 

Bakanlığı‟nın okullarını planlayan ve uygulamaya koyan büronun yürütücüleri 

olarak, büroda yürütülen projelerde kurdukları standart planlama ve yapı sistemleri 

ile memlekette yeni bir yapı teknik düzeni yarattıklarını belirtmiĢtir. Aynı zamanda 

büroda gerçekleĢtirilen bu projelerde kendisinin ve Holtay‟ın da yardımcı olduklarını 

belirtmiĢtir. 

Arkitekt dergisinde yayımlanan Egli atölyesine ait öğrenci projeleri 1930‟lu yıllarda, 

Türk mimarlığında ve Akademi‟de gerçekleĢen değiĢimi en iyi Ģekilde anlatmaktadır. 

Biçime fonksiyondan varılacağı ve program doğrultusunda ihtiyaçların yapıyı 

Ģekillendireceği düĢüncesi, Egli‟nin mimarlık eğitimindeki temel prensibi olurken; 

öğrencilerini de proje tasarımlarında bunu esas alarak yönlendirmiĢtir. Türkiye‟de 

uygulamalarıyla rasyonel-fonksiyonalist modern mimarlığın ilk örneklerini veren 

Egli, Akademi‟deki atölye çalıĢmalarında da öğrencilerine bu üslupta projeler 

yaptırmıĢtır (ġekil 3.61). Öğrenci projelerinde, yalın ve kübik kütle düzenleri, düz 

çatıları ve tekrar eden geometrik pencere düzenleri ile dönemin hakim üslubunu 

yansıtan tasarımlar ortaya çıkmıĢtır.  

Egli‟nin atölye çalıĢamalarında aktardığı, fonksiyonel ve çevresel koĢulları dikkate 

alan modernist tutumu, Holtay‟ın bu yıllardaki uygulamalarında da etkili olmuĢtur 

(ġekil 3.62). Stuttgart Teknik Okulu‟nda klasik temelli bir mimarlık eğitimi görmüĢ 

olmasına karĢın Holtay‟ın, Paul Bonatz, Clemens Holzmeister ve Hans Poelzig gibi 

dönemin önde gelen isimleriyle çalıĢmıĢ olması, farklı yaklaĢımlardaki modern 

tasarımları deneyim etme fırsatı vermiĢtir. Ayrıca bu yıllarda devrimci modernist 

çalıĢmaları ile ön planda olan Bauhaus‟un da etkileri unutulmamalıdır. Modern 
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mimarlığın geliĢtiği öncü ülkelerden olan Almanya‟daki mimari geliĢmeleri, 

uygulamaları ve Bauhaus ekolünü yakından takip edebildiğini de göz önünde 

bulundurduğumuzda, Holtay dönemin hakim üslubuna rahatça uyum 

sağlayabilmiĢtir. Bu bağlamda, Holtay‟ın tüm bu etkenler çerçevesinde Ģekillenen 

mimari kimliğini yansıttığı erken dönem yapılarında, Egli‟nin mimari tutumunun 

etkisi ve Bauhaus ilkelerinin benimsendiği görülmektedir. 

GerçekleĢtirilen reform çerçevesinde eğitim programında yer almaya baĢlayan Bina 

Bilgisi dersinin yürütücüsü olan Egli, 1936 yılında okuldan ayrıldıktan sonra 

görevini Holtay‟a devretmiĢtir. Holtay, alt yapısını Egli‟nin oluĢturduğu Bina Bilgisi 

derslerinin yürütücülüğünü, 1961 yılına kadar sürdürmüĢtür. Birinci ve ikinci 

sınıflara verilen Bina Bilgisi derslerinde izlenen yöntem olarak, çeĢitli fonksiyonda 

binaların özellikleri hakkında teorik bilgiler verildikten sonra, değiĢik mimari 

programların, sadece plan organizasyonu üzerinden çözümü ile ilgili çalıĢmalar 

verilmiĢtir. Fonksiyonel olarak bir yapının planlanması, derslerin temelini 

oluĢturmuĢtur. Holtay, çok basit ve sade olarak fonksiyonun ne olduğunu, 

iĢlevselliğin ne olduğunu, nasıl projelendirildiğini, daha ilk sınıflardan öğrencilerine 

özenli bir Ģekilde aktarmıĢtır. Derslerinde çeĢitli fonksiyonlardaki yapıları aktarırken, 

titizlikle seçmiĢ olduğu konuları öğrencilerine vermiĢ ve üzerinde çalıĢmalarını 

istemiĢtir. 

 

ġekil 3.61 : 1934 yılı GSA Mimarlık Bölümü Diploma Projesi, Bağdat‟ta Türk 

Elçiliği Binası, Sedat, Asım (Mimar, 1934, s:262, 272). 
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ġekil 3.62 : Arif Hikmet Holtay‟ın 1933 yılı tarihli bir köĢk projesi (Mimar, 1933, 

s:109). 

Radi Birol (2010), 1945-1946 öğretim yılında baĢladığı Güzel Sanatlar Akademisi 

Mimarlık Bölümü‟nde, o yıllarda ülkenin ihtiyacı olduğu ne tip binalar varsa onların 

öğrencilere proje olarak verildiğini belirtmiĢtir. Örnek olarak hükümet binaları, 

belediye binaları, istasyon binaları, hastane binaları, okul, otel gibi binaların yanı 

sıra, çiftlik evlerinin de konular arasında yer aldığını aktarmıĢtır (ġekil 3.63, 3.64). 

Arif Hikmet Bey‟in Alman ekolüne yakınlığı nedeniyle özellikle çiftlik evlerinin 

üzerinde fazlasıyla durduğunu anımsayan Birol (2010), hocanın bu konu kapsamında 

tarım arazisinin, çiftçilerin, kahyaların yaĢantılarının, bir çiftlik evinin nasıl olması 

gerektiğini öğrencilerine derslerinde yoğun bir Ģekilde aktardığını belirtmiĢtir. Bir 

çiftlik evinde fonksiyonların neler olduğunu hocadan öğrendiğini belirten Birol 

(2010), hocanın ahırların iĢleyiĢini, tarım ürünlerinin depolanması için gerekli 

mekanları, ana mekanların ve servis mekanlarının kullanımını, mekanların birbirine 

geçiĢini, iĢlevselliği mükemmel bir Ģekilde aktardığını belirtmiĢtir.  

Holtay, her projede konu olan yapıyı, proporsiyon, teknik olarak ele alıp, binanın 

sirkülasyon ve servis bölümlerine çok dikkat ederek, iĢlevsellik neyi gerektiriyor ise 

tashihlerinde onu öğrenciye aktarmaya çalıĢmıĢtır. Ataman Demir (2010), Bina 

Bilgisi dersindeki tashihlerinde kullanım alanlarının doğru çözümüne verdiği öneme 

iliĢkin olarak bir anısını aktarmıĢtır; “Bir arkadaĢımız otel projesi çiziyor ve 

projesinde Amerikan bar çizmiĢ. Arif Bey barı görünce, bu nasıl bir bar böyle olur 

mu diye eleĢtirdi, bunun üzerine öğrenci daha önce hiç bar görmediğini ifade etti.  

Hoca da bize döndü, arkadaĢınızı alın bir bara götürün, görsün dedi. Görmeden bir 

Ģeyin çizilemeyeceğini ifade etti. Mimarlığın kurallarını, özellikle bina bilgisi  
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ġekil 3.63 : 1945 yılı Arif Hikmet Holtay Atölye ÇalıĢmaları, KuruçeĢme Adası‟nda 

Bir Gazino Projesi, Affan Kırımlı (Arkitekt, 1945, s:254). 

 

ġekil 3.64 : 1945 yılı Arif Hikmet Holtay Atölye ÇalıĢmaları, Bir Tedavi Oteli 

Projesi, Muhlis Türkmen (Arkitekt, 1945, s:257). 
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açısından öğreten bir hocaydı.” Derslerinde önemli bir diğer konu olan hastane 

tipolojisi üzerine de öğrencilerine çalıĢmalar yaptıran Holtay‟ın, 1933 yılındaki 

Mimar dergisinde de konuyla ilgili olarak, “Hastanelerde Tecrit Meselesi” baĢlığı 

altında bir yazısı yayımlanmıĢtır.  

Egli, yeniden yapılandırdığı akademik programda daha kapsamlı dersler ve bunlara 

paralel olarak yürütülen seminer çalıĢmaları düzenlemiĢtir. Egli‟nin yeni program 

dahilinde geleneksel Türk sivil mimarlığı örneklerini belgelemek amacıyla baĢlattığı 

“Milli Mimarlık Seminerleri”nde “Türk Evi” üzerine çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Egli, Türkiye için geliĢtirilecek bir mimarlıkta geleneksel Türk mimarlığının 

öğelerinin rehberlik etmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. Bu seminerler ile asistanlarına 

ve öğrencilerine farklı bir araĢtırma ortamı sunan Egli, 1940‟lı yıllarda Akademi‟de 

ve Türkiye‟deki mimarlık ortamında hakim olacak ulusalcı ve yerel yaklaĢımların alt 

yapısını hazırlamakta da öncü olmuĢtur. Egli, geleneksel Türk sivil mimarlığına olan 

bu sağ duyulu yaklaĢımını, çevresel faktörleri dikkate alarak gerçekleĢtirdiği modern 

tasarımlarıyla da göstermiĢtir. Bu tutumu, kendisinden büyük ölçüde etkilenmiĢ olan 

asistanı Holtay‟ın tasarımlarında da belirleyici, önemli bir faktör olmuĢtur.  

Nasyonal Sosyalistlerin rejimin baskısı ile Almanya‟dan uzaklaĢmak zorunda 

bırakılan öğretim üyelerinin Akademi‟nin eğitim kadrosuna yerleĢtirildiği dönemde, 

Türkiye‟ye çağrılan isimlerden biri de Paul Bonatz olmuĢtur. Paul Bonatz, “Leben 

und Bauen” (YaĢamak ve ĠnĢa Etmek) adlı kitabında, Stuttgart Teknik 

Üniversitesi‟ndeki Türk öğrencilerinden ilki olan Arif Hikmet Holtay‟ın 1934 

yılındaki ziyareti sırasında, Kültür Bakanlığı‟nın onayı ile profesörlük ve Akademi 

Mimarlık Bölümü yöneticiliğini teklif ettiğini; ancak o sırada devam eden 

Kornwestheim Belediye Binası üzerindeki çalıĢmaları ve Dr. Todt ile ortak 

çalıĢmaları nedeniyle teklifi kabul etmediğini belirtmiĢtir (Bonatz, 1997, s:82). 

Kendisi yerine, Bavyera‟daki örnek postane yapıları nedeniyle iĢinden alınan 

Vorhoelzer‟i önermiĢ; ancak o gün için önerisi kabul edilmemiĢ olsa da daha sonraki 

yıllarda Vorhoelzer Akademi‟ye göreve çağrılmıĢtır.  

GerçekleĢmeyen bu teklif üzerine, Egli‟nin 1936 yılındaki istifasının ardından yerine 

bölüm Ģefi ve Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı Mimari Tatbikat Bürosu genel Ģefi 

olarak Bruno Taut ile anlaĢılmıĢtır. Taut, görevde kaldığı süre boyunca eğitim 

alanındaki kendi reformlarını kabul ettirmeye, kendi sistemini oluĢturmaya çalıĢmıĢ; 

fakat yaĢadığı olumsuzluklar nedeniyle engellerle karĢılaĢmıĢtır (ġekil 3.65). Sedad 
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Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay da hiç onaylamamalarına rağmen tekrardan bir 

yabancı hocanın boyunduruğuna girdikleri için kendisiyle çalıĢmaya sıcak 

bakmamıĢtır. Bu yıllarda yetiĢen yeni nesil Türk mimarların, ülkedeki yabancı mimar 

hakimiyetine olan karĢı çıkıĢlarını da göz önüne alırsak, Akademi kadrosunun 

yetiĢen yeni nesil bu iki önemli hocasının karĢı çıkıĢını haklı bulabiliriz.  

O yıllarda Taut‟a karĢı tutumunu Eldem (1983, s:14), anılarında Ģu sözleri ile ifade 

etmiĢtir; “O zaman tezgahta Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Binası vardı. Proje 

Poelzig‟in karakterinde IG Farben binasının bir benzeri Ģeklinde görülüyordu. Biraz 

mekanik olmakla beraber, seyyal ve takıntısız sade bir mimarisi vardı. Taut projeyi 

yeniden yaptırdı. ÇalıĢma Ģekli bize yabancı ve ters geliyordu. O kadar ki ben 

kendisine yardımda bulunmayacağımı söyledim. Bununla beraber kendisi o zaman 

moda olan milli mimarisine eğilmek ve yürütücüsünden istifade etmek istiyordu. 

ġimdi anlıyorum ki onun mimarisinin özelliklerini kıymetlendirmemiĢim. Onun 

anlayıĢına göre fazla heterojen bir çalıĢması vardı. Sanki motifler ve elemanları 

birbirine kaynaĢmadan eklenmiĢti. Büyük holde merdiven ve giriĢ cepheleri bir birlik 

yaratıyordu. Halbuki Taut‟un mimarisindeki incelik ve insancıl taraf bu idi. Bir Ģema 

veya norma girmiyordu. Hele aksiyal ve geometrik sistemlerden hiç hoĢlanmazdı. 

Kompozisyonları yumuĢak ve Ģimdiki ifademize göre organik yakınlıkta idi. Aynı 

tutum hocalığında da vardı. Grup Ģeklinde çalıĢmalar, serbest tenkitler ister, 

öğrencilerin daha serbest ve endiridnel kalabilmelerini arzulardı. Tabii bu yüzden 

uygulamalarda büyük güçlüklerle karĢılaĢırdı. Egli‟nin metodik ve biraz Ģematik 

sisteminin yerine daha insancı ve serbest usulü, Akademi öğrencileri ve asistanları 

için dahi fazla ileri görüĢlü idi. Bulunduğumuz devir ve ortam için fazla moderndi. 

Muhiti olmadı, biz de gayretlerimize rağmen kendisine gereken oranda yardımcı 

olamadık. Taut Türkiye‟de fazla yaĢamadı. Kendisiyle daha yakın bir münasebet 

kuramamıĢ, öğrencileri kendisine daha fazla yakınlaĢtıramamıĢ olmamı bende bu 

güne kadar üsteleyemediğim bir ukde Ģeklinde kalmıĢtır.”   

Taut, görevini iki sene sürdürebilmiĢ ve 24.12.1938 tarihinde vefat etmiĢtir. Arif 

Hikmet Holtay, meslektaĢı ve arkadaĢı Bruno Taut‟un mezarı taĢı için tek parça 

Marmara mermerinden, düz ve sade yüzeyi ile dikkat çeken, alçak gönüllü bir 

tasarım gerçekleĢtirmiĢtir (ġekil 3.66).  
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ġekil 3.65 : 1941 yılı GSA Mimarlık Bölümü Taut Atölyesi (Demir, 2008, s:78). 

 

ġekil 3.66 : Arif Hikmet Holtay‟ın tasarladığı Bruno Taut‟un mezar taĢı (Demir, 

2008, s:81). 

 

ġekil 3.67 : Ernst Egli, Arif Hikmet Holtay ve Robert Vorhoelzer 1940 yılında GSA 

bahçesinde (Demir, 2008, s:27). 
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Taut‟un ardından bölüm Ģefliğine Alman mimar, Robert Vorhoelzer getirilmiĢtir. 

Paul Bonatz‟ın 1934 yılında kendisine yapılan teklifi kabul etmemesi üzerine Arif 

Hikmet Holtay‟a yazdığı mektubunda, Vorhoelzer‟i Mimarlık ġubesi ġefliği 

görevine önermesi de Vorhoelzer‟in bu göreve getirilmesinde etkili olmuĢtur (ġekil 

3.67). 1939-1941 tarihleri arasında Mimarlık Bölümü Ģefliği ve Mimari Tatbikat 

Bürosu genel Ģefiliği yapmıĢ olan Vorhoelzer, bu süreçte Holtay‟la da yakın bir iliĢki 

içerisinde olmuĢtur. Bu yakınlığı sayesinde de 2. Dünya SavaĢı‟nın ardandan Nazi 

Rejimi yanlıları hakkında yapılan bir araĢtırma dahilinde gerekli savunma Arif 

Hikmet Holtay tarafından yapılmıĢtır.  

Vorhoelzer Akademi‟nin son yabancı Mimarlık Bölümü ġefi olmuĢtur. Akademi‟de 

yabancı hocaların etkin olduğu dönemin ardından, bölümde iki büyük hoca olarak,  

Arif Hikmet Bey ve Sedad Hakkı Bey bilinmektedir. Bu iki hoca iki ayrı kutup, iki 

ayrı çekim merkezi olarak da ifade edilebilir. Sedad Hakkı Eldem daha güçlü bir 

çekim merkezi, Arif Hikmet Holtay ise biraz daha zayıf ama yine Akademi‟nin güçlü 

bir hocası olmuĢtur (ġekil 3.68, 3.69, 3.70). Bir sonraki kuĢak da bu iki çekim 

merkezinin etkisinde yetiĢmiĢtir. Holtay‟ın okuldaki en çalkantılı dönemini Sedad 

Hakkı Eldem hoca ile yaĢadığını belirten Demir (2010), gerek kiĢilik bakımından, 

gerekse mimari anlayıĢ bakımından, Sedad Bey ile anlaĢamadıklarını ifade etmiĢtir. 

MuhteĢem Giray (2003), anılarında bu iki hoca arasındaki çekiĢmeyi Ģu sözleri ile 

dile getirmiĢtir; “Hocalar, bir Arif Hikmet Bey grubu, bir Sedad Bey grubu… yalnız 

kaldıkları zaman birbiriyle çekiĢirlerdi. Bruno Taut gelmiĢti. Bir ecnebi geldiği 

zaman ikisi hemen ona karĢı birleĢirlerdi.”   

Arif Hikmet Bey‟in çok iyi bir hoca olmasına rağmen, Sedad Hoca‟nın bu yoğun 

etkinliğinin gölgesinde kaldığını belirten Ataman Demir (2010), Holtay‟ın Akademi 

dıĢında yetiĢmiĢ bir hoca olmasının bu durumda etkili olabilecek diğer bir faktör 

olarak değerlendirmiĢtir. Sedad Bey‟in her zaman bölüme hakim olduğunu belirten 

Demir,  okul projelerinde belirleyici mimari üslubun ilkelerinin neler olacağını da 

kendisinin belirlediğini ifade etmiĢtir. Özellikle 1940‟lı yıllarda Milli Mimari 

Seminerleri ile gerçekleĢtirdiği akademik çalıĢmaları ve bu çalıĢmaları doğrultusunda 

ortaya koyduğu “milli mimari” üslubu ile hem Akademi‟de hem de uygulamaları ile 

mimarlık ortamında ön plana çıkan bir isim olmuĢtur.  

1930‟lu yılların baĢından itibaren Egli ve Taut‟un Akademi bünyesindeki Türkiye‟ye 

özgü bir modern mimarlığın geliĢtirilmesi yönündeki çalıĢmaları akımın alt yapısını  
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ġekil 3.68 : Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay 1937 yılında Yalova Termal 

Oteli Ģantiyesinde (sağdan üçüncü ve altıncı) (Eldem, 1983, s:64). 

 

ġekil 3.69 : Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay, Ġsmet Ġnönü‟nün 1942 

yılında Akademi‟yi ziyereti sırasında çekilmiĢ toplu fotoğrafta (ön sırada 

sağdan dördüncü ve soldan dördüncü) (Eldem, 1983, s:67). 

 

ġekil 3.70 : Sedad Hakkı Eldem ve Arif Hikmet Holtay 1946-1947 yılı Mimarlık 

Bölümü mezunları ile birlikte toplu fotoğrafta (ön sırada soldan dördüncü 

ve beĢinci) (Eldem, 1983, s:55). 
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hazırlamıĢtır. Akımın önde gelen isimlerinden Sedad Hakkı Eldem ise 1932 yılında 

asistan olarak göreve baĢladığı Akademi‟de, Egli ile birlikte yürüttüğü Milli Mimari 

Seminerleri kapsamında yaptığı çalıĢmaları, yayımları ve mimari uygulamaları ile 

ulusal ve yerel bir mimarlık yaratmak için çalıĢmıĢtır. Bu araĢtırmalar aynı zamanda 

Türk sivil mimari örneklerinin korunmasında da öncü olmuĢtur. Eldem, önerdiği ve 

uyguladığı bu akımı, 1940-1945 yılları arasında öğrencileri ile yaptığı atölye 

çalıĢmalarında da teĢvik etmiĢtir. 

Holtay, Türkiye‟de bulunduğu süre boyunca Almanya ile devam eden iliĢkileri 

sayesinde, Almanya‟da 1930‟ların baĢından itibaren etkili olmaya baĢlayan totaliter 

mimarlığı takip etme imkanı bulmuĢtur. 1940‟lı yılların baĢından itibaren Türkiye‟de 

milliyetçi düĢünceler etkisinde geliĢen mimarlık ortamında etkili olan bir diğer üslup 

da totaliter mimarlığın yapısal unsurları ile benzerlik gösteren, “anıtsal ve akademik” 

yaklaĢımlar olmuĢtur. Holtay‟ın Stuttgart Teknik Okulu‟nda aldığı klasik temelli 

mimarlık eğitimi ve hocası Paul Bonatz‟ın mimari tutumunun etkisi de, bu yıllardaki 

proje derslerinde “akademik-klasik” uygulamaları teĢvik etmesini ve bu üsluptaki 

mimari uygulamalarını desteklemektedir (ġekil 3.71, 3.72). Ġki sömestr Holtay‟ın 

proje atölyesinde öğrencisi olan Aydın Boysan (2010), 1944 yılında teslim ettiği 

Sultanahmet‟teki müze projesinde, dönemin hakim üslubuna uygun olarak cephe 

düzeninde kesme taĢ kaplama, dar ve yüksek pencereler ile kemerli, kolonatlı bir 

giriĢ tasarladığını belirtmiĢtir (ġekil 3.73). Hocası Paul Bonatz‟ın da uygulamaları ile 

Türkiye‟de ön plana çıktığı bu dönemde, 1943 yılında Arkitekt dergisinde 

yayımlanan Güzel Sanatlar Akademisi‟ndeki “Yeni Alman Mimarisi” konulu 

konferansındaki konuĢmasının çevirmenliğini de Holtay üstlenmiĢtir. 

Kadrodaki görevinde 1944 yılında asli maaĢa geçirilen Arif Hikmet Holtay, 1948 

yılında Sedad Hakkı Eldem‟den sonra Yüksek Mimarlık bölümü Ģefliğine tayin 

edilmiĢtir. Holtay, 01.04.1948 tarihli Akademi yangınından hemen önce göreve 

getirilmiĢ ve görevini dört yıl boyunca zor koĢullar altında devam ettirmiĢtir. 

Akademi binasının yanması, neden olduğu maddi hasarın yanı sıra, eğitim koĢullarını 

da zorlaĢtırmıĢtır. Mimari Bölümü eğitime bir süre kısıtlı imkanlarla, okul dıĢındaki 

farklı binalarda devam etmek zorunda kalmıĢtır.  

Yanan Akademi binasının yerine gerçekleĢtirilecek binanın projelendirilmesi için 

oluĢturulan proje komisyonunda Arif Hikmet Holtay da yer almıĢtır. Holtay‟ın bir 

proje hazırlayarak komisyona sunduğu, 1954 yılı Arkitekt dergisinin “Güzel Sanatlar  
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ġekil 3.71 : 1945 yılı Arif Hikmet Holtay Atölye ÇalıĢmaları, Marmara‟da Bir ġarap 

Fabrikası Projesi, RaĢit Uybadın (Arkitekt, 1945, s:261). 

 

ġekil 3.72 : Samsun ĠĢ Bankası Binası, Arif Hikmet Holtay, 1949 (Arkitekt, 1949, 

s:100). 

 

ġekil 3.73 : 1944 yılı GSA Yüksek Mimarlık Bölümü Diploma Projesi, 

Sultanahmet‟te Bir Müze Projesi, Aydın Boysan (Arkitekt, 1945, s:248). 
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Akademisi” baĢlıklı yazısında belirtilmiĢtir. Sedad Hakkı Eldem ve Mehmet Ali 

Handan‟ın da ortak bir proje hazırlayarak sundukları komisyonda bu projenin 

uygulanmasına karar verilmiĢtir. MuhteĢem Giray (2003, s:108), Akademi binası için 

çizilen projelerle ilgili olarak Ģunları söylemiĢtir; “Projeler çizildi; Arif Hikmet Bey 

çizdi, bir de Sedad Hakkı Bey. Sedad Bey daha çok zemin katını (eskiden bodrum 

katıydı orası) yönetime veriyordu. AĢağısı yönetim, üst taraf gençler için atölyeler, 

sınıflar. Onu o zamanki müdür, Zeki Faik ve Arif Hikmet Bey pek beğenmediler. 

Yüksek mekanlar bizim değil diye. Böyle çekiĢmeler oldu projelerde. Sonra bina 

tekrar yapıldı. Binayı, Fazıl Bey isminde, buradan mezun bir müteahhit mimar 

yaptı.” (ġekil 3.74, 3.75) 

Binanın yeniden yapımının ardından, okulun 23.04.1953 tarihinde Fındıklı‟daki yeni 

binasına geri dönüĢünün öncesinde Arif Hikmet Holtay, Akademi Müdürlüğüne 

22.11.1952 tarihli yazısı ile yürütmekte olduğu Akademi Yüksek Mimarlık Bölümü 

Ģefliğinin üzerinden alınmasını talep etmiĢ ve görevini bırakmıĢtır. 

Memnuniyetsizliğini ve yaptığı çalıĢmaların dikkate alınmadığını belirttiği bu 

yazısında, mesai arkadaĢlarının da desteğini, yardımını görmediğini Ģu sözleri ile dile 

getirmiĢtir; “… üstelik türlü menfaat cereyanlarına, bilhassa selefim Sedad Hakkı 

Eldem‟in ihtiraslarına alet olan bu gençler bölümün ahengini, manevi havasını 

bozmakta baĢlı baĢına birer amil oldular (MSGSÜ Personel ArĢivi, 22.11.1952 tarihli 

belge).” Buradaki ifadesi Sedad Hakkı Eldem ile yaĢadıkları çekiĢmenin de bir 

göstergesi olmuĢtur. 

Holtay, derslerinde ve projelerinde mümkün olduğu kadar sade ve basit bir Ģekilde 

tipik örneklerle anlatım yapan bir hoca olmuĢtur. Ders anlatımında, yalnız plan 

üzerinden giden bir yöntem izlemiĢ, kesit, üçüncü boyut, strüktürel yapı üzerinden 

değil plan üzerinden binanın iĢlevini aktarmıĢtır (ġekil 3.76). Esat Suher (2011), 

Holtay‟ın projelerde ihtiyaca cevap veren mekanların düzenlenmesini ön planda 

tuttuğunu ve bu mekanlarda optimum kullanımını aradığını belirtmiĢtir. Tüme 

varımdan yola çıkarak, öncelikle fonksiyonların iyi tanınması gerektiğini ve 

fonksiyonların doğru organizasyonu ile yapının Ģeklini bulacağını savunmuĢtur. 

Bauhaus ekolünün ilkelerini kabul etmiĢ bir mimar olarak, mimari tutumunda bunun 

etkilerinin görüldüğünü belirten Suher, Holtay‟ın dönemin ülke koĢulları gereği 

gerçekçi ve ihtiyaca yönelik bir mimari tutum sergilediğini ifade etmiĢtir. Yine  
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ġekil 3.74 : Sedad Hakkı Eldem ve Mehmet Ali Handan tarafından tasarlanan yeni 

GSA binası zemin kat planı ve perspektifi (Arkitekt, 1954, s:7, 10). 

 

ġekil 3.75 : Akademi idaresi tarafından inĢası teklif edilen yeni GSA binası zemin 

kat planı / Eski GSA binası kat planı (Arkitekt, 1954, s:17). 
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ġekil 3.76 : 1958 yılında Arif Hikmet Holtay‟ın Bina Bilgisi dersinde Suna Cici 

tarafından hazırlanmıĢ Tecrit Pavyonu Projesi (Ataman Demir ArĢivi, 

2011). 

dönemin önemli bir sorunu olan konut ihtiyacına yönelik, derslerinde konut tipolojisi 

üzerinde de özellikle durduğunu belirtmiĢtir. 

Kemali Söylemezoğlu (1995, s:122), Arif Hikmet Holtay‟ın Egli‟nin asistanı olarak 

proje derslerine yardımcılık ettiği dönemde, derslerdeki tutumunu Ģu Ģekilde ifade 

etmiĢtir; “Mimari proje derslerinde Prof. Egli‟ye Sedad Bey ya da Arif Hikmet Bey 

yardımcılık ederdi. Sedad Bey yardım ederken Ġstanbul‟un, özellikle yalılarının 

etkisiyle yöresel karakterde bina projeleri yapmaya çalıĢırdık. Arif Hikmet Beyle ise 

daha serbest ve belki daha evrensel binalar yapardık.”  

Holtay, yıllar içinde ilk yıllardaki evrensel yaklaĢımlarından sıyrılıp, “akademik-

klasik” bir yaklaĢım sergilemiĢ olsa da, temelde Alman ekolünün ilkelerini 

korumuĢtur. 1957-1958 akademik yılında Güzel Sanatlar Akademisi‟nde öğrenimine 

baĢlayan Ataman Demir (2011), hocası Arif Hikmet Holtay‟ın proje derslerinde, son 

derece rijid, Alman mimarisinin ağır hacimlerini anımsatan, bina bilgisi ağırlıklı 

projeler yaptırdığını ifade etmiĢtir. Bina Bilgisi derslerinde aktardığı kuralların 

projelerde kendini ağırlıklı olarak hissettirdiğini, özellikle de servis bölümlerinin 

çözümlerine önem verdiğini belirtmiĢtir. Demir, hacimlerin fonksiyonel olmasının 

Holtay için çok önemli olduğunu ve projelerinin esasını oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. 

Hiçbir zaman yapının kitlesinin nasıl olacağı, Holtay‟ın projelere bakıĢ açısında yer 
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almadığını, öncelikle bina bilgisi esaslarının doğru olarak projede aktarılmasını 

istediğini belirtmiĢtir.  

Demir (2011), Bina Bilgisi derslerinden hocası ile ilgili bir anısını da aktarmıĢtır; 

“Arif Hikmet Bey, çok sevecen, babacan, hafif ĢiĢmanca, çok uzun boylu olmayan, 

yarım gözlükleri olan, her zaman beyaz önlüğünü giymeyi ihmal etmeyen bir 

hocaydı. Ellerinde bir toz alerjisi olduğu için devamlı yıkamak ihtiyacı hissederdi. 

Biz amfilerde Bina Bilgisi için derse girerken, o zaman karatahtadan baĢka bir Ģey 

yok, karatahtanın önüne kara kesitli olan tebeĢirleri kağıda sarar koyardık ve hoca 

buna çok memnun olurdu.” 

Esat Suher (2011) ise Holtay‟ın Stuttgart‟tan tanıdığı ve 1930‟lu yıllarda 

Avusturya‟da da birlikte çalıĢma imkanı bulduğu Neutra‟nın 1950‟li yıllarda 

konferans vermek için Türkiye‟yi ziyareti sırasında, hocası Arif Hikmet Holtay ile 

birlikte bir anısını aktarmıĢtır;  “Neutra‟nın ĠTÜ‟deki konferansında Arif Hikmet Bey 

ile birlikte oturuyorduk. Neutra, konferansta gösterdiği ev uygulamalarında 

Kaliforniya‟daki teknolojinin getirdiği imkanlarla çok geniĢ açıklıklı büyük alanlar 

tasarlamıĢtı. Daha çok da konut mimarisi üzerine çalıĢmıĢtı. Arif Hikmet Bey bu 

geniĢ açıklıkları, büyük pencere açıklıklarını görünce, bana doğru eğildi ve bu adam 

bizim çocukların ahlakını bozacak dedi. Neutra‟nın binalarda kullandığı geniĢ 

açıklıklı pencereler Kaliforniya‟nın iklimine göre uygundu, çevresel ve iklim 

koĢulları dikkate alınarak yapılmıĢtı; ancak o dönemde Türkiye‟nin içinde bulunduğu 

ekonomik koĢullar ne o teknolojiyi sağlamaya yeterliydi, ne de iklimsel ve çevresel 

faktörler uygundu.”  

Suher‟in de belirttiği gibi Holtay gerek derslerindeki gerekse uygulamalarındaki 

mimari tutumu ile ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koĢullarda inĢa edilebilecek 

en ekonomik, çevresel ve iklimsel koĢullara en uygun tasarımları gerçekleĢtirmeye 

çalıĢmıĢtır. Mete Ünal (2010) da Holtay‟ın ekonomik ve sosyal koĢulları göz önünde 

bulunduran projeler üretmeyi ve yere göre bina yapılmasını derslerinde esas aldığını 

belirtmiĢtir. Mütevazı, çevreye uyumlu ve o çevrenin parçası olan yapılar tasarlamayı 

öğrencilerine önerdiğini belirtmiĢtir.  

 Her öğrenciyi kendi odasına çağırarak, teker teker tashih veren ve öğrencileriyle 

özel olarak ilgilenen Holtay‟ın, çok bilgili ve ciddi eğitimci kimliği ve çok iyi 

konuĢtuğu Almancasına karĢın, daha zayıf olan Türkçesi öğrencilerinin dikkatini 
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çeken özellikleri olmuĢtur. Tashihlerinde gerçekten olmaması gereken hataların 

üzerinde durup, gerektiği zamanlarda çizimleri tekrarlatan Holtay‟ı, Radi Birol 

(2010) çok titiz ve tasarrufa dikkat eden bir insan olarak hatırlamaktadır. SavaĢ 

nedeniyle yokluk yaĢadıkları dönemde, yeleğinin cebinde ufak bir silgisinin 

olduğunu anımsayan Birol, tashih sırasında öğrencinin silgisini kullanmadığını, 

kendi silgisini çıkardığını ve onu kullandığını, ufak da bir kaleminin olduğunu 

belirtmiĢtir. Birol, Arif Hikmet Bey‟i derslerini zevkli bir Ģekilde yürüten, 

derslerinde kısa kısa ama net konuĢan, jestleriyle bile bilgi aktaran bir hoca olarak 

nitelendirmiĢtir.  

Radi Birol (2010), sınıf arkadaĢı ve daha sonra da Bina Bilgisi kürsüsünü Arif 

Hikmet Holtay‟dan devir alan Muammer Onat ile birlikte bir anısını da aktarmıĢtır; 

“Arif Hikmet Bey ilk sınıfta çiftlik evi projesi ile baĢlatmıĢtı. Daha ileriki derslerde 

de ülkenin ihtiyacı olan yapıları proje olarak vermiĢti. Bunlardan bir tanesinde ben 

ilkokul projesi almıĢtım.  Bu projeyi aldığım sınıfta bir gün hoca tashih için yanıma 

geldi. Projede yaptığım giriĢ kısmının statiğini yaparken, yerleĢtirdiğim kolonlardan 

bir tanesi tam giriĢin ortasına denk gelmiĢti. Masaya oturdu ve sustu, herkes bakıyor 

neler oluyor diye, kalemini çıkardı ve Ģöyle dedi; ama Radi, ama Radi, ama Radi, 

çok basit bir Ģey! Girer girmez kafanı bir kolona vuruyorsun, baĢını çarparsın, baĢın 

kanar.”    

Öğrencilerine karĢı disiplini daima ön planda tutan ve bu davranıĢ biçimini öğrenci, 

asistan ve diğer hocalardan da bekleyen Holtay‟ın, Bina Bilgisi ve proje 

derslerindeki tashihleri sırasındaki tutumunu asistanı Muhlis Türkmen (2003, s:97) 

Ģu sözleri ile ifade etmiĢtir; “Asistanı olarak yanında çalıĢtığım Arif Hikmet hocamın 

yumuĢak bir insan olduğunu söyleyebilirim. Arada bir gerek Bina Bilgisi gerekse 

proje tashihlerinde öğrenci ve bizlere hitaben; öyle de olur, böyle de olur gibi elastiki 

fakat gönül alıcı sözler ederdi. Etütlerde fazla kağıt harcanmasını sevmez, genelde 

kurĢun kalem kullanır, çizileni beğenmezse siler etüde devam ederdi. Fonksiyonun 

gerekliliği üzerinde dururdu, aksamalara tahammülü yoktu.”  

Derslerinde ve tashihlerinde öğrencilerine karĢı disiplinli tutumuyla ilgili olarak 

Mete Ünal da (2010) bir anısını aktarmıĢtır; “Bina bilgisi dersinde, hocanın diğer 

tashihlerini de dinleyebiliyor, kendimizce notlar alıyorduk. Vasil Masuri adında Rum 

bir öğrenci tashihe cebinde aydıngere sert kalemle çizilmiĢ, zor okunan bir çizim 

getirmiĢti. Katlayarak cebine koyduğu kağıdı hocanın önüne açtığında düzgün 
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durmuyordu. Hoca hiçbir Ģey söylemedi, sadece eğildi ve kağıdı üfleyerek yere 

düĢürdü. Öğrenci de eğildi, kağıdı aldı, tekrar katladı ve cebine koyup sınıftan çıktı. 

Bir daha da okula gelmedi. Arif Hikmet Bey bu hareketi ile hocalık ağırlığını 

koymuĢtu.”  

ÇalıĢma arkadaĢı Sedad Hakkı Eldem de (1983, s:13) Holtay‟dan son derece 

disiplinli bir hoca olarak bahsetmiĢ, kendisini çok sevdiğini ve takdir ettiğini de 

belirtmiĢtir. Eldem, Arif Hikmet Holtay‟ın bu disiplinli kiĢiliğini Alman ekolüne 

olan yakın duruĢu ile iliĢkilendirmiĢtir; “Arif Hikmet Güneyli olmakla beraber, 

tahsili bakımından Stuttgart‟lı, karısı bakımından Breslau‟lı idi. Öğretimini büyük 

titizlikle yapardı. Her Ģeyi öncelikle de notları gayet muntazamdı. Ona bu yüzden 

hayrandım. Her sabah 8.00 ile 8.30 arasında Akademi‟ye gelir, yarım saat kadar 

derslerimize hazırlanırdık. O da sokaktan gelir gelmez sınıfa girmeyi uygun 

bulmazdı. Mektebin havasına girmek lazımdı. Öğrencilerde ona göre davranırdı. 

Bizden sonra sınıfa girilmezdi.”  

Holtay‟ın okul dıĢında da meslektaĢlarıyla yumuĢak, hoĢ sohbet bir iliĢkisi olduğunu 

belirten Esat Suher (2011), Anadolu Hisarı‟ndaki evine bazen okuldan 

meslektaĢlarını davet ettiğini ve bu davetlerde hep birlikte yemek yendiğini, yazın 

denize girildiğini belirtmiĢtir (ġekil 3.77). Doğan Tekeli (2009) ise 1956 yılında 

Holtay‟ın bir yıl kadar asistanlığını yaptıktan sonra, kendisinin Tünel‟de Nergis 

sokaktaki evinde kiracısı olarak bulunmuĢ ve hoca ile olan iliĢkisini okul dıĢında da 

devam ettirebilme fırsatı bulmuĢtur. Ev sahibi olmasından dolayı Arif Hikmet Bey‟in 

kendisini on beĢ günde bir ofislerinde ziyaret ettiğini belirten Tekeli, bir kahve 

içerek, mesafeli ve fazla konuĢmayı sevmeyen kiĢiliğine rağmen az da olsa sohbet 

ederek hatırlarını ve iĢlerini sorduğunu anımsamaktadır. Zaarof isminde bir kalfası 

olduğundan da bahseden Tekeli,  Arif Hikmet Bey‟in Zaarof kalfayı çok sevdiğini, 

Ġstanbul‟daki iĢleri ile hep bu Rum kalfanın ilgilendiğini ve bir gün kendisinin de 

kalfayla tanıĢma fırsatı bulduğunu belirtmiĢtir. 

Radi Birol (2010), hocanın okuldaki son dönemlerinde asistanlığını yapmıĢ olan 

Muammer Onat‟ın, daha sonra kendisinden Bina Bilgisi kürsüsünü devir alınca 

hocanın bütün ilkelerini talebelerine aktardığını belirtmiĢtir. Muammer Bey de 

sistematik bir hoca olarak, bir yerde Akademi‟de ikinci bir Arif Hikmet Holtay 

olmuĢtur.  
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ġekil 3.77 : MeslektaĢları ve öğrencileriyle Boğaz‟da bir tekne gezisi, Arif Hikmet 

Holtay, Mualla Anheger, Robert Vorhoelzer, Sedad Hakkı Eldem, Ahsen 

Yapanar (Demir, 2008, s:171). 

Muammer Onat (2003, s:149-150), “Akademi‟ye Tanıklık” kitabındaki anılarında, 

hocası ve çalıĢma arkadaĢı Arif Hikmet Holtay‟dan “efsane” olarak bahsetmiĢtir. 

Hocası ile ilgili anılarını kitaplaĢtırdığını da söyleyen Onat, kitabın isminin de 

Holtay‟ın kimliği ile paralel olarak “Arif Hikmet Holtay Efsanesi” olduğunu 

belirtmiĢtir. Onat, asistanlığını da yaptığı Holtay‟ı gerçek bir hoca olarak 

tanımlamıĢtır. Karakterinde ve hocalığında, Alman ekolü yetiĢme tarzının ve 

eğitiminin getirdiği özelliklerinin ağır bastığını belirten Onat, derslerinde kullandığı 

mimari terimler dıĢında bütün boyutlandırmalarda da Alman normlarını esas aldığını 

ve bunları olduğu gibi öğrencilerine aktararak projelerde görmek istediğini 

belirtmiĢtir. Derslerindeki anlatımında da Almanca lisanını kullanma alıĢkanlığını 

bırakmamıĢ olduğunu belirttiği Holtay‟ın, iki kelimede bir “Raum, raum” (oda, oda) 

dediğini aktarmıĢtır.  

Onat (2003, s.149-150) anılarında, Holtay‟ın Almansı yönünü yansıtan bir olayı da 

aktarmıĢtır; “Yangından sonra Yıldız‟daki Sağır ve Dilsiz Okulu‟nda eğitim baĢladı. 

Barbaros Bulvarı henüz açılmamıĢ. Otobüsler Serencebey‟den iĢliyor. Bir okul 

çıkıĢında asistanları Muhlis Bey, Affan Bey, Veysi Bey grup halinde otobüse 

biniyorlar. Otobüslere arkadan binilirdi. Bietçi arkada otururdu. Hikmet Bey de 

arkalarından otobüse biniyor. Bütün asistanlar bilet parasını ödemek için 

cüzdanlarına sarılıyorlar, birbirlerinden önce davranmak istiyorlar. Bu sırada Hikmet 

Bey‟in arkadan sesi duyuluyor. Durun, durun! diye sesleniyor. Herkes, hayret, 

 
 



 
101 

herhalde Hikmet Bey paraları ödeyecek diye düĢünüyor; ancak Hoca devam ediyor: 

Durun durun, herkes kendi parasını verecek.” 

Resmi makamlara yazacağı yazıları da önce Almanca kaleme alıp sonra 

TürkçeleĢtirdiğini belirten Onat, projelerde Alman normuna bağlamadığı tek ölçünün 

ise “düğme ilikleme mesafesi” olduğunu belirtmiĢtir. Sadece öğrencilerinin bildiği 

bu ilginç detayı Onat (2003, s:149-150) “Tuvaletlerde pisuardan kapıya kadar olan 

mesafe” olarak tanımlamıĢtır. Pisuardan çıkıĢa kadarki mesafenin önünü iliklemek 

için yeterli olmasına dikkat eden Holtay‟ın, bu detayı özellikle planlarda aradığını 

belirtilmiĢtir. 

Muammer Onat‟ın “Akademi‟ye Tanıklık” kitabındaki anılarında da belirttiği gibi 

Holtay ile ilgili bilgilerin, anıların ve fotoğrafların yer aldığı Ģahsi notları, MSGSÜ 

Bina Bilgisi Kürsüsü arĢivinde bulunmaktadır; ancak notları üniversitenin basıma 

hazırlamak üzere çalıĢma yapması nedeniyle incelenememiĢ ve çalıĢmada yer 

verilememiĢtir. 

1961 yılına kadar Güzel Sanatlar Akademisi‟ndeki görevine devam eden Holtay, 

doğum tarihine göre altmıĢ beĢ yaĢını 13.07.1961 günü doldurduğundan, bu tarihten 

itibaren emekliye çıkarılmıĢtır (MSGSÜ Personel ArĢivi, 03.07.1961 kayıt tarihli 

belge). Arif Hikmet Holtay‟ın, Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğü‟ne eli ile 

yazdığı yazıda da emeklilik durumunu Ģu sözleri ile belirtmiĢtir; “… YaĢ haddi 

dolayısıyla, Temmuz 1961 tarihinde emekliye ayrılacağım. Dokuz senedir, 90lık 

kadrodan 125 lira maaĢ almaktayım. Vazifemde uzun yıllar devam eden 

mağduriyetimin emekliliğimde olsun devam etmesine meydan verilmemesi için bir 

emanet kadro ile terfiim yapılmak suretiyle emekliye ayrılmam hususunun teminini 

saygılarımla rica ederim.”  

Arif Hikmet Bey, 1961 yılında Akademi‟den ayrılıĢının ardından Muammer Onat ve 

eĢi Nursel Onat‟ın özel daveti ile 1967-1968 akademik yılının Bina Bilgisi açılıĢ 

derisini vermek üzere bir kez daha derse katılmıĢtır (ġekil 3.78). Nursel Onat (2010), 

eĢi ile birlikte Holtay‟ı davet etmek üzere Tünel‟de, Nergis sokaktaki evinde ziyaret 

ettiklerini hatırlamakta ve bu davetin kendisinin okuldan kırgın ayrılıĢının ardından 

güzel bir jest olduğunu ifade etmiĢtir.  
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ġekil 3.78 : 1960 yılında Arif Hikmet Holtay, Asım Mutlu ve Muhlis Türkmen, GSA 

Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Kürsüsü‟nde  (Mutlu, 1995, s:58). 

Holtay, mimari uygulamaları ile paralel olarak yürüttüğü Güzel Sanatlar Akademisi, 

Mimarlık Bölümü‟ndeki otuz bir yıllık akademik çalıĢmalarıyla, kurumun önde gelen 

isimlerinden biri olmuĢtur. Almanya‟daki eğitimi ve mimari deneyimlerinin etkisinde 

Alman ekolü ile özdeĢleĢtirilen kiĢiliği ve mimari kimliği, akademik olarak 

öğrencilerine farklı bir perspektif sunmuĢtur. Bu özellikleri ile Holtay, akademik 

çevrede kendine özgü yer edinmiĢtir. Bu sayede uzun yıllar akademik çalıĢmalarını 

sürdürebilme imkanı bulmuĢ, kimi zaman zor koĢullarda da olsa Türkiye‟nin uzun 

süre tek mimarlık okulu olan Güzel Sanatlar Akademisi‟nde çok sayıda genç mimar 

yetiĢtirmiĢtir. Holtay, özellikle Bina Bilgisi kürsüsünün kuruluĢunda Egli ile 

çalıĢmaları ve sonrasında da oluĢturulan eğitim sisteminin oturtulmasında eğitimci 

kimliği önemli bir rol oynamıĢtır. Kendisinden kürsüyü devralan yeni nesiller de 

hocanın koyduğu esasları temel alarak eğitime devam etmiĢlerdir. Arif Hikmet 

Holtay, kendine özgü kiĢiliği ve eğitimci kimliği ile öğrencileri ve meslektaĢları 

tarafından sayılan ve sevilen bir kiĢilik olmuĢtur. 
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4.  TÜRKĠYE’DE CUMHURĠYET DÖNEMĠ MĠMARLIK DÜġÜNCESĠ VE 

ARĠF HĠKMET HOLTAY 

4.1 Modern YaklaĢımlar (1930-1940) 

Cumhuriyet‟in ilanı, Ġmparatorluktan ulus-devlete geçiĢte zorlu ve uzun bir sürecin 

sonucunda yenilgiyle biten 1. Dünya SavaĢı‟nın, önceki savaĢların ve son derece zor 

kazanılmıĢ KurtuluĢ SavaĢı‟nın ardından; harap olmuĢ bir ülkenin, çökmüĢ ekonomik 

ve sosyal koĢullarında, yorgun bir halkla gerçekleĢtirilmiĢtir. Cumhuriyet‟in ilk 

yılları savaĢın yol açtığı yıkıntıların onarımı ve yeni devletin kuruluĢ çalıĢmaları ile 

geçerken; aydın ve çağdaĢ bir toplum seviyesine ulaĢma yolunda da köktenci bir 

değiĢimin baĢlangıcı olmuĢtur. Tekeli‟nin de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti 

kuruluĢundan itibaren aydınlanma geleneği içinde köktenci bir “çağdaĢlaĢma” ya da 

“modernite” projesini uygulamaya çalıĢmıĢtır. Köktenci bu çağdaĢlaĢma projesi, 

tarihte hem bir kopuĢ, hem de bir süreklilik olarak değerlendirilmiĢtir. Bir kopuĢ 

olarak değerlendirilmiĢtir çünkü çok yönlü bir çağdaĢlaĢma projesi uygulamasına 

gidilmiĢtir. Diğer yandan bir süreklilik olarak değerlendirilmiĢtir çünkü Türkiye‟de 

yaĢayanların zengin kültürel birikimi üzerine oturmuĢtur (Tekeli, 1998, s:1). 

Cumhuriyet‟in ilk yılları KurtuluĢ SavaĢı‟nın izlerini silmek, çökmüĢ ekonomik ve 

sosyal koĢulları iyileĢtirmek yönünde her alanda giriĢimlerle geçmiĢtir. 1924 yılında 

imzalanan Lozan AntlaĢması ile Türkiye Cumhuriyeti uluslararası ortamda tanınmıĢ, 

gümrük vergileri 1929 yılına kadar 1916 yılındaki seviyesinde kalması Ģart 

koĢulmuĢ; döviz kurları ve dıĢ ticaret üzerinde herhangi bir denetim kalmamıĢtır. 

Yerli sanayi kazancı ise Avrupa‟dan ithal edilen tüketim malları için kullanılmıĢtır 

(Batur,2007, s:71). Ekonominin iyileĢtirilmesi yönünde, bu dönemde izlenen liberal 

ekonomi politikasının amacını Ġnci Aslanoğlu (1980, s:5), özel giriĢimlere ulusal 

ekonomi içinde önemli bir yer verilmesi; ancak özel sektörün gerçekleĢtiremediği 

yatırımların devlet eliyle yapılmasının sağlanması olarak belirtmiĢtir. Ülkede 

endüstrinin kurulması için devletçe banka ve çeĢitli kuruluĢlar oluĢturulmuĢ, özel 

giriĢim yoluyla endüstrileĢmeyi sağlamak ve sermaye birikimini arttırmak için ise 

1927 yılında TeĢvik-i Sanayi Yasası çıkarılmıĢtır. 
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1929 yılında baĢlayan Dünya Ekonomik Bunalımı ise liberal ekonomi politikalarının 

terk edilmesine ve devletçi politikaya yönelinmesine neden olmuĢtur. Ekonomik 

bunalım, Türk ekonomisinde ihracatta tarımsal ürün fiyatlarında düĢüĢ, ithal 

mallarında yükselme ve fiyat artıĢları biçiminde kendini hissettirmiĢ; devlet dıĢ 

ticaretin düzelmesi ve fiyat denetimi gibi bazı koruyucu önlemler almak zorunda 

kalmıĢtır (Aslanoğlu, 1980, s:6). Ekonomi, ancak 1930‟lu yıllardan sonra denetim 

altına alınabilmiĢ; demiryolları, limanlar, kamu hizmeti veren kuruluĢlar ve telefon 

Ģirketleri gibi ağlar ulusallaĢtırılmıĢtır.  Gümrük vergileri arttırılmıĢ ve 1930 yılında 

Merkez Bankası kurulmuĢtur. 1933 yılında ise 1. BeĢ Yıllık Sanayi Planı yürürlüğe 

girmiĢ ve devletçi politikalar tam anlamıyla uygulanmaya baĢlanmıĢtır (Batur,2007, 

s:72). 

Cumhuriyet‟in kurulduğu ilk yıllardaki mimari eğilim, Osmanlı mimarlığının son 

döneminde de egemen eğilim olan ve bu yıllarda da etkinliğini sürdüren, Osmanlı 

Revivalizmi olmuĢtur. Emperyalist devletlerin Osmanlı halkları üzerinde kurduğu 

bölücü ve mali baskıya karĢı oluĢan “Jöntürk” ya da “Yeni Osmanlılar” hareketi, 

1908 senesinde imparatorluğun sarsıldığı bir devrim biçimine dönüĢmüĢ, ortaya 

koyduğu yeni mesele “hürriyet” ve “millet” meseleleri olmuĢ ve yalnız mimarlık 

değil, bütün diğer sanatlar da milliyetçi ideoloji ve politikanın çerçevesinde 

ĢekillenmiĢtir (Ural, Çakır, 1971, s:24). Avrupa‟da 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren etkili olmaya baĢlayan milliyetçilik hareketleri de ortaya konan milliyetçi 

ideoloji ve politikayı desteklemiĢtir.  

Bu yıllar, çağlarının Batı mimarlık kültürü ile yetiĢmiĢ olan, baĢta Mimar Vedat ve 

Kemalettin Beylerin temsilcisi olduğu bir kuĢağın yapısal etkinliğinin sürdüğü bir 

dönem olmuĢtur. Bu mimarlar, günün milliyetçilik düĢünceleri ile paralellik gösteren 

ve Türk geleneksel mimarlığına dayanan Osmanlı Revivalizmini uyguladıkları 

yapılar inĢa etmiĢlerdir. Osmanlı Revivalizminin tasarım ve biçim özelliklerini 

gösteren bu yapıların çoğu büyük yapılar olup, çoğunda dönemin çağdaĢ yapım 

teknikleri ve malzemeleri kullanılmıĢtır (ġekil 4.1, 4.2). Genellikle simetrik ve 

aksiyal plan ve kütle düzenlemeleri olan bu yapıların, kullanılan plan Ģemaları, kütle 

ve mekanlardaki ölçü, oranlar ve kompozisyon kuralları bakımından Avrupa Neo-

klasizmine paralel bir üslup sergiledikleri; strüktürel veya strüktürel olmayan mimari 

öğelerde, dekorasyon, tasarım ve motiflerinde ve cephe düzenlemelerinde de 
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Selçuklu, Osmanlı ve Ġslam mimarlığından alınmıĢ biçimlere sahip oldukları 

görülmektedir (Batur, 1998, s:211).  

 

ġekil 4.1 : Vedat Tek Evi, Mimar Vedat, NiĢantaĢı, 1913-1914 / 4. Vakıf Han, 

Mimar Kemalettin, Sirkeci, 1916-1926 (Sözen, 1984, s:150, 143).  

 

ġekil 4.2 : Ankara Palas, Mimar Vedat / Vakıf Apartmanı, Mimar Kemalettin, 

Ankara (Url-16).  

Sahip oldukları geleneksel mimarlık öğeleri ile Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun 

sembollerini canlandırıcı ve hatırlatıcı niteliklere sahip olan bu mimari üslup bir süre 

sonra Atatürk devrimlerinin eski düzeni yıkmayı amaçlayan ilkeleri ile çeliĢmiĢtir. 

Mimar Kemalettin Bey‟in 1927 yılında ölmesiyle de en güçlü savunucusunu 

kaybeden akım, yerini 1930‟lardan sonra etkili olmaya baĢlayan modern bir mimarlık 

düĢüncesine bırakmıĢtır.  
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Osmanlı Revivalizmi düĢüncesinin popülaritesini kaybetmeye baĢladığı ve yeni bir 

mimarlık arayıĢı içindeki bu yılları Sedad Hakkı Eldem (1973, s:6) anılarında Ģu 

sözlerle ifade etmiĢtir; “Daha 1926 yılında (Ankara‟da ilk çalıĢtığım yıl) Osmanlı 

tarzına karĢı saldırmalar baĢladı. Ankara Palas oteli ile Vedat Bey gözden düĢtü. 

Mongeri “Kuleli Osmanlı” tarzındaki Gazi KöĢkü projesini geçiremedi. Bunlar 

Viyana‟da toplanıyordu. 1930‟a kadar olan yıllar içinde Holtzmeister‟ler, Oerley‟ler, 

Egli‟ler atandı, yeni bir mimari arandı. Bu mimarinin modern, batılı olması 

gerekiyordu. Osmanlı Rönesans ve restorasyonları geçmiĢe terk edildi.” Dönemin 

toplumsal ve ekonomik koĢulları da göz önüne alındığında, Cumhuriyet‟in ilk 

yıllarında mimaride, kuramda ve pratikte var olan Osmanlı Revivalizmi ile 

gereksinimlerin karĢılanması durumunda kalınmıĢtır. Bu nedenle de ilk yıllarda etkin 

olan bu mimari üslubu bir geçiĢ dönemi olarak görüp, tanımlamak mümkündür.  

 1930‟lu yılların baĢında etkili olmaya baĢlayan “yeni mimarlık” anlayıĢı ise Atatürk 

devrimleri paralelinde, Osmanlı Revivalizminin aksine; anıtsallık, sembolizm dıĢında 

baĢka sorunları da mimarlığın ilgi alanına dahil etmeyi hedefleyerek, çağdaĢ 

mimarlık düĢüncesi seviyesini yakalamayı amaçlamıĢtır (Alsaç, 1976, s:20). Kısıtlı 

ekonomik koĢullar altında uygulama alanı bulan bu yeni anlayıĢtaki tasarımlar, 

Büyük Buhran‟ın sonuçlarından büyük ölçüde etkilenmiĢtir. Bu dönemde devletçi 

ekonomi modeli mimarlığı da doğrudan etkilemiĢ, kamu sektörü konut yapımı 

dıĢında neredeyse bütün inĢa faaliyetlerinden sorumlu tutulmuĢtur. Ġmparatorluktan 

devralınan yapı sanayi, yapısal malzeme ihtiyacını karĢılayamayacak durumda 

olduğundan, yapı alanı bütünüyle ithal malzemeye bağımlı hale gelmiĢtir. Bu 

nedenle bütçede bayındırlık alanına %15‟e varan oldukça yüksek oranlarda ödenek 

ayrılmıĢ; yapım programında ise tümüyle zorunlu ve fonksiyonel yatırımlara öncelik 

verilmiĢtir. Afife Batur (1998, s.211), dönemin kentsel yapım programının öğelerini, 

altyapı tesislerinin millileĢtirilmesine, ulaĢım ağının geliĢtirilmesine vb. mühendislik 

yatırımlarına eĢlik eden hizmet yapılarının yapımı; savaĢ geçirmiĢ Anadolu 

kentlerinin onarımı ve küçük ölçekli hizmet ve prestij yapılarının yapımı ile 

Ankara‟nın baĢkent olarak bayındırılma ve kuruluĢ giriĢimleri ve Misak-ı Milli 

sınırları dıĢında kalmıĢ yörelerden gelen göçmenlerin iskanı olarak belirtmiĢtir. 

Cumhuriyet‟in ilan edilmesinin hemen ardından ülkenin iki büyük kentsel planlama 

sorunu olan, savaĢ sonrası yıkılan Anadolu kentlerinin yeniden planlanarak, imar 

edilmesi ve Ankara‟nın baĢkent olarak ilanının Cumhuriyet‟i büyük bir kent 
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planlaması iddiasıyla karĢı karĢıya bırakması, ülke yatırımlarında bu konuları 

öncelikli duruma getirmiĢtir (Tekeli, 1998, s:6). Özellikle ülkenin dıĢ dünya ile en 

önemli bağlantısı olan Ġstanbul‟un bırakılarak Ankara‟nın baĢkent ilan edilmesi 

devrimci bir karar olmuĢtur. Cumhuriyet rejiminin ulusalcı bir çağdaĢlaĢma örneği 

yaratmak adına Anadolu‟nun ortasında baĢkent yaratma çalıĢmalarına ilk yıllardan 

itibaren hız verilmiĢtir. BaĢkentin imarı için üç plancı arasında açılan sınırlı 

yarıĢmayı Herman Jansen kazanmıĢ ve Ankara için tüm kenti kapsayan bir plan 

hazırlanmıĢtır. Aynı zamanda bu model çalıĢmanın Anadolu kentlerinin 

düzenlenmesi için de örnek teĢkil etmesi düĢünülmüĢ; ancak bu kentlerde hızlı bir 

büyüme gerçekleĢtirilememiĢtir.  

Cumhuriyet‟in, kentsel mekanlarının planlanması ve bayındırılmasına verilen öncelik 

nedeniyle, yapımı ivedi, zorunlu olan ve çoğu da Ankara‟da inĢa edilen yapıların 

dıĢında, ülke genelinde savaĢ sonrasındaki ilk beĢ yıl içinde önemli bir yapım 

etkinliği ya da yatırımı gerçekleĢtirilmemiĢtir. Özellikle savaĢın yıktığı Anadolu 

kentlerinin yeniden inĢa edilmesini ön gören yapılaĢma programları dahilinde tüm 

belediyelerin program ve uygulamaları standartlaĢtırılmıĢtır. Programlarda kentlerin 

yaĢam biçimlerinin ve sağlık koĢullarının iyileĢtirilip, medenileĢtirilmesi ve belediye 

gelirlerinin arttırılması hedeflenmiĢtir. Kentlerin yapılandırılmasında ise 

standartlaĢtırılmıĢ, simgesel kent unsurları ve biçimler kullanılmıĢtır (Batur,2007, 

s:73).  

Cumhuriyet yönetimi tüm bu amaçlarını gerçekleĢtirmek için özellikle Ankara 

örneğinde edindiği deneyimler paralelinde, 1930-1935 yılları arasında çıkardığı beĢ 

yasa ile Osmanlı‟lardan kalan mevzuatı değiĢtirerek yeni bir kurumsal düzenlemeye 

gitmiĢtir. Bu yasalar ile oluĢturulan sistem Cumhuriyet‟in kent yönetimi ve kent 

planlaması konusundaki yaklaĢımını 1980‟li yıllara ve hatta daha sonrasına kadar 

belirlemiĢtir (Tekeli, 1998, s:10-11). Hem Belediye yönetimi, hem de kent 

planlaması konusunda bu dönemde yaĢanan tüm bu geliĢmeler, bu alanlarda eğitilmiĢ 

profesyonellerin daha çok bilgi aktarımına ihtiyaç duyulmasına neden olmuĢtur. Bu 

nedenle de yükseköğretim ve üniversite programları içinde ilk kez kent yönetimine 

ve planlamasına iliĢkin dersler bu yıllarda yer almaya baĢlamıĢtır. 

Cumhuriyet mimarlığının oluĢum dönemi olarak nitelendirebileceğimiz 1930-1940 

yılları arasında, ülkenin ivedilikle gerçekleĢtirmesi zorunlu olan tüm bu kentsel 

planlama ve yapılaĢma programlarını uygulayabilecek yeni bir mimarinin formları ve 
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iĢlevleri belirlenmiĢtir. Bu ihtiyaçların yönlendirdiği “yeni mimari”nin karakterinin 

oluĢumunda ise Kemalist ideolojinin reformları ve yeni Türk devletinin yapısının 

oluĢturulması belirleyici olmuĢtur. Atatürk devrimleri toplum yaĢamına yenilikçilik, 

ulusçuluk, iĢlevselcilik, yararcılık, nesnellik ve bilime, teknolojiye ve ilerlemeye 

inanıĢ gibi kavramları ve değerleri getirmiĢtir (Batur,2007, s:72). Atatürk devrimleri 

çerçevesinde toplumun her alanda değiĢtirilmesi, çağdaĢlaĢtırılması ve her alanda 

Batı‟ya açılımın gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Bu değiĢimin ise sadece yüzeysel 

değil, düĢünce alanında da gerçekleĢtirilebilmesi amaçlanmıĢtır. Ġstenen Batının 

bilinçli olarak öğrenilmesi, Türkiye koĢullarına uygun, çağdaĢ, yeni bilim ve sanat 

ürünlerinin üretilmesi olmuĢtur (Alsaç, 1976, s:21). Batının öğrenilmesi yolunda, 

Türk mimarları da ilk olarak Batıya bilinçli olarak bakmaya baĢlamıĢ ve böyle bir 

ortamda mimarlık yapılmaya baĢlanmıĢtır.  

Bu dönemde Türk mimarlar tarafından yakından takip edilen, Batıdaki modern 

mimarlığın temellerini oluĢturan Bauhaus düĢünceleri yeni mimarinin oluĢumunda 

büyük ölçüde etkili olmuĢtur. Bauhaus, mimarlıkta yalınlığı, ekonomikliği, 

rasyonelliği ve fonksiyona uygunluğu önermiĢtir. Yapı sanatını bütün sanatların 

birleĢtiricisi olarak görüp, güzel sanatları ve el sanatlarını tek bir çatı altında 

birleĢtirmeyi hedeflemiĢtir (ġekil 4.3). Malzemenin amacına uygun, yerinde 

kullanılması gerektiği düĢüncesini yaymıĢ, bunun için de malzemenin ve nasıl 

iĢleneceğinin öğrenilmesi gerektiğini, bunun da okullarda mimarlık eğitimi sırasında 

atölye uygulamalarında öğrenilebileceğini belirtmiĢtir. 

Avrupa‟da 1920‟lerde baĢlayan bu modern mimarlık hareketlerinin resmi tarihinin 

yazılmasında, Stuttgart‟taki 1927 Weissenhof konut sergisi ve 1928‟de yıllık 

toplantılar ve yayınlar ile modern mimariyi savunan uluslararası bir örgüt olarak 

CIAM‟ın kurulması özellikle etkili olmuĢtur (ġekil 4.4). 1930‟larda üretilen birçok 

yayım da modern hareketin ortak bilimsel ve biçimsel kaygılar etrafında, yerellikten 

bağımsız, uluslararası bir üslup olarak yayılmasını sağlamıĢtır (Bozdoğan, 2002, 

s:172).  

Avrupa‟daki sanayi toplumunun, makine üretimini ve ev inĢasında duyduğu yeni 

ihtiyaçlarını konu alan modern mimari, Türkiye‟de bu alt yapıyı ve tartıĢma ortamını 

bulamamıĢ olmasına rağmen Türk mimarlar için yol gösterici olmuĢtur. Atatürk 

devrimlerinin Batıdan örnek alarak gerçekleĢtirdiği yenilikler, mimarlıkta da yeniyi 

arayan Türk mimarlara temel oluĢturmuĢtur. 1930‟lu yıllardan sonra bu düĢünceler 
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yayılmaya ve benimsenmeye baĢlanmıĢtır. Dönemin toplum ihtiyaçlarını karĢılamada 

da bu düĢüncelerin etkili olduğu yeni mimari gerekli imkanları sunmuĢtur. 

 

ġekil 4.3 : Bauhaus Okulu Binası, Walter Gropius, Dessau, 1926 (Url-3).  

 

ġekil 4.4 : Bauhaus Konutu, Walter Gropius, Dessau, 1926 (Url-2) / Weissenhof 

Konut Projesinden bir örnek, Le Corbusier, Stuttgart, 1927 (Url-3). 

ġehircilik ve mimarlıkta Batı‟nın örnek alınması yolunda, Batı‟dan eğitim yolu ile 

öğrenme düĢüncesi ve Türk mimar sayısının tüm mimarlık ihtiyacını karĢılamaya 

yeterli olmaması; yabancı uzmanların ülkeye davet edilmesini kaçınılmaz kılmıĢtır. 

Özellikle 1927 yılında TeĢvik-i Sanayi kanunun çıkarılması ile yabancı Ģehircilik 

uzmanları ile çokça yabancı mimar, bu dönemde Türkiye‟de çalıĢma imkanı 

bulmuĢtur. Büyük Buhran‟ın ardından da Türkiye, Almanya‟nın ekonomik ve politik 

nüfuzuna girmiĢ ve Almanya ile artan iliĢkiler ülkeye davet edilen yabancı 

mimarlarda Almanların etkinliğini arttırmıĢtır (Ural, Çakır, 1971, s:23). Bu mimarlar 

ülkede modern mimarlığın yayılmasında da etkin bir rol oynamıĢlardır. 1928 yılında 

Ankara Nazım Planı YarıĢmasını Hermann Jansen kazanması ile baĢkentte hız 

kazanan modern eğilimdeki özellikle büyük ölçekli kamu yapılarını tasarlama görevi 

yabancı mimarlara verilmiĢtir.  
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Bu dönemde özellikle ön plana çıkan iki isim, Clemens Holzmeister ve Ernest Egli 

olmuĢtur. Bu iki isim uygulamalarının yanı sıra; yaptıkları danıĢmanlıklar ve öğretim 

kurumlarında aldıkları görevlerle Türkiye‟de mimarlık mesleğinin geliĢmesini de 

derinden etkilemiĢlerdir.  Bu dönemde mimarlık alanında görev almıĢ diğer yabancı 

mimarlar arasında, Hans Poelzig, Martin Elsaesser, Paul Bonatz, Robert Vorhoelzer, 

Gustav Oelsner, Wilhelm Shütte; Ģehircilik uzmanlarından, Martin Wagner, Henri 

Prost, Ernest Reuter gibi isimler de yer almıĢtır. 

Clemens Holzmeister, 1928 yılında kabul edilen Jansen Planı‟nda Yönetim 

Mahallesi olarak ayrılan kesimin planlanmasının yanı sıra; Milli Savunma Bakanlığı 

(1928-1930), Genel Kurmay Bakanlığı (1929-1930), Ankara Orduevi (1930-1933), 

Harp Okulu (1930-1935), CumhurbaĢkanlığı KöĢkü (1930-1932), Anton Hanak ve 

Josef Thorak ile birlikte Güven Anıtı (1932-1936), ĠçiĢleri Bakanlığı (1932-1934), 

Bayındırlık Bakanlığı (1933-1934), Yargıtay (1933-1935), Ticaret Bakanlığı (1934-

1935), Emlak ve Kredi Bankası (1933-1934), Avusturya Büyükelçiliği (1935-1936) 

ve Merkez Bankası (1931-1933) binalarının proje ve uygulamalarını üstlenmiĢtir 

(ġekil 4.5, 4.6). 1932 yılında TBBM Binası için açılan uluslararası proje 

yarıĢmasında aldığı birincilikle ise Ankara‟daki en büyük ve en önemli uygulamasını 

gerçekleĢtirmiĢtir (ġekil 4.7). Afife Batur (2007, s:82), Holzmeister‟ın yapılarındaki 

tasarım özelliklerini büyük dikdörtgen orta avlulu veya “U” veya “H” biçiminde 

klasik Ģemalar, simetrik ve aksiyal plan ve cephe düzenlemeleri, mafsalsız blok 

birleĢmeleri olarak belirtmiĢtir. Holzmeister tüm bu projelerinin sayısı, büyüklüğü ve 

nitelikleri nedeniyle döneminin en güçlü mimarı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Modern yapıları ile “yeni mimari”nin önemli temsilcilerinden biri olan Ernst Egli, 

Türkiye‟de öğretim üyesi, danıĢman ve mimar olarak görev almıĢtır. Egli, mimarlık 

üzerindeki asıl etkisini Güzel Sanatlar Akademisi‟nde eğitimci olarak görev aldığı 

yıllarda, mimarlık eğitiminde klasik sistemden modern sisteme geçiĢin ve 

gerçekleĢen değiĢimin temellerini atarak göstermiĢtir. GerçekleĢtirdiği akademik ve 

yapısal çalıĢmalarda Türkiye‟nin ekonomik ve kültürel koĢullarını ön planda 

tutmuĢtur. Yapıları, sade, yalın, fonksiyonel ve anonim kullanıma uygun olarak 

değerlendirilen Egli‟nin baĢlıca yapıları arasında, Ankara Devlet Konservatuarı 

(1927-1928), SayıĢtay (1928-1930) (ġekil 4.8), ErkekTicaret Lisesi (1928-1930), 

Ġsmet PaĢa Kız Enstitüsü (1930), Siyasal Bilgiler Okulu (1935-1936), Atatürk Orman  
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ġekil 4.5 : Milli Savunma Bakanlığı, Clemens Holzmeister, Ankara, 1928-1930, 

(Url-16) / CumhurbaĢkanlığı KöĢkü, Clemens Holzmeister, Ankara, 

1930-1932 (Sözen, 1984, s:236).  

 

ġekil 4.6 : ĠçiĢleri Bakanlığı, Clemens Holzmeister, Ankara, 1932-1934 / Merkez 

Bankası, Clemens Holzmeister, Ankara, 1935-1936 (Balamir, 2010, 

s:285).  

 

ġekil 4.7 : TBMM Binası, Clemens Holzmeister, Ankara (Url-16).  
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Çiftliği Marmara KöĢkü ve Türk Hamamı, Ġsviçre ve Irak sefaretleri ile Ġstanbul‟da 

Bebek Ragıp Devres Villası (1932) bulunmaktadır (ġekil 4.9). 

Bruno Taut da Türkiye‟de bulunduğu kısa süre içerisinde mimarlık üzerinde etkili 

olmuĢ, döneminin önde gelen isimlerden biridir. Daha çok Ankara Üniversitesi Dil 

ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasının mimarı olarak bilinen Taut‟un diğer yapıları 

arasında, Asım Kömürcüoğlu ile birlikte Ankara‟da Atatürk Lisesi (1937-1938), 

Franz Hillinger ile birlikte Cebeci Ortaokulu (1938), Ġzmir‟de Kız Enstitüsü (1938), 

Trabzon‟da Erkek Lisesi (1938) ve Ġstanbul‟da Emin Vafi Korusu‟ndaki ev 

bulunmaktadır (ġekil 4.10). Tasarımını yapıp, inĢa ettiği Atatürk‟ün katafalkı da 

ölümünden hemen önce yaptığı son tasarımı olmuĢtur. Taut, bu yapılarının yanında, 

Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü‟ndeki eğitimci kimliğiyle de ön plana 

çıkmıĢtır. Evrensel mimarlık ölçütlerini gözettiği mimari tasarımlarının yanı sıra, 

Türk mimarlığının sorunlarına ve kültürel sürekliliğine gösterdiği duyarlılıkla 

dönemin mimarları arasında farklı bir yere sahiptir. 

Yabancı mimarların ülkeye davet edilmesinin yanında, mesleki yayımların baĢlaması 

da modern mimarlığın tanınmasını ve yayılmasını sağlamıĢtır. 1931 yılında Zeki 

Sayar, Abidin MortaĢ, Sedad Hakkı Eldem, ġevki Balmumcu ve Aptullah Ziya 

yönetiminde, ilk mimari meslek dergisi Mimar yayımlanmaya baĢlamıĢtır. 1935‟te 

ise Arapça kökenli kelimelerin Türk dilinden çıkarmaya yönelik giriĢimler dahilinde 

adı Arkitekt olarak değiĢtirilmiĢtir. Dergi, 1941 yılına kadar mimari alanındaki tek 

uzmanlık yayımı olmuĢ ve Türkiye‟de modernist mimarlık mesleğinin oluĢumuna 

tanıklık eden birincil belge olmuĢtur (Bozdoğan, 2002, s:179). Dergide, Türk 

mimarların projelerinin ve yazılarının yanı sıra; dünyanın çeĢitli yerlerinden yabancı 

mimarlara ait modern bina örnekleri ve tanıtım yazıları ile modern mimari hakkında 

teorik yazıların da çevirileri yer almıĢtır. 

Tüm bu farklı etmenlerin etkisinde Ģekillenen 1930‟lu yıllardaki “yeni mimari” 

söyleminin ana temasını iĢlevsellik ve rasyonalite oluĢturmuĢtur. Modern formun 

mantıksal çözümlerini vurgulamak, Osmanlı Revivalizmini “yeni mimari”nin 

rasyonel gerçekleri ile reddetmek, yeni ile eski arasındaki karĢıtlığı dile getirmekte 

özellikle iĢe yaramıĢtır. Aptullah Ziya Kozanoğlu‟nun (1932, s:97) Mimar 

dergisindeki “Yeni Sanat” baĢlıklı yazısında eski mimarinin terk edilmesi gerektiği 

Ģu Ģekilde ifade edilmiĢtir; “Hakiki sanat eseri eskilerin taklidi ile, stillere itaat ile  
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ġekil 4.8 : Devlet Konservatuarı, Ernst Egli, Ankara,  1927-1928 (Sözen, 1984, 

s:233) / SayıĢtay Binası, Ernst Egli, Ankara, 1928-1930 (Url-16).  

 

ġekil 4.9 : Ragıp Devres Villası, Ernst Egli, Ġstanbul, 1932 (Url-1).  

 

ġekil 4.10 : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bruno Taut, Ankara (Url-15) / Bebek 

Emin Vafi Korusu‟ndaki villa, Bruno Taut, Ġstanbul (Url-12).  
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olamaz. Hakiki sanatkar asrın ihtiyaçlarını, içtimai zevklerini gören ve ibda eden 

sanatkardır. Eskileri taklit eden sanatkar, Ģarkın minyatür üzerinde bir nakkaĢ gibi 

iğne ucu ile çalıĢan ve sanat kıymeti, sarfettiği senelerle ölçülen tezhipçis ile aynı 

ayardadır.”  

Yeni ve eski mimarlıkta görülen karakter değiĢiklikleri iki devrin farklarını ortaya 

koymuĢtur. Böylece mimarlık Sanayi Nefise‟nin çizdiği sınırların dıĢına çıkmıĢ, 

kendisine yeni bir yer edinmiĢtir. “Modern” diye adlandırılan dönemin mimarisi 

süslemeden ve motiflerden uzak, basit, güzel geometrik Ģekiller ile güzel ve uyumlu 

bir üslup sergilemiĢtir. 

“Yeni mimari” söylemi ile fonksiyonel ve rasyonel tasarım ilkeleri doğrultusunda, 

modern koĢulların sağlandığı yapıların inĢası önerilmiĢtir. Yeni mimari bağlamında, 

mimarın da sağlam, yeni hayatın ihtiyaçlarını karĢılayabilecek, konforlu tasarımların 

yanında ekonomik koĢulları da düĢünmesi gerekmiĢtir. Böylelikle güzel ve etkili 

yapılar yapmak yolunda sağlamlılık ve ekonomik koĢullar da sağlanabilmiĢtir. 

Mimarinin Ģekil için yapılmadığı, aksine mimari için mantıklı bir Ģekil doğduğu 

düĢüncesi ön planda olmuĢtur. Bu Ģekil, sağlam ve ekonomik olmasının yanında 

etkili ve güzel bina olarak hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir Ģekil olmuĢtur 

(Mimar, 1933, s:245-247).  

Avrupa‟da sanayileĢmenin inĢaat ve mimari alanlarındaki hakimiyeti, ticaret ve 

sanayide de olduğu gibi ekonomik koĢulların ön planda tutulmasına ve inĢaatta 

standartlaĢmaya gidilmesine neden olmuĢtur. Türkiye‟deki mimarlık ise kısıtlı 

ekonomik koĢullarda, gerekli sanayileĢme alt yapısını bulamamıĢ olsa da, inĢaatta 

pratikteki ve uygulamadaki teknolojik geliĢmeler, betonarme, çelik, cam, tecrit edici 

maddeler gibi malzemelerin kullanımı yaymıĢ, ekonomik uygulamalar 

gerçekleĢtirebilmek adına her tip bina için inĢaatta standartlaĢma yoluna gidilmesini 

sağlamıĢtır. Yeni inĢaat malzemelerinin sağladığı imkanların yanında, ülkenin dört 

bir yanına nakledilmesinin yüksek maliyeti, yeni mimari üsluptaki yapıların 

yapımının dıĢında, yayılmasının da önündeki en önemli engel olmuĢtur. Bu nedenle 

de yeni mimarinin uygulaması büyük ölçüde sınırlı olmuĢtur.  

Modern teknik ve malzemeler, inĢaat usulleri üzerine de birçok yenilikler getirmiĢtir. 

Modern yaĢamın getirdiği yeni hayat tarzına uyum sağlayabilmek için bina 

unsurlarının Ģekillerinde de birçok değiĢiklikler olmuĢ ve yeni formlar meydana 
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gelmiĢtir. Betonarme ile ortaya konan inĢaat sistemi, direkler üzerine inĢa edilen 

evler, bu evleri örten teraslar ve yeni inĢaat sisteminin uygulamaya elverdiği geniĢ 

açıklıklı pencereler, yeni formları meydana getiren unsurlar olmuĢlardır. “Yeni 

mimari”nin yapısal unsurlarının belirlenmesinde ve benimsenmesinde, Avrupa‟da 

modern mimarinin önemli temsilcilerinden biri olan Le Corbusier‟in tanımladığı ve 

uyguladığı modern yapısal unsurların da büyük ölçüde etkili olduğu görülmektedir.  

“Yeni mimari”de koĢullar gereği iĢlevsellik, rasyonellik ve bilimsellik öncelikli 

araĢtırma alanını oluĢtururken; mimarideki form ve estetik kaygısının geri planda 

kalıĢı, mimarları yeni bir araĢtırma alanına, mimaride güzellik arayıĢına itmiĢtir. 

Sami Macaroğlu (1933, s:24-26), Mimar dergisindeki “Mimaride His ve Mantık” 

yazısında, yeni mimarinin histen yoksun olarak ifade edilmesini eleĢtirmiĢtir. Yeni 

mimaride, mimari elemanların organizasyonunda ve birbiri ile olan uyumunda da 

güzellik arandığı ve bu arayıĢın araĢtırma ve icat gerektirdiği belirtilmiĢtir. Ġcadın ise 

zengin bir düĢünce ve his temeline oturması ön görülmüĢtür. Var olan örneklerin, 

düĢünce temelini zenginleĢtirebileceği; ancak kopya edilmemesi gerektiği 

vurgulanmıĢtır çünkü iklim, çevresel koĢullar, sosyal seviye ve hatta yerel 

malzemelerin her bölge için ayrı oluĢu, her mimari fikrin, uygulanacak yer için 

kıymetli olduğunu göstermiĢtir; “Bir taraftan vücude gelmiĢ eserlerle muhayyelemizi 

zenginleĢtirirken onları asla kopya etmeyerek yaratmaya mecburuz. Çünkü yeni 

mimari kopya edilemez. Heyeti umumiyenin ahengi binayı aynen nakletmekle bile 

muhafaza edilemez. Modern eser muhiti ile mana alır. Muhite yabancı kalması onun 

kıymetini düĢürecektir.”  

Bruno Taut‟un (1938, s:165-168) Arkitekt dergisindeki “Mimari Nedir?” baĢlıklı 

yazısında ise “yeni mimari”nin temellerinin dayandığı üç unsur olarak; teknik, 

konstrüksiyon ve fonksiyon gösterilmiĢ; ancak mimari bir eser meydana getirmek 

için sadece bu üç esasa dayanmanın yeterli olmadığı ifade edilmiĢtir. Bu üç unsur 

gerçek bir mimari eser yaratmak için aracı unsurlar olarak tanımlanmıĢ, tek baĢına 

mimari eser yaratmak için yeterli özellikleri olmadığı ifade edilmiĢtir. Mimari bir 

eser yaratmak için her Ģeyden önce proporsiyon olması gerektiği belirtilmiĢtir; 

“Mimarı mimar yapan ilk Ģey proporsiyondur ve teknik, konstrüksiyon, fonksiyon ise 

ancak proporsiyon sayesinde mimarinin birer sanat vasıtası haline geliyorlar gibidir.” 

Proporsiyonun sadece sanat eserlerinde değil, insanların güzel bulduğu doğada ve 

insanlar arasındaki iliĢkilerde de olduğu belirtilirken; proporsiyon sayesinde bütünü 
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ve onu teĢkil eden birimlerin kavranabileceği ifade edilmiĢtir. Mimaride bütünlüğün, 

duvarların, tavanın ve zeminin birbirleri ile uygunluk ve proporsiyon halinde olduğu 

zaman sağlandığı ve yaratılan bu bütünü gördüğümüz zaman güzel bir mekan olarak 

ilgi çektiği ve böylece mimariyi yaratan duygunun ortaya çıktığı ifade edilmiĢtir. 

Devlet tarafından öncelikli olarak baĢkentte kamu yapılarının inĢasına hız 

verilmiĢken, gerek Ankara‟da hızla artan nüfus, gerekse savaĢ sonrası Anadolu 

kentlerine göç oranındaki hızlı artıĢ önemli bir konut ihtiyacı doğurmuĢtur. Bu 

nedenle mekan, tasarımda güzelin arandığı mimaride öncelikle ele alınan konu 

olmuĢtur. “Yeni mimari”nin, mimara yüklediği tasarım ve inĢa misyonunun dıĢında; 

yeni ve modern bir yaĢam biçimini de benimsetmesi, bu dönemin konut mimarisinin 

temelini oluĢturmuĢtur. Amaç, herkes için konforlu, ucuz, rahat ve sakin bir çevrede, 

tüm ihtiyaçları sağlayabilecek ve aynı zamanda da mimari olarak tatmin edebilecek 

bir mesken tasarlayabilmek olarak tanımlanmıĢtır. Tüm bunlar dikkate alınırken, aynı 

zamanda yapının çevresi ile uyumlu olması da dikkate alınmıĢtır.  

Mesken mimarisine verilen önem, 1939 yılındaki Arkitekt dergisinin “Kübik Yapı ve 

Konfor” baĢlıklı yazısında Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir; “Devrimizin modern mimarlığı 

sanat tarihine mesken mimarlığı diye geçecektir. Mimarın eseri bir lüks, bir süs 

değildir. Ruh ve sıhhat üzerinde, hayat üzerinde, kültür ve terbiye üzerinde mimarlık 

eserlerinin ne tesirler yaptığını böyle hakiki mimarlık eseri olan yuvalarda 

yaĢayanlardan sorunuz (Ünsal, 1939, s:181-182).”  

Modern bir yaĢam biçimi sağlamak adına, evin dıĢıyla olduğu kadar, iç dizaynıyla da 

ilgilenen mimar için mobilya tasarımı da önemli bir konu olmuĢ; mimarın yeni 

ihtiyaçlara uygun, modern ve konforlu mobilyalar tasarlamaları gerekliliği 

doğmuĢtur (ġekil 4.11).  

Dönemin mesken mimarisi dahilinde ele alınan diğer bir konu ise Anadolu‟daki 

mesken ihtiyacını karĢılamak adına, model köylerin tasarlanması, köylerin 

kolonileĢtirilmesi ve köylülere modern yaĢam koĢullarının standardize edilerek 

sunulması olmuĢtur. KurtuluĢ SavaĢı‟nın doğurduğu önemli sonuçlardan biri yurt 

değiĢtirme olmuĢ ve neden olduğu mesken ihtiyacı Cumhuriyet‟in ilanı ile ilk olarak 

ele alınan konulardan biri olmuĢtur. Kurulan yeni köyleri, içinde oturacak insanların 

yaĢayıĢ tarzı ve adetlerini göz önünde bulundurmakla birlikte, bu adetlerin günün 

modern koĢullarına uymaması da göz önünde bulundurularak tasarlanması 
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hedeflenmiĢtir. Bu tasarımlar, mutfakların, tuvaletlerin standardize edildiği, en 

ekonomik ve en kullanıĢlı Ģekillerin belirlendiği birkaç tip plan olmuĢtur. Aynı 

zamanda ev planları oluĢturulurken, ailelerin nüfus miktarına ve kuruluĢundaki 

oryantasyon esaslarına da uyulmasına dikkat edilmiĢtir.  

 

ġekil 4.11 : Modern konut mimarisine örnek bir iç perspektif, A. Ziya Kozanoğlu 

(Mimar, 1931, sayı: 1, s:17) / Modern bir mobilya tasarımı (Mimar, 

1938, sayı: 8, s:273).  

Yeni çağın mimarlık alanına getirisi olan teknolojik ve yapısal geliĢmeler Ģehircilik 

alanında da yenilikler ve değiĢimler meydana getirmiĢtir. Bu yenilik ve değiĢimler 

çerçevesinde “güzel kent” yaratma ideali, Türk mimarlar için yeni bir araĢtırma alanı 

olmuĢtur. Avrupa‟da endüstrileĢmenin insanları Ģehir merkezlerine çekmesi, büyük 

Ģehirlerde nüfusun kapasitenin üstüne çıkmasına yol açmıĢ; bu da kentleĢmede yeni 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmasına neden olmuĢtur. Günün koĢullarında sıkıĢık, 

ıĢıksız ve havasız Ģehirlerin tersine; serbest alanların, açıklıkların, yeĢil alanların 

bulunduğu ve ihtiyaçlarına göre mıntıkalarına ayrılmıĢ Ģehirlere ihtiyaç duyulmuĢtur. 

Yeni kentleĢen Türkiye için de bu düzenlemeler örnek teĢkil etmiĢtir. Yeniden 

planlanan Ģehirlerin çeĢitli ihtiyaçlara göre mıntıkalara ayrılması, bu dönemde 

Ģehirciliğin esaslarından biri olarak ele alınmıĢ ve konut bölgesi olarak belirlenen 

kısımlarda Batı‟daki “Bahçe Kent” ütopyasının bir yansıması olan bahçeli evler 

düzeni önerilmiĢtir (Tekeli, 1998).  

ġehrin mıntıkalarına ayrılmasına örnek olarak, Behçet Ünsal (1937, s:201-204) 

Arkitekt dergisindeki “Zamanımızın Morfolojik Analizi” baĢlıklı yazısında 

Ankara‟daki mıntıkalaĢmayı örnek vermiĢtir; “Ankara Ģehri; yeĢillik mıntıkalar, 

endüstri mıntıkası, spor mıntıkası, amele mıntıkası, ikametgah mıntıkası, üniversite 

mıntıkası, sayfiye mıntıkası, resmi daireler mıntıkası ve bitiĢik apartmanlar mıntıkası 

olmak üzere 8 mıntıkaya teksim edilmiĢ bulunmaktadır. YeĢillik mıntıkalarda inĢaat 
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yasaktır. Endüstri mıntıkasında ikametgah yapılamaz… Bu sistemi ilk defa Almanlar 

tatbik etmiĢlerdir. Almanya‟nın Frankfurt ve Manheim Ģehirleri bu usulün en güzel 

tatbik sahaları olmuĢtur. Bugünkü ürbanistler açıklık ve ağaçlık mıntıkalara çok 

ehemmiyet vermekte, bunları Ģehrin teneffüs cihazı olarak telakki etmektedirler.”  

Arif Hikmet Holtay ise 1936 yılında Tan gazetesindeki “Güzel bir Ġstanbul idealine 

nasıl ulaĢabiliriz?”  baĢlıklı yazısında, ideal bir Ġstanbul kenti yaratabilmek için 

kentin mıntıkalara ayrılması gerekliliğini savunmuĢtur. Holtay, Ġstanbul‟un güzel 

algılanabilmesi için öncelikle Ģehrin giriĢ noktalarına dikkat çekmiĢtir. Denizden ve 

karadan Ģehrin giriĢlerinin tespit edilmesi gerektiğini belirtmiĢtir; “Bugünkü 

vaziyette deniz methali, yolcu için iyidir, fakat emtia için hiç de öyle değil. Emtia 

için ayrıca bir mıntıka yapmak lazımdır. Çünkü bugünkü vaziyet yolcu için iyi, emtia 

için gayri kafi olduğundan baĢka, güzel olan bir yeri de çirkinleĢtirmektedir.”  

Holtay, Ġstanbul için esas bir liman yeri tespit edilmesini önermiĢtir. Limanın yerinin 

tespit edilmesiyle de buna bağlı olarak kara ulaĢımını sağlayacak istasyonların da 

yerinin kendiliğinden belli olacağını belirtmiĢtir. Özellikle Ģehir içindeki ticaret 

alanlarının belirlenmesine dikkat çektiği yazıda, ticaret ve konut alanlarının 

birbirinden ayrılması üzerinde durmuĢtur. ġehrin imarında öncelikli olarak kara ve 

deniz kısmından giriĢ noktalarının ele alınması gerektiğini belirtmiĢtir; böylelikle 

Beyoğlu bölgesinde yoğunlaĢan imar faaliyetleri Ġstanbul‟un diğer bölgelerine de 

yayılabilecekti. Özellikle Boğaziçi‟nin sahip olduğu özgün konut dokusuna dikkat 

çeken Holtay, buranın sadece bahçe ve köĢk semti olarak ele alınmasını önermiĢtir; 

“Bence Boğaziçi yalnız bahçe ve köĢk semti hissini vermelidir. Ġskele baĢları 

meydanlık ve sağı solu bulvarlı rıhtım olabilir. Böylece her köy merkezi denizden de 

belli olur, iskele meydanları ve gezinti rıhtımlarından sonra, diğer iskele meydan ve 

gezinti rıhtımlarına kadar olan aralar denizden bakıldığı zaman dahi oraların hususi 

ikametgahlar mıntıkası olduğunu gösterecek yalılar, bahçelerle süslemiĢ olur.” 

Dönemin mimari yayımlarından da anlaĢılacağı üzere, 1930‟lu yıllarda Cumhuriyet 

inkılaplarının mimarlığa yüklediği devrimci misyon, “yeni mimari” ile Ģekillenirken; 

mimarlık piyasasında önemli bir yere sahip olan yabancı mimarların yanında, 

modern eğitim alt yapısıyla yetiĢmiĢ olan yeni nesil Türk mimarlar da varlık 

göstermeye baĢlamıĢlardır. Piyasadaki bu rekabet Türk mimarların sınırlı sayıda 

uygulamada bulunmasına neden olmuĢtur. Mimariye Türk duygusunu ve görgüsünü 

aktarabilmek adına yabancı mimarlardan çok Türk mimarların tercih edilmesi sıkça 
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dile getirilmiĢtir (Behçet, Bedrettin, 1933, s:265-266). Bir projenin tasarımında, 

düĢünce ve mantık olarak Türk mimarı ve yabancı mimarı arasında bir fark 

olmadığını; ancak Türk mimarının aleyhine olan malzeme ve iĢçi sıkıntısı olduğu 

belirtilmiĢtir. Genç mimarlar piyasada kendilerine yer edinmek için yabancı 

mimarların yanı sıra, piyasada önemli bir yere sahip tecrübeli kalfalarla da rekabet 

etmek zorunda kalmıĢlardır. Türk mimarlar, piyasada hak ettikleri yeri alamadıkları 

ve itibar görmedikleri için kendilerini kabul ettirmeleri güç olmuĢtur.  

Abidin MortaĢ da (1933, s:129-130) “Memlekette Türk Mimarının Yarınki Vaziyeti” 

baĢlıklı yazısında bu konuyu Ģu sözlerle dile getirmiĢtir; “Türk mimarı, bugün 

kendisine memlekette henüz layık olduğu yer ve itibar verilmediği için hayatını güç 

kazanıyor. Muntazam ve müstakil bir atölyesi olan azdır. Çoğu mesleğini alakadar 

eder etmez memuriyetlerdedir. Ne atölyesi, ne memuriyeti olmayan, kafasında tatmin 

edilemeyen sanat arzuları ile muzdarip, müphem bir mesleki gaye peĢinde dolaĢanlar 

da az değildir.”  

Bu yıllardaki mesleki dayanıĢma ortamında, meslek mensuplarının örgütlenmesi de 

yeni bir döneme girmiĢtir. 1927 yılında Ankara‟da Türk Yüksek Mimarlar Cemiyeti, 

Ġstanbul‟da da Güzel Sanatlar Birliği adıyla iki kuruluĢ oluĢturulmuĢ, 1928 yılında da 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmiĢtir (Sey, 1998, s:29). 

“Yeni mimari”nin temsilcileri olan yeni nesil Türk mimarların, 1930-1940 yılları 

arasındaki mimari tasarımları ve uygulamaları, yeni devletin yapılaĢma programının 

ihtiyaçları, yabancı mimarların mesleki ve eğitim alanındaki modern yaklaĢımlarının 

etkinliği ile Batı mimarlık düĢüncelerinin bilinçli olarak izlenmeye baĢlanmasıyla 

ĢekillenmiĢtir. Bir Türk mimarın elinden çıktığı bilinen ilk modern bina, Arkitekt 

kaynaklı, Ġstanbul‟da Sırrı Arif Bey tarafından yapılan Bekir Bey Evi‟dir. Ġstanbul‟da 

bu döneme ait, Art Deco öğeler ile zenginleĢtirilmiĢ diğer modern örnekler arasında, 

Mimar Zühtü tarafından yapılan Eminönü‟ndeki Kuru Kahveci Mekmet Efendi 

Dükkanı, Sırrı Arif tarafından yapılan Maçka‟daki Nazire Hanım KöĢkü (ġekil 4.12) 

ve 1932 yılında Macaroğlu ve Livas Bey tarafından GümüĢsuyu‟nda yapılan Bosfor 

Apartmanı yer almaktadır. Batur‟un (2007, s:87),  hazırlık ve deneyleme evresi 

olarak değerlendirdiği bu yıllarda gerçekleĢtirilen bu yapılar, Viyana püristlerinin ve 

Le Corbusier‟in erken kübizminin ürünlerine benzetilmiĢtir. Erken dönem bu 

yapıların çoğunluğunu konut yapıları oluĢtururken; planlar geometrik formlardan 

oluĢmakla birlikte, bileĢen hacimlerin doğasına ve iĢlevlerine uygun olarak 
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düzenlenmiĢtir. Konutlarda çoğunlukla yemek salonu, oturma odası, teras ya da 

merdiven boĢluğu olarak kullanılan dairesel hacimlere bu dönemde sıkça 

rastlanmaktadır. Yine bu döneme özgü yapısal özellikler, yatay Ģerit pencereler, köĢe 

pencereleri, betonarme karkas strüktür ve edelputz sıva kullanımı olarak sıralanabilir. 

Bu dönemde aktif olan diğer mimarlar arasında, Sedad Hakkı Eldem, Aptullah Ziya 

Kozanoğlu, Zeki Selah Sayar, Abidin MortaĢ, Hüsnü, Semih Rüstem ve Arif Hikmet 

Holtay bulunmaktadır. 

1933 yılında, Seyfettin Arkan‟ın Çankaya Hariciye KöĢkü (ġekil 4.13) ve ġevki 

Balmumcu‟nun Ankara Sergi Evi Binası için açılan uluslararası yarıĢmaları 

kazanmaları ile Türk mimarları için mesleki ortamda yeni bir dönem baĢlatmıĢtır. 

Türk mimarlar artık pek çok kamu yapısının tasarımında, yarıĢmalar yoluyla ya da 

doğrudan görevlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Bu dönemin önde gelen mimarlarından 

Seyfettin Arkan, modern unsurları ustaca kullandığı üslubuyla, zengin uygulamalar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Yapıları arasında, Ġstanbul‟da Florya CumhurbaĢkanı Deniz 

KöĢkü (1935-1936) (ġekil 4.13), Ankara Çankaya Misafir ve BaĢbakan KöĢkü 

(1936-1937), Ġller Bankası Genel Müdürlük Binası (1936-1937) (ġekil 4.14), Tahran 

ve ġimran‟da KıĢlık ve Yazlık Türkiye Büyükelçiliği (1937-1938), Ġstanbul 

AyazapaĢa Üçler Apartmanı (1933-1934) (ġekil 4.14) bulunmaktadır. 

Bu dönemde uygulamaları bulunan diğer mimarlar arasında Bekir Ġhsan Ünal, ġevki 

Balmumcu,Bedri Uçar, Semih Rüstem ġekip Akalın, Abidin MortaĢ, Celal Biçer, 

Zeki Sayar, Sedad Hakkı Eldem ve Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟ndeki (ġekil 

6.29) modernist tutumu ile dikkat çeken Arif Hikmet Holtay bulunmaktadır.  

Holtay‟ın da bu yıllarda çoğu Türk mimar gibi konut projeleri gerçekleĢtirdiği 

görülmektedir. Bu yıllardaki yapıları arasında, Ankara‟da Mustafa Fahri Bey Evi 

(1931) (ġekil 6.5), Celal Bey Evi (1931) (ġekil 6.9), Ġstanbul‟da Kızıltoprak‟ta ve 

Boğaziçi‟nde villa projeleri (1932, 1933) (ġekil 6.7, 6.11), Saniye Hanım Evi (1933) 

(ġekil 6.14) ve Bursa Ziraat Bankası ġubesi (1936) (ġekil 6.28) bulunmaktadır. 

Yapılarda dönemin ayırt edici özellikleri olarak, fonksiyonel plan Ģemaları ile 

oluĢturulan prizmatik kütleler ve yuvarlatılmıĢ köĢeler, cephelerde katları birbirinden 

ayıran yatay Ģeritler, sürekli ve kesintisiz denizlik çizgileri ile köĢe dönen pencereler 

ve teras çatılar uygulanmıĢtır.  
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ġekil 4.12 : Kurukahveci Mehmet Efendi Dükkanı, Mimar Zühtü, Eminönü, 1932 

(Mimar, 1932, sayı: 1, s:105) / Nazire Hanım Evi, Mimar Sırrı Arif, 

Maçka, 1932 (Mimar, 1932, sayı: 1, s:73).  

 

ġekil 4.13 : Çankaya Hariciye KöĢkü, Seyfettin Arkan, Ankara, 1933 (Mimar, 1935, 

s:311) / Florya CumhurbaĢkanı Deniz KöĢkü, Seyfettin Arkan, Ġstanbul 

(Yücel, 2009).  

 

ġekil 4.14 : Ġller Bankası Genel Müdürlüğü Binası, Seyfettin Arkan, Ankara, 1936-

1937 (Sözen, 1984, s:204) / Üçler Apartmanı, Seyfettin Arkan, 

GümüĢsuyu, 1933-1934 (Url-1).  
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1930‟lu yılların sonuna gelindiğinde ise gerçekleĢtirilen uygulamaların ölçek ve 

oranlarında değiĢim gerçekleĢmiĢ, kütlelerde simetrik düzenlemeler uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. 1940‟lı yıllarda etkili olmaya baĢlayacak “milli mimari” üslubundaki 

uygulamalara bir geçiĢ dönemi olarak da değerlendirebileceğimiz bu dönemin 

baĢlangıcını Batur (2007, s:90), Türkiye Büyük Millet Meclisi binası için açılan 

yarıĢma olarak belirtmiĢtir. YarıĢmaya katılan ve kazanan tasarımlar bu dönem için 

önemli bir gösterge olmuĢtur. Özellikle kamu yapılarında, cephelerde görülen 

simetrik düzenlemeler, cephede dikey bir etki yaratabilmek için ince ve iki üç kat 

yüksekliğindeki portikolar, yeniden kullanılmaya baĢlanan konsol saçaklar ve 

cephede kullanılan edelputz sıva ile doğal ya da yapay taĢ görülen ortak yapısal 

özellikler olmuĢtur. Bu yıllarda etkili olan diğer mimarlar arasında da Clemens 

Holzmeister, Bruno Taut, A. Sabri Oran, K. Ahmet Aru ve Emin Onat yer almıĢtır. 

1940‟lı yılların baĢında etkili olmaya baĢlayacak “milli mimari” söyleminin 

teorisyeni olarak bilinen Sedad Hakkı Eldem ise söylemin alt yapısını oluĢturan 

mimari form arayıĢı üzerine araĢtırmalarını ve ilk uygulamalarını bu yıllarda 

gerçekleĢtirmiĢtir. Eldem‟in Türk evi üzerine yaptığı araĢtırmalar da bu arayıĢın alt 

yapısını oluĢturmuĢtur. Bu yıllardaki uygulamaları arasında Ġstanbul Maçka‟daki Jale 

Hanım Evi (1932), Maçka‟daki Ağaoğlu KöĢkü (1938), Yalova Termal Oteli (1934-

1937) (ġekil 4.15), Ankara Ġnhisarlar Umum Müdürlüğü/BaĢbakanlık (1937-1938) 

ve Ġstanbul Fındıklı‟daki Elektrik ġirketi/SATĠE (1934) (ġekil 4.16) yer almaktadır. 

Geleneksel Türk mimarlığını yeniden yorumlayarak kullandığı plan Ģemaları, yapısal 

unsurlar ve cephe düzenleri, bu dönemdeki yapılarında ortak bir dil oluĢturmuĢ ve 

onunla özdeĢleĢmiĢtir. 

1930‟larda Türkiye‟deki modern yapılar, ne sanayi çağının bir getirisi, ne de bu 

formları meydana getirdiği öne sürülen yeni malzeme ve inĢa tekniklerinin bir 

sonucu olmuĢtur. “Yeni mimari”, Avrupa‟da modern mimarlığı mantıklı kılan 

endüstriyel, ekonomik ve teknolojik geliĢmelerin temeli oluĢturmadığı, ithal edilen 

bir modernlik olmuĢtur. Daha çok dönemin mimarlarının kültürel ve estetik bakıĢ 

açılarını taĢıyan bu modern yapıların önünde, yerel inĢaat koĢullarındaki kısıtlamalar 

büyük ölçüde engel teĢkil etmiĢ ve dönemin mimarlığı sınırlı sayıda yapıda, daha çok 

büyük Ģehirlerde uygulanarak temsil edilmiĢtir.  

 1939 yılına gelindiğinde ise modernizmin baĢlarda yüklendiği temsil iĢlevini ve 

“inkılapçı” misyonunu büyük ölçüde tamamlamıĢtır. 2. Dünya SavaĢı‟nın etkileriyle 
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de ithal yapı malzemeleri gittikçe zor bulunur hale gelmiĢ ve konan yüksek fiyatlarla 

modern yapıların inĢası zora girmiĢtir. Buna bağlı olarak ithalata bağımlı betonarme 

inĢaatlar eleĢtirilmeye baĢlanmıĢ; yerli malzemeler ve geleneksel inĢaat teknikleri 

 

ġekil 4.15 : Ağaoğlu KöĢkü, Sedad Hakkı Eldem, Maçka, 1938 (Bozdoğan, 1987, 

s:48) / Yalova Termal Oteli, Sedad Hakkı Eldem, 1934-1937 (Bozdoğan, 

1987, s:53).  

 

ġekil 4.16 : Ġnhisarlar Umum Müdürlüğü Binası, Sedad Hakkı Eldem, Ankara, 1937-

1938 (Url-1) / Elektrik ġirketi/SATĠE, Sedad Hakkı Eldem, Fındıklı, 

1934 (Sözen, 1984, s:210).  

övülmeye baĢlanmıĢtır. Atatürk‟ün 1938 yılında hayatını kaybetmesi ve aynı 

zamanda 2. Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması, ülkede milliyetçiliğin artmasına neden 

olmuĢ ve “yeni mimari” yerini “milli mimari”ye bırakmıĢtır (Bozdoğan, 2002, 

s:211). Ancak bu geçiĢte modernizmin reddi söz konusu olmamıĢ; modernin 

geleneksele karĢı olması gerekmediği gösterilmiĢtir. 1939-1940 yılları itibariyle 

çeĢitli yayınlarda yer alan yazılarda da “milli mimari” söylemi ve unsurları dile 

getirilmeye baĢlanmıĢ, “yeni mimari”nin devrimci söylemi yavaĢ yavaĢ önemini 

yitirmiĢtir.            
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4.2 Yerel YaklaĢımlar (1940-1950) 

Cumhuriyet‟in ilanından on beĢ yıl sonra Atatürk‟ün ölümü ile Türkiye tarihinde bir 

dönem kapanmıĢ ve bir yıl sonra baĢlayan 2. Dünya SavaĢı ile birlikte farklı siyasi, 

ekonomik ve ideolojik alt yapıya sahip yeni bir dönem baĢlamıĢtır. SavaĢta, Türkiye 

yansız kalmasına karĢın, yakın çevresi savaĢın doğrudan etkisi altında kalmıĢ ve bu 

nedenle savaĢın etkileri büyük ölçüde hissedilmiĢtir.  

SavaĢın baĢlaması ile birlikte, askeri harcamalar devlet bütçesinin önemli bir kısmını 

teĢkil etmeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde devletin ekonomik hayata müdahalesi 

artarken, ihracattaki hızlı artıĢ, ilk kez ithalatın önüne geçmiĢtir. 1939-1946 yılları 

arasında fiyatlar dört kat yükselerek, halkı asgari ve zorunlu geçim ihtiyaçlarını dahi 

karĢılayamayacak duruma getirmiĢtir. Fiyatlardaki bu hızlı artıĢı durdurabilmek için 

devlet tarafından alınan önlemler çerçevesinde, Milli Koruma Kanunu adıyla bir 

kanun çıkarılmıĢ ve gümrük vergisi muhafiyetinden sadece inĢaat malzemeleri, 

askeri fabrikaların ihtiyaçlarını karĢılayacak ham maddeler ve bazı yatırım malları 

yararlandırılmıĢtır. 1943 yılında da bazı toprak ürünleri %8 veya %12 civarında 

vergilendirilmiĢtir. SavaĢ sırasında yürürlüğe konan Ödünç Verme ve Kiralama 

Kanunu çerçevesinde ABD‟den alınan askeri yardımı, 1946‟da Ġthalat-Ġhracat 

Bankası kanalıyla alınan 25-50 milyon dolarlık borç izlemiĢtir. 1947 yılında ise 

kabul edilen bir kararname ile Cumhuriyet döneminde ilk defa yabancı sermaye 

teĢvik edilip, dıĢarıdan gelecek sermayenin döviz olarak getirilme zorunluluğu 

konmuĢtur. Yabancı sermaye giriĢi, Nisan 1947‟de ABD ile imzalanan yardım 

anlaĢmasına dayanarak, Truman doktrini ve Marshall planı uygulaması çerçevesinde 

daha çok bağıĢ ve kısmen borç Ģeklinde devam etmiĢtir. Bu dönemde siyasi alanda 

ise 1946 yılında Demokrat Parti‟nin kurulmasına izin verilerek, çok partili rejime 

geçiĢin ilk adımları atılmıĢtır (Ural, 1974, s:27).   

SavaĢın ülkede yol açtığı ekonomik bunalım yapı sektörünü de etkilemiĢtir. ĠnĢaat 

yatırımları ve projeler iptal edilmiĢ veya yavaĢlatılmıĢ; çelik, cam, çimento gibi 

çağdaĢ yapı gereçlerinin dıĢalımı kesilmiĢtir. Tüm bu geliĢmeler, 1950‟li yıllara 

kadar sürecek bir durgunluk döneminin baĢlangıcı olmuĢtur. Batur (1998, s:229), bu 

döneme kadar ülkedeki yerli yapı endüstrisinin yeteri kadar geliĢmemiĢ olmasının, 

yapı sektöründe dıĢarıya bağımlı olmayı zorunlu kıldığını ve savaĢın baĢlaması ile 

zaten problemli olan dıĢarıdan yapı malzemesi temininin daha da güçleĢtiğini belirtir. 
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1939-1943 yılları arasında sadece ithal edilen yapı malzemeleri değil, tüm yapı 

malzemelerinin fiyatları o zamana kadar görülmedik Ģekilde yükselmiĢtir. 2. Sanayi 

Planı doğrultusunda gerçekleĢtirilen ve etkinliğini devam ettiren çimento fabrikaları, 

ülkenin yapı üretimi için gerekli olan çimento ihtiyacının tümünü 

karĢılayamamasının yanı sıra, 1942 yılından sonra da dağıtımı tamamen 

durdurulmuĢtur.  

Bu dönemde Ġstanbul‟da inĢaat iĢçileri arasında yaygın bir iĢsizlik olmuĢ, yapımı 

gerekli olan veya baĢlamıĢ devlet yapıları dıĢında hemen tüm yapı üretimi 

durdurulmuĢtur (Batur, 1998, s:229). Sadece devlete ait kamusal binaların yapımına 

çaba gösterilmiĢtir. Konut alanındaki ihtiyaca yönelik bu dönemde fazla bir üretim 

gerçekleĢtirilememiĢ olsa da, konut sorunun kavranması, ucuz konut yapımı, 

kooperatifçilik gibi konularda önemli çalıĢmalar yapılarak devlete sunulmuĢtur. 

Memurların kredi yoluyla ev yapmalarını teĢvik etmek için 1935 yılından 1944 yılına 

kadar kurulan çeĢitli yapı kooperatiflerinden en faal olanı, Ankara‟dakiler olmuĢtur. 

Bu dönemde, Ankara‟da Güven Evler, Bahçeli Evler, Küçük Evler, ĠĢ Bankası 

Evleri, Tasarruf Evleri, Mühendisler Birliği Evleri, ġen Evler, Ucuz Evler, Maarif 

Evleri, DDY Evleri, Ziraat Enstitüleri Memur Evleri gibi yapı kooperatifleri 

kurulmuĢtur (Somer, 1974, s:38). Diğer bir önemli geliĢme de Memur Mesken 

Yasası‟nın 1944 yılında yürürlülüğe konması olmuĢtur. Ayrıca, Ankara‟da memur 

evleri olarak, Bonatz tarafından tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi (1946) ve 

Ġstanbul‟da 1. Levent Mahallesi gibi ilk toplu konut örnekleri uygulanmıĢtır (Sey, 

1998, s:33) (ġekil 4.17). 

 

ġekil 4.17 : Saraçoğlu Mahallesi, Paul Bonatz, Ankara, 1946 (Url-12) / 1. Levent 

Mahallesi, Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gorbon, Ġstanbul (Url-1).  

Türkiye‟de savaĢın neden olduğu ekonomik durgunluğa ve savaĢ ortamının ülkede 

yarattığı sosyo-psikolojik baskılara bağlı olarak, içte birlik ve bütünlük sağlayacak 

bir dayanıĢma havasının yaratılması gerekmiĢtir. Bu durum, ülkede tek partili rejimin 
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uygunlaĢtırdığı bir ortamda, savaĢ yıllarına özgü bir mimarlık anlayıĢının belirmesine 

ve sınırlı olan uygulamalarda ulusalcı ve bölgeselci yaklaĢımların etkili olmasına 

neden olmuĢtur. 1940-1950 yılları arasına tarihlendirebileceğimiz bu dönemde, 

Türkiye‟de “milli mimari” olarak da anılan, mimarlıkta ulusalcılık ve bölgeselcilik 

düĢüncelerini savunan bir mimari akım etkin olmuĢtur. 

Türkiye‟de ulusalcılık ve bölgeselcilik düĢüncelerinin alt yapısını hazırlayan 

düĢünceler, 1930‟lu yıllarda iç ve dıĢ etkiler ile geliĢmeye baĢlamıĢtır. Akımın 

kendinden önceki dönemlerde alt yapısını hazırlayan düĢüncelerin, bir ölçüde 

Cumhuriyet mimarlığının temellerinin oluĢturulduğu yıllara kadar geri 

götürülebileceğinin mümkün olduğunu ifade eden Alsaç (1976, s:30), Türk 

mimarlarının 1930‟lu yılların baĢında mimarlıkta fonksiyonel düĢünceyi 

geliĢtirirken, bölgesel faktörlerin yeni mimarlık üzerindeki etkinliğinin de farkında 

olduklarını belirtmiĢtir. Türk mimarlar modernist ilkelere dayanan mimarlık 

anlayıĢını geliĢtirirken, esas aldıkları fonksiyona uygun tasarım, tasarımda 

ekonomiklik, malzemenin doğru ve yerinde kullanımı, çevreye uygunluk gibi 

etkenlerin bölgesel koĢullarla sıkı iliĢkisi olduğunu biliyorlardı Ģeklinde ifade 

etmiĢtir.   

Bir yandan da Türk mimarların ülkedeki yabancı mimarlara karĢı piyasada verdiği 

zorlu uğraĢ, mimarlar arasında bir dayanıĢma ortamı yaratmıĢtır. Büyük bir devrim 

yapmıĢ olan Türkiye‟nin, bu devrimini simgeleyecek yapılarının, ülkenin koĢullarına 

uygun olarak yalnızca devrimci misyonu yüklenmiĢ Türk mimarlar tarafından inĢa 

edilebileceğini savunuyorlardı. Alsaç (1976, s:30), Türk mimarların yabancı 

mimarlara karĢı verdikleri bu mücadeleyi aktarırken; “Batıyı izlemenin, bilinçsiz 

olarak oradan biçim aktarmak olmadığını, kendi koĢullarımıza uygun bir mimarlığın 

geliĢtirilebileceğini, yalnız mimarları buna götürecek ekonomik-politik ortamın 

sağlanmasının gerektiğini anlatıyorlardı.” diye açıklamıĢtır.  

Tüm bu geliĢmeler, ilk zamanlarda modernist anlayıĢın antitezi olarak da 

algılanabilecek düĢünceleri gündeme getirmiĢ, eleĢtirel ve yadsımacı bir tavra 

dayanan, yeni bir mimari yaklaĢımın alt yapısını hazırlamıĢtır. Modernist 

uygulamaların geleneksel tarihi çevreden uzak olan biçimlerinin uyumsuzluk 

yarattığı, Anadolu kentinin yüzünü değiĢtirdiği öne sürülmüĢ ve yapım teknikleri 

büyük ölçüde ithal malzeme ve teknolojiye dayandığı, yapım ve bakımının gereğince 

yapılmadığı eleĢtirilmiĢtir (Batur, 1998, s:229).  
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Hakim ideoloji ve milli kültür anlayıĢı çerçevesinde geliĢen “milli mimari”, iktidar 

tarafından da desteklenmiĢ ve geliĢtirilmiĢtir. Hükümet yetkililerinin konuĢmalarında 

ve Cumhuriyet Halk Partisi‟nin giriĢimlerinde bu çaba açıkça görülmektedir. 1940 

yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmaya baĢlanan Güzel Sanatlar 

dergisinin ilk sayısının, ilk sayfasında Ģunlar yazılmıĢtır; “Milli ġef Büyük Ġnönü, 

Türk sanatının yüce koruyucusudur. Milletimizin olan her Ģeye gösterdikleri derin 

alakayı, aynı kuvvetle milli sanata da bahĢetmektedirler (Ural, 1974, s:27).”  

Cumhuriyet Halk Patisi Milli Mimari üslubunu kendi bünyesinde kurduğu halk 

evlerinin ve parti binalarının bu üslup çerçevesinde incelenmesi ve projelendirilmesi 

üzerine çalıĢan mimarlık bürosuyla da desteklemiĢtir. Özellikle halk evleri için açılan 

yarıĢmalarda, tekliflerin milli bir üslupta tasarlanmıĢ olması istenmekteydi. Bu 

dönemde yarıĢma jürilerinin genellikle, Mimarlar ve Mühendisler Birlikleri‟nden 

birer temsilci ile Bayındırlık Bakanlığı ve yarıĢmayı çıkaran kuruluĢların üst 

kademelerindeki bürokratlarından meydana gelmesi, akımın yarıĢmalar yoluyla da 

teĢvik edilmesini ve denetim altında tutulmasını sağlamıĢtır. Ödüller, bu üslupta 

tasarlanmıĢ projelere verilmiĢ, aynı zamanda yarıĢma Ģartnamelerinde de bu yönde 

kısıtlamalara gidilmiĢtir.  

Hükümet, 1944 yılında yurdun her yerindeki mimarlık eserlerinin mahalli malzeme 

ve inĢa tekniğinin incelenmesi ve saptanması için mimarları görevlendirmiĢtir. Bu 

amaçla ilk olarak 1945 yılında Erzurum anıtlarını inceleyip rölövelerini çıkarmaları 

için iki mimarı, Dündar Beyce ve Kemali Söylemezoğlu‟nu görevlendirmiĢlerdir 

(Ural, 1974, s:42). 

Tüm bunların yanında, Türkiye‟de Batı mimarlık düĢüncelerindeki geliĢmeler 

yakından izlenmeye devam ediliyordu. Avrupa‟da 1930‟ların baĢından itibaren 

çağdaĢ mimarlığın uluslararası biçimsel üslubuna karĢı tepki oluĢmaya baĢlamıĢ ve 

bunun sonucu olarak da Avrupa‟daki totaliter rejimlerin antimodern, anıtsal 

boyutlarda, klasisizme referans veren mimari anlayıĢı etkin olmaya baĢlamıĢtır. 

Özellikle Almanya ve Ġtalya‟da gerekli ortamı bulan bu hareket, Nasyonal Sosyalist 

ve FaĢist partilerin yönetimi ellerine almalarıyla, kendi rejimlerini ve aĢırı milliyetçi-

ırkçı düĢüncelerini geniĢ halk kitlelerine aktarabilecekleri biçimlere dönüĢerek 

mimarlıkta uygulama alanına yansımıĢtır. Mimarlık alanında etkili olan milliyetçi 

düĢünceler, bu rejimlerin desteği ile özellikle ön plana çıkarılmıĢtır. Kendini haklı 

gösterip, kabul ettirebilmek için de kendinden önceki mimarlık düĢüncelerini 
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reddederek, her ulusun kendine özgü bir sanatı olması gerektiğini ve bu ulusal sanatı 

yeniden eski olgun düzeyine getirmek gerektiğini savunmuĢtur. 

 Devletin gücünü göstermek için kullandığı bir propaganda aracı durumuna getirilmiĢ 

olan mimari uygulamalarda, anıtsal bir ifade sağlayabilmek için doğal taĢ malzeme 

kullanan, simetrik, büyük boyutlu ve klasik Avrupa mimarlık öğelerini Nasyonal 

Sosyalist ve FaĢist sembollerle birleĢtiren örnekler ortaya çıkmıĢtır (ġekil 4.18). Neo- 

klasik bir üslup olarak da değerlendirilebilecek bu yaklaĢım, özellikle gücün ifadesi 

olan kamu yapılarında uygulanmıĢtır. 

 

ġekil 4.18 : Alman Sanat Evi, Hamburg, Paul Ludwig Troost, 1927-1928 / Münih 

Kraliyet meydanındaki Fuhrer yapısı, Paul Ludwig Troost (Speer, 1942, 

s:28, 31). 

Teknolojik olarak yüksek bir maliyete sahip olan bu yapılar, ekonomik olarak 

Almanya ile aynı düzeyde olan ülkelerin mimarlığının yanı sıra, ekonomik olarak 

böyle bir inĢaat teknolojisini karĢılama imkanı olmayan küçük ülkelerin mimarlığını 

da etkilemiĢtir. Daha geniĢ kitlelere eriĢebilmek için çeĢitli yayım araçları, gezici 

sergiler gibi yollarla bu mimari tutumlarını dıĢ ülkelere de ulaĢtırmaya çalıĢmıĢlardır.  

Bu ülkelerden bir tanesi de Türkiye olmuĢtur. Türk mimarları, temel ilkeleri 

bakımından kendi düĢüncelerine aykırı olmayan bu düĢünceleri yakın bulmuĢlardır. 

Türkiye‟de modernist mimarinin eleĢtirisinde, benzer temaların ve ulusal sanatın 

yeniden eski olgun düzeyine getirilmesi etrafında geliĢen benzer bir söylemin 

geliĢtirildiği gözlenmiĢtir. 1934 yılında Ankara‟da açılan Ġtalyan FaĢist Mimarisi 

Sergisi, Türk mimarları tarafından büyük ilgi görmüĢtür. Nasyonal Sosyalist iktidarın 

en güçlü olduğu dönemde, 1943 yılında açılan Alman Mimarlık Sergisi‟ndeki 

uygulamaların yarattığı etkiler de siyasi durumun yarattığı baskı ile birlikte önemli 

bir etki yaratmıĢtır (Batur, 1998, s:229).  
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1943 yılında Ankara‟da açılan Yeni Alman Mimarisi sergisinin gösteriĢli bir açılıĢı 

olmuĢ; Alman Büyükelçisi Von Papen ve Bayındırlık Bakanı Ali Fuat Cebesoy, 

Türk-Alman dostluğuna ağırlık veren birer konuĢma yapmıĢlardır. Serginin Ģeref 

mevkiinde ise Türk ve Alman bayrakları arasında Ġnönü ve Hitler‟in fotoğrafları yan 

yana yer almıĢtır (Ural, 1974, s:32). Almanya‟da yeni rejimin ifade biçimi bulduğu 

yeni mimari stilin teĢkil ettiği görüĢü tanıtmak amacıyla hazırlanan sergide, maketler, 

fotoğraflar ve projeler Türk mimarları tarafından ilgiyle izlenmiĢtir. Ġlk olarak 1942 

yılında, Atatürk‟ün anıtkabirinin seçici kurul üyesi olarak Türkiye‟ye gelen Paul 

Bonatz da sergi dolayısıyla Türkiye‟ye ikinci kez gelmiĢ ve savaĢ nedeniyle ülkesine 

dönemediği için aynı yıl içinde Türk hükümetinin kendisine önerdiği danıĢmanlık 

görevini kabul etmiĢtir.  

Paul Bonatz, Türkiye‟deki çeĢitli uygulamaları ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde 

öğretim üyeliği sırasında, ulusalcı yaklaĢımların en büyük destekçilerinden olmuĢtur. 

Bonatz (1943, s:119), sergi dahilinde düzenlediği “Yeni Alman Mimarisi” konulu 

konferansında, Almanya‟daki milli mimari anlayıĢının gerekliliğini; “Mimaride 

ananeden istifadenin ne dereceye kadar mecburi olduğu ve bunun ne dereceye kadar 

caiz bulunduğu meselesi her memleket için müĢterek bir davadır. Ġklimler, milletler 

ve memleketler arasındaki farklara yok nazariyle bakan, mimariyi kolay öğrenilebilir 

bir Ģema haline icra eden on beĢ, yirmi senelik bir modernlikten sonra, her yerde 

yeniden gözler milli köklere çevrilmiĢ bulunuyor. Her yerin kendi öz toprağından 

nasıl kuvvetin fıĢkırdığı hissediliyor ve köksüzleĢmenin acısı duyuluyor.” sözleriyle 

açıklamıĢtır. Her milletin kendi köklerini araĢtırma yoluna gitmesini savunan Bonatz, 

gerekli olan mimari anlayıĢı, her milletin kendi geçmiĢinde araması gerektiğini 

belirtmiĢtir. Böylelikle geçici moda akımlar yerine, formu ve yapı tekniği ile ülkenin 

ihtiyaçlarına uygun, kalıcı bir mimarlık elde edilebileceğini savunmuĢtur. Bu 

bağlamda, klasik sanatın tüm mimari ihtiyaçlara en uygun karĢılığı verebildiğini 

ifade etmiĢtir.   

1942 yılında, Almanca ve Türkçe basılan “Neue Deutsche Baukunst- Yeni Alman 

Mimarisi” adlı kitap da yine bu dönemin uygulamalarının bir parçası olmuĢtur 

(Sözen, 1996, s:64). Kitapta, dönemin milliyetçi düĢüncesini temel alan yeni Alman 

mimarisinin, kuvvetli bir siyasi ve sosyal kalkınma devrinin mimari ifade biçimi 

olması ile birlikte; inĢaata ve mimariye karĢı bir vazife ve bir istek duyulmasının 

sonucu olarak ortaya çıktığı ifade edilmiĢtir. “Yeni Alman mimarisi”nin öncesindeki 
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mimari tutumun da değerlendirildiği kitapta, bu yıllarda mimarın asıl görevini 

unutarak stil arayıĢına girdiği eleĢtirilmiĢtir. KarıĢıklık olarak nitelendirilen bu stilin, 

Ģehirlerin çehresini canlandırmamıĢ olduğu; aksine Ģehirlerin taĢ çeĢitleri, ev 

deryaları arasında kayıp olduğu ve Ģehirlerin eski tarihi kısımlarını tamamen kapatan, 

zarar veren bir Ģekil aldığı belirtilmiĢtir.  

Bu dönemin mimarisinde esas olanın ise stil ve tarz değil, Alman mimarisinin 

hayatın kendisinden doğmasının gerektiği, Ģu sözlerle ifade edilmiĢtir; “Bu mimari 

milletle onun yaĢadığı devri, taĢtan yapı ve eserlerle temsil etmeli, bundan dolayı 

kendiliğinden öz tarzını bulmalı ve kazanmalıdır. Almanya‟nın bugünkü mimarisi ve 

imar arzusu maziye karıĢan yüksek devirlerdekinden bir cihetten ayrılmaktadır, o da: 

bu arzunun her zamankinden daha ziyade hayat sahasını sarması ve onun hey‟eti 

umumiyesine bilerek bir Ģekil vermesidir (Speer, 1942, s:10).”  

Yeni yapıların mimari biçimlerinin ise kullanım Ģekillerine uygun olarak 

fonksiyonunu ifade eden tarzda olması gerektiği belirtilmiĢtir. Devlete ve kamuya ait 

bütün diğer binalar ve bunlarla birlikte gösteriĢli meydan ve caddeler, bir bütün 

olarak yeni Ģehirlerin taçları, merkez noktaları olacakları belirtilmiĢtir.  Parti merkezi 

olan Munih Ģehrinde, birçok tarihi binanın bulunduğu bir bölgede ilk büyük inĢaat iĢi 

olarak Kraliyet Meydanı yapılmıĢtır. Führer‟in birinci mimarı olan Paul Ludwig 

Troost bu meydanın düzenlemesini gerçekleĢtirmiĢtir. Münih‟in tamamen yeniden 

düzenlenmesi ve imar iĢi ise Hermann Giesler‟e verilmiĢtir. Alman hükümet 

merkezinin yeniden tanzimi ise Ģehir imar iĢlerinde bir zirve olmuĢtur. Adolf Hitler 

bu görevi 1937 yılında mimar Albert Speer‟e vererek onu Alman hükümet merkezi 

inĢaat iĢleri baĢ sorumlusu tayin etmiĢ ve bu iĢin baĢarılabilmesi için gerekli olan tüm 

imkanları sağlamıĢtır (Speer, 1942, s:14). ġehirlerdeki bu imar iĢlerinin dıĢında, 

bütün vilayetlerde devlet veya parti tarafından inĢa ettirilen yeni yapılar 

tasarlanmıĢtır.         

Avrupa‟daki totaliter mimarlığın etkileri ve 2. Dünya SavaĢı‟nın neden olduğu 

sosyo-psikolojik ve ekonomik sıkıntılar, “milli mimari” akımının geliĢimine hız 

kazandırırken, akımın alt yapısını hazırlayan ülke içindeki etkenlerden biri yabancı 

mimarların Türkiye‟de iĢ yapmalarına karĢı çıkma eylemleri olurken, diğeri ise 

Güzel Sanatlar Akademisi‟nde Sedad Hakkı Eldem tarafından baĢlatılan Milli 

Mimari Semineri çalıĢmaları olmuĢtur.  
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Yabancı mimarlara iĢ verilmesine karĢı olan Türk mimarlar, ülkenin koĢullarına 

uygun olacak ve gerçekleĢen devrimin simgesi olacak yapıtları kendilerinin inĢa 

etmeleri gerektiğini savunuyorlardı. Yabancı mimar karĢıtlığı 1930‟lu yılların 

ortalarında baĢlamıĢ, 1940‟lara doğru Arkitekt dergisinde ve diğer yayın organlarında 

bu karĢıtlığı dile getiren yazıların çoğaldığı ve mimarların örgütlenme çabalarının 

geliĢmesiyle de bağlantılı olarak bir kampanya niteliği kazandığı görülmektedir. 

Türk Yüksek Mimarlar Birliği‟nin 1948 yılı genel kurulunda, yabancı mimarlara 

karĢı ekonomik mücadele temeli üzerine geliĢen tepkiler açıkça ifade edilmiĢ ve 

alınan kararla mücadeleye devam edileceği Ģu sözlerle ifade edilmiĢtir; “Yabancı 

mimarların Türk yurdunda sipariĢ sureti ile iĢ almalarına mani olmak üzere 

mücadeleye daha kuvvetle devam olunacaktır. Gayemiz yarınki nesle Türk sanat 

eserleri ile süslü, bezenmiĢ ve geliĢmiĢ, mimaride yabancı tesirlerinden uzak bir yurt 

bırakmaktır (Somer, 1974, s:35).”  

Batur (1998, s:230), bu karĢı çıkıĢa haklı bir neden olarak TBMM Binası için açılan 

mimari proje yarıĢmasının uluslararası davetli yarıĢma biçiminde düzenleniĢi ve Türk 

mimarlarının bu yarıĢma dıĢında tutulmasının yol açtığı tepkileri göstermiĢtir. Diğer 

yandan da bu karĢı çıkıĢın, sadece yabancı olduğu için iĢ alan sıradan mimarlara 

karĢı oluĢan bir tepki olduğunu, yabancı düĢmanlığına dönüĢmediğini ve dönemin 

mimarlığı için önemi bilinen yabancı mimarlara yönelik bir karĢı çıkıĢ olmadığını da 

belirtmiĢtir.  

1949 yılında Ġstanbul Üniversitesi Senatosu‟nun yaptırılması düĢünülen Tıp Fakültesi 

projesini, yabancı mimarlara verme kararına karĢı geliĢen tepkiler de Ġstanbul‟da 

Teknik Üniversite, Ġzmir ve Ankara‟da Halkevi salonlarında yüzlerce mimarın 

katıldığı protesto toplantılarında dile getirilmiĢtir. Ankara‟da da bir yürüyüĢ 

düzenlenmiĢtir. Yabancı mimarlara karĢı verilen bu mücadele, bir tarafı ile ulusal 

kadronun kendini kabul ettirmesini sağlarken, diğer taraftan da ulusalcı ideolojinin 

güçlenmesine neden olmuĢtur. 

Bu dönemin bölgeselcilik kaygıları, bölgesel ve kırsal mimarlık üzerine ayrıntılı 

çalıĢmalara öncülük etmiĢ ve çağdaĢ Türk mimarlığında geleneksel Türk evinin 

yeniden keĢfedilmesini sağlamıĢtır. Bölgesel mimariye olan bu ilginin ortaya çıkıĢını 

diğer bir açıdan ele alırsak da Egli ve Taut gibi yabancı mimarların Türkiye‟ye özgü 

bir modern mimarlığın geliĢtirilmesi yönünde, Türk mimarlığının özünün 

araĢtırılması ile ilgili çalıĢmaları görülmektedir. “Milli mimari” akımının esin 
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kaynağı olan bu araĢtırmalar, Güzel Sanatlar Akademisi‟nde 1934 yılında Egli‟nin 

baĢlattığı “Milli Mimari Seminerleri”nin içeriğini oluĢturmuĢtur. Daha sonraki 

yıllarda Egli‟nin asistanı olan Sedad Hakkı Eldem‟in yürüttüğü bu seminerler, 

özellikle Ġstanbul ve Anadolu‟dan birçok evin rölövelerinin yapılmasını ve gerekli 

bilgilerin toplanmasını sağlamıĢtır (ġekil 4.19). Bu çalıĢmalar bölgeselci 

yaklaĢımdaki düĢünceler için belirli bir alt yapı oluĢturmuĢ ve yeni kuĢak mimarların 

düĢünceleri üzerinde de hızla etkili olmuĢtur.  

Sedad Hakkı Eldem, bu seminerler kapsamında yaptığı çalıĢmaları, yayımları ve 

mimari uygulamaları ile ulusal ve yerel bir mimarlık yaratmak için çalıĢmıĢtır. Bu 

çalıĢmaları sonucunda derlediği ve 1940 yılında Arkitekt dergisinde yayımlanan 

“Yerli Mimariye Doğru” adlı yazısıyla da “milli mimari” dönemi baĢlamıĢtır. Eldem 

akımın manifestosunu ortaya koyduğu yazısında; her memleket için kendi 

koĢullarının belirlediği bir mimari tarz geliĢtirilmesi gerektiğini öne sürmüĢ ve 

bundan yola çıkarak da yerli mimari tarzını ortaya koymuĢtur. Yerli bir mimari tarz 

oluĢturmak için dikkate alınması gereken koĢulları da Ģu Ģekilde belirlemiĢtir; “Yapı 

tarzının yerli olması için bu tarzın yerli ihtiyaçlara, yerli iĢçi ve insanlara, yerli 

malzeme ve toprak Ģeraitine uygun olması lazımdır (Eldem,1940, s:69).” Yerli 

mimarinin oluĢturulmasının önemini ise Ģu sözleri ile ifade etmiĢtir; “Yerli tarzı 

mimarinin mevcut olmasındaki faideler, hali hazır için, iktisadi, sınai, terbiyevi, 

manevi ve kültür bakımındandır. Ġstikbal için de tarzı mimarinin yerli olmasında 

büyük faideler vardır. Çünkü kültür ve medeniyet bakımından binaları en kuvvetli bir 

delil ve Ģahit olarak telakki etmek kabildir (Eldem, 1940, s:69).”  

 

ġekil 4.19 : Mili Mimari Semineri çalıĢmalarından bir örnek, Eyüp‟te Yaver PaĢa 

Konağı‟nın plan, kesit ve görünüĢü (Eldem, 1968-77, s:36, 37). 
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Bu yapıların yerellik ve ulusallık kadar dönemin vazgeçilmez ideolojisi olan 

çağdaĢlığı da savunması gerekiyordu. Bu noktada akımın manifestosunun ötesinde, 

tasarımda nasıl Ģekilleneceği sorunsalı ortaya çıkmıĢtır. Cumhuriyet‟in laik kültür 

politikası içinde Ġslam‟a bağlı geleneği simgeleyen Osmanlı mimarlığı, 1920‟lerin 

baĢındaki mimari uygulamalarda olduğu gibi, ulusal mimari arayıĢı için baĢvuru 

kaynağı olamazdı. Bu nedenle, simgeleri yalnızca Türkiye‟nin ulusal sınırları içinde 

kalan ve daha önce hiç kullanılmamıĢ baĢka bir kaynağa, sivil mimarlık örneklerine 

baĢvurulmuĢtur.  

Eldem, yeni çağın betonarme karkas yapı uygulamaları ile Türk mimarlık sanatının 

özüne daha uygun olan Türk evi mimarisini birleĢtirmek istemiĢtir. Türk evinin 

mimari unsurlarının, günün modern mimari gereklerine olan yakınlığına dikkat 

çekmiĢtir. Aynı zamanda Türk evlerinin teĢkil ettikleri mahalleler üzerine 

incelemeler yapıldığında da planlama özelliklerinin, günün modern Ģehircilik 

anlayıĢına olan benzerliğine de dikkat çekmiĢtir.  

Eldem, modern bir Türk evinin nasıl olması gerektiğini üç maddede açıklamıĢtır. Ġlk 

olarak evlerin milli, yani kendimize uygun, kendi zevkimize, kendi yaĢama tarzımıza 

uygun olmaları, ikinci olarak kendi mimarlık sanatımıza ve mimarlık zevkimize 

uygun olmaları ve üçüncü olarak da memleketimize, iklimimize, toprağımıza uygun 

olmaları gerektiğini belirtmiĢtir (Eldem, 1983, s:16-17). Türkiye için bir modern 

mimarlığın, yine Türkiye için özel olması gerektiğini vurgulamıĢtır. Bu anlayıĢta, 

tarihi biçimlerin doğrudan seçilip kullanılması yerine, konut etütlerinin analizi 

sonucu elde edilen plan Ģemaları, ölçü, oran ve biçimlerin ıĢığında belirli tasarım 

ilkelerine ve ölçütlerine ulaĢılması ön görülmüĢtür. Bu anlayıĢın baĢlıca temsilcisi 

olan Sedad Hakkı Eldem‟in, bu döneme özgü, yerli ve milli mimari düĢüncesini 

yansıtan en tanınmıĢ yapısı Maçka‟daki TaĢlık ġark Kahvesi‟dir. Bu eğilime baĢka 

bir örnek olarak H. Kemali Söylemezoğlu‟nun Babek‟te inĢa ettiği Çapa Yalısı da 

gösterilebilir (ġekil 4.20).   

Sedad Hakkı Eldem‟in Milli Mimari Seminerleri kapsamında gerçekleĢtirdiği 

çalıĢmalara dayanan manifestosuna benzer bir çalıĢma da 1940‟lı yıllarda Ġstanbul 

Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmalar, Anadolu 

kentlerinin mimarlık birikiminin etüdünü temel alan ideolojik ve tarihi bir 

perspektife dayanmıĢtır. Yüksek Mühendis Mektebi‟nin Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi‟ne ve Mimarlık Fakültesi‟ne dönüĢmesinin ardından, kurumun 
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akademik kadrosunun genç kesimi tüm yeterlilik çalıĢmalarını Anadolu konut 

mimarlığı üzerine yaparak, bugün için değerli bir belge birikimi sağlamıĢlardır. 

Yapılan araĢtırmalar ve çalıĢmalar ıĢığında, bölgesellik ve yerellik kavramları 

ideolojik kalıpların dıĢında, malzemeler, Ģemalar ve biçimlerle somut temellere 

oturtulmuĢtur (Batur, 1998, s:232). Bu süreçteki araĢtırmaların sonucu olarak, 

Anadolu‟nun anonim konut mimarlığının keĢfedilmesi 1940‟lı yılların önemli bir 

olgusu olarak sayılmaktadır. Bu yaklaĢımdaki yapılara örnek olarak, Emin Onat‟ın 

Ankara Kavaklıdere‟deki Cenap And Evi ve Bursa Vali Konağı gösterilebilir (ġekil 

4.21).  

Dönemin diğer bir popüler yaklaĢımı da “anıtsal ve akademik”  yaklaĢım, rasyonel 

ve iĢlevselci ilkelerini klasik ve anıtsal biçimlendirmeler için kullanmıĢtır (Batur, 

1998, s:232). BaĢta Ankara ve Ġstanbul‟da örneklere rastlanmaktadır. Yine bu 

dönemde özellikle yarıĢma sonucu elde edilen projelerde de bu yaklaĢımın tercih 

edildiği görülmektedir. Bu dönemde Avrupa‟daki totaliter mimari biçimlere de yakın 

olarak değerlendirebileceğimiz bu yaklaĢımdaki yapılarda, modern yapım teknikleri 

kullanılmıĢ olup; cephelerde kullanılan taĢ kaplama ile yığma yapı gibi gösterilerek, 

anıtsal bir görünüm kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Yapılarda pencere ve saçak gibi mimari öğelerin oranlarında ve ayrıntılarında, 

ulusalcı bir yaklaĢımın egemen olduğu görülür. Dönemin önemli yapılarının baĢında 

Emin Onat‟ın Anıtkabir projesi, Bedri Uçar‟ın Devlet Demir Yolları binası, Emin 

Onat ve Sedad Hakkı Eldem‟in Ġstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binaları 

(ġekil 4.22), Feridun Kip, Ġsmail Utkular ve Doğan ErginbaĢ‟ın Çanakkale Zaferi ve 

Meçhul Asker Anıtı, Ġsmail Utkular ve Doğan ErginbaĢ‟ın Ġstanbul Radyoevi Binası 

(ġekil 4.23), Abidin MortaĢ, Nizameddin Doğu ve Feyyaz Tüzüner‟in Adana Adalet 

Sarayı binası, ġinasi ġahingiray, Violi Vietti ve Fazıl Aysu‟nun Ġnönü Stadyumu ve 

Nihat Yücel ve Nahit Uysal‟ın Ġstanbul Açıkhava Tiyatrosu sayılabilir.  

Dönemin en önemli ve en büyük projesi olarak değerlendirebileceğimiz, Emin Onat 

ve Orhan Arda‟nın Anıtkabir projesi (ġekil 4.23), geleneksel Türk anıt mezar 

mimarlığına yeni ve çağdaĢ bir yorum getirmeye çalıĢmıĢtır. Kullanılan çağdaĢ 

yapım tekniklerinin yanı sıra, özellikle cephelerde kullanılan geleneksel yapı 

malzemeleri, geleneksel süsleme motifleri ve bunların yanında kullanılan yontu ve 

kabartma sanatıyla da anıtsal bir görünüm yakalamıĢtır. Kütlesel olarak yalın ve  
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ġekil 4.20 : TaĢlık ġark Kahvesi, Sedad Hakkı Eldem, Maçka, (Bozdoğan, 1987, 

s:51) Çapa Yalısı / H. Kemali Söylemezoğlu, Babek (Url-1). 

 

ġekil 4.21 : Cenap And Evi, Emin Onat, Kavaklıdere (Alsaç, 2007, s:103) / Bursa 

Vali Konağı, Emin Onat (Url-9). 

 

ġekil 4.22 : Devlet Demir Yolları binası, Bedri Uçar, Ankara (Alsaç, 2007, s:100) / 

Ġstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi binaları, Emin Onat ve 

Sedad Hakkı Eldem (Bozdoğan, Özkan ve Yenal, 1987). 
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geometrik bir biçime sahip olan yapının mimari dilini Alsaç (2007, s:105-106), 

“Biçimi ile Selçuklu- Osmanlı türbe ya da kümbetlerini yinelememekte, bilinçli bir 

biçimde kendi mimarlık dilini oluĢturmak amacıyla Anadolu kültürlerinin daha erken 

dönemlerine gönderme yaparak kendine özgü bir evrensellik oluĢturmaya 

çalıĢmıĢtır.” Ģeklinde yorumlamıĢtır.  

Bu yaklaĢım çerçevesinde yapılarını değerlendirebileceğimiz diğer bir isim ise Arif 

Hikmet Holtay‟dır. 1940‟lı yılların baĢından 1950‟lerin baĢına kadar gerçekleĢtirdiği 

yapıları, biçim dili, cephede kullanılan taĢ kaplama, kolonatlı cephe açıklıkları ile 

vurgulanan giriĢler, pencere oranları ve klasik öğelere referans veren cephe süsleme 

öğeleri ile yaklaĢımın sade ve rasyonel örnekleri olmuĢtur. Özellikle farklı Ģehirlerde 

gerçekleĢtirdiği ĠĢ Bankası yapılarında, kurumsal bir biçim dili oluĢturmuĢtur. 

Kurumun ismine dikkat çekmekte, yapıların anıtsal görünümü etkili olmuĢtur. Bu 

yapıları arasında, Samsun ĠĢ Bankası Ģubesi (1949) (ġekil 6.33), Mersin ĠĢ Bankası 

Ģubesi (1949) (ġekil 6.35), Bursa ĠĢ Bankası Ģubesi (1951) (ġekil 6.38), Konya ĠĢ 

Bankası Ģubesi (1951) (ġekil 6.39), Malatya ĠĢ Bankası Ģubesi (1952) (ġekil 6.40) ve 

Ankara‟da ĠĢ Bankası arĢiv binası (1952) (ġekil 6.43) yer almaktadır. 

 

ġekil 4.23 : Radyoevi Binası, Ġsmail Utkular ve Doğan ErginbaĢ, Ġstanbul (Alsaç, 

2007, s:102) / Anıtkabir, Emin Onat ve Orhan Arda, Ankara (Url-13). 
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1930‟lu yıllarda gündeme gelen ve bu yıllarda da önemini koruyan konut sorununa 

yönelik gerçekleĢtirilen toplu konut projeleri de dönemin önemli uygulamaları 

arasında yer almıĢtır. Modern konut mimarisinde kitlesel çözüme yönelik tasarlanan 

bu projelerden, Ġstanbul‟da Mimarlar Kemal Ahmet Aru ve Rebii Gorbon‟un 

tasarladığı 318 üniteli Emlak Bankası‟nın 1. Levent Konutları ve sonrasında 

gerçekleĢtirilen 413 üniteli KoĢuyolu Projesi, yerli ve ulusal biçimleri taĢıyan ilk 

örneklerden olmuĢtur. Bu örnekleri, 1950‟li yılların baĢında inĢa edilen benzer tipte 

sosyal konut siteleri veya kooperatifler izlemiĢtir. Zincirlikuyu‟da Merkez Bankası 

Ġstanbul ġubesi personeli için mimar Zeki Sayar‟ın tasarlayıp, inĢa ettiği kırk beĢ 

ünitelik Merbank Mahallesi ve mimarlar Halit Femir, Feridun Akozan ve Ahsen 

Yapanar‟in tasarımı olan Bostancı ġenesenevler Kooperatif Evleri bu yaklaĢıma 

örnek projeler olmuĢlardır.       

Bu dönemde, mimarlık alanında önemli sayılabilecek diğer geliĢmeler ise 1942 

yılında açılan Yıldız Teknik Okulu‟nun Mimarlık Bölümü‟nün ve Ġstanbul‟daki 

Yüksek Mühendis Mektebi‟nin 1944 yılında, içinde Mimarlık Bölümü de olan 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟ne dönüĢtürülmesi ile mimarlık eğitimi vermeye 

baĢlamaları olmuĢtur. 1948 yılında Ankara‟da toplanan 1. Yapı Kongresi ise 

mimarlık, kent düzenlemesi ve yapı sektörü ile ilgili konuların tartıĢıldığı ilk önemli 

toplantı olarak sayılmaktadır. Yayımlanmakta olan Arkitekt dergisinden sonra, 

1941‟de Yapı, 1944‟de Mimarlık ve 1947 yılında da Eser dergileri yayın hayatına 

girmiĢtir. Ancak bu dergilerden hiçbiri sürekliliğini koruyamamıĢ, Yapı ve Eser 

dergileri 1950 yılına varmadan, Mimarlık ise 1953 yılında yayımına son verilmiĢtir 

(Sey, 1998, s:33). 

Türk mimarların yabancı mimarlara karĢı artan tepkileri, bu yıllarda bir mimarlık 

örgütüne duyulan gereksinimin daha da artmasına neden olmuĢtur. Bu dönemde 

Ģehircilik alanındaki çalıĢmaların artması ile imar planlarının sayısı da artmıĢtır. 

“Milli mimari” çalıĢmalarının alt yapısını oluĢturmak adına, sivil mimarlık ürünleri 

üzerine yapılan çalıĢmalar ve incelemeler, bugün çoğu ayakta olmayan yapıların 

çizimlerinin ve bilgilerinin günümüze ulaĢmasını sağlarken; sivil mimari 

örneklerinin tasarım ve malzeme açısından bulunduğu koĢullar içerisinde 

değerlendirilmesi düĢüncesini de ortaya çıkarmıĢtır. Ayrıca bu tür incelemeler, yerli 

yapı malzemesi üretiminin gerekliliği konusunu da gündeme getirmiĢ ve 

tartıĢılmasını sağlamıĢtır.   
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SavaĢ yılları boyunca Türkiye uzun ve zorunlu bir dıĢa kapalılık yaĢamıĢ ve bu süre 

boyunca etkin olan ulusalcı düĢünceler ıĢığında, uluslararası mimarlık yaklaĢımları 

ile yerel mimarlık yaklaĢımları arasında bir bağ ve denge kurulmasına çalıĢılmıĢtır. 2. 

Dünya SavaĢının sona ermesi ile ulusalcılık düĢüncelerinin güçlü tutulmasına gerek 

kalmamıĢ, dıĢ ve iç baskılarla beslenen ve etkili olan milliyetçilik akımıyla duygusal 

bir düzeyde geliĢen bu düĢünceler gerilemeye baĢlamıĢ ve ülke yeniden dünyaya 

açılmaya baĢlamıĢtır.  

Mimarlık alanında da etkili olan bu geliĢmelerle, yapı gereçlerinin dıĢalımı yeniden 

baĢlamıĢ, ülke kaynaklarının daha büyük bir bölümü yapı kesimine aktarılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ġstanbul‟daki Adliye Sarayı için düzenlenen ulusal yarıĢmayı kazanan 

tasarımın, tarihselci yinelemecilik anlayıĢının aksine, iĢlevsel ve geometrik bir 

tasarım olması da bu dönemin resmen sona eriĢini belirtmektedir (Alsaç, 2007, 

s:107). Yeniden dıĢa açılımın bir sonucu olarak, her alanda olduğu gibi mimaride de 

liberal düĢünceler ön plana çıkmaya baĢlamıĢ ve bir sonraki dönemde kendini 

gösterecek olan uluslararası etkilere açık mimarlık düĢünceleri ile sonuçlanmıĢtır.  
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5.  ARĠF HĠKMET HOLTAY’IN YAPILARI 

5.1 Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi  

Arif Hikmet Holtay‟ın Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü içerisinde 1934 

yılında tasarladığı Gözlemevi projesi, 1930‟lu yıllarda Türkiye‟de “yeni mimari” 

uygulamalarının en özgün örneklerinden biri olmuĢ ve erken Cumhuriyet dönemi 

mimari ikonları arasında yer almıĢtır (ġekil 5.1). Örneği az bulunan ve dönemi için 

Türkiye‟de tek olan fonksiyonu ile dönemin diğer uygulamalarından ayrılan yapı, 

Holtay‟ın fonksiyonelliği ön planda tuttuğu rasyonel mimari tutumuyla iĢlevsel ve 

dönemin mimari özelliklerini yansıtan bir uygulama olmuĢtur.  

Holtay‟ın Ġstanbul Üniversitesi için tasarladığı bu önemli projesinin, 1933-1934 

akademik yılı baĢında Ġstanbul Üniversitesi‟ne Heyet Enstitüsü ve Kandilli 

Rasathanesi Müdürü olarak davet edilen Prof. Dr. Erwin Finlay-Freundlich‟in talebi 

üzerine, Astronomi Enstitüsü için Üniversite Merkez Binası bahçesinde, bugünkü 

yerinde inĢasına karar verilmiĢtir (ġekil 5.2, 5.3). 

1933 yılında Türkiye‟ye geliĢinden önce Potsdam‟daki Einstein Kulesi‟nin de 

baĢkanlık görevini yapan Freundlich, Astrofizik Enstitüsü‟nün Potsdam‟da bulunan 

bu yapısının inĢasına daha kuruluĢ aĢamasında ön ayak olmuĢ ve Erich 

Mendelsohn‟u yapıyı tasarlaması için görevlendirmiĢtir (Doğramacı, 2008, s:63-68) 

(ġekil 3.6). Freundlich, astronomi profesörü olarak Ġstanbul Üniversitesi Doğa 

Bilimleri Fakültesi‟nde kendi alanının kurulmasıyla görevlendirilmiĢ, aynı zamanda 

da Ġstanbul‟da yeni bir gözlemevi inĢası için kendisine denetleme görevi verilmiĢtir.  

Astronomi alanı, Türkiye‟de yüzyıllardan beri yatırım yapılmayan bir bilim dalı 

olup, bu yapının inĢası ile yeniden harekete geçirilmesine ön ayak olunmuĢtur. 

Freundlich, Türkiye‟den gözlemevinin açılıĢından kısa bir süre sonra ayrılmıĢ, 

Prag‟daki Alman Üniversitesi‟ne gitmiĢtir. Yurt dıĢında kaldığı süre boyunca bir 

üçüncü kez de Ġskoç St. Andrew Üniversitesi‟nde bir gözlemevi kurumunda görev 

almıĢtır. Freundlich ve projelerde yanında duran mimarlar arasındaki bu etkileĢim, 
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disiplinlerarası ortak çalıĢmanın enteresan bir örneğini sergilemiĢtir (Doğramacı, 

2008, s:63-68). 

 

ġekil 5.1 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin 1936 yılındaki görünüĢü (ĠÜ fotoğraf 

arĢivi) / Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin 2010 yılındaki görünüĢü 

(KiĢisel fotoğraf, 2010). 

 

ġekil 5.2 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin 1935 yıllarındaki Ģantiyesinden 

görünüĢler (ĠÜ fotoğraf arĢivi). 

 

ġekil 5.3 : Prof.Dr. Erwin Finlay-Freundlich, Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin 

1935 yıllarındaki Ģantiyesinde (ĠÜ fotoğraf arĢivi). 
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ġekil 5.4 : Ġstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü hocalarından 

W. Gleissberg gözlem odasında (ĠÜ fotoğraf arĢivi) /  Gözlem odasından 

bir görünüĢ (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

 

ġekil 5.5 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin 1935 yıllarındaki Ģantiyesinden 

görünüĢler (ĠÜ fotoğraf arĢivi). 

Freundlich, devlet desteğini de arkasına alarak, gözlemevi için astronomi aletlerini 

ve kaynaklarını temin etmiĢtir (ġekil 5.4, 5.5). Asistanı Gleissberg, hatıralarında 

Freundlich‟in yürütücülüğünü üstlendiği projenin geliĢimini Ģu sözleriyle aktarmıĢtır; 

“Daha 1935 ocağında Ģehrin en yüksek noktalarından birinde, üniversitenin 

Beyazıt‟taki parkında bir gözlemevi binası için temel atımı  gerçekleĢmiĢti ve yapı 

öyle bir Ģevkle ilerledi ki, aynı senenin sonbaharında çalıĢma odalarını 

donatabilmiĢtik. Bir sonraki sene bina, çapı 6,5 metre olan bir Zeiss kubbesiyle 

taçlandırıldı ve altına bir Zeiss astrografı (dört lensli d=30cm, f=150cm) monte 

edildi. Daha önce Potsdam‟daki yapıda mimarlarına kendi önerileriyle yaklaĢan 

Finlay-Freundlich, Ġstanbul‟daki yapının oluĢumunda da etkili oldu. Finlay-

Freundlich, Almanya‟dayken Prusya Bilim Bakanlığı‟na taktik sebeplerden dolayı 

Ġstanbul Gözlemevi‟nin tasarımına etkide bulunmalarını önermiĢti. Binanın geliĢimi 

aĢamasında her Ģeyden önce teknik ekipmanın tamamlanmasını (hem Potsdam‟da 

hem Ġstanbul‟da Finlay-Freundlich Alman firması Zeiss‟ın aletini satın almıĢtır), 
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astrografların yerinin belirlenmesini ve oda düzenlemelerini Finlay-Freundlich 

gerçekleĢtirdi. Enstitü tarihinde okunduğu gibi Türk mimar Finlay-Freundlich‟in 

istek ve ihtiyaçlarını takip etmiĢtir (Doğramacı, 2008, s:63-68).” 

Freundlich‟in istekleri göz önüne alınarak 1934 yılında Arif Hikmet Holtay 

tarafından tasarlanan yapının, 1935 yılının Aralık ayında temeli atılmıĢtır. Yapının 

uygulamasını üstlenen müteahhit Yük. Müh. Ekrem Hakkı Ayverdi ise inĢaatı altı 

ayda tamamlamıĢtır (MenteĢe, Esenoğlu ve ÇalıĢkan, 2002, s:5). Holtay, 20‟ye 10 

metrelik bir taban alanına sahip simetrik bir bina tasarlamıĢtır. Yapının giriĢi, 

teleskopu içinde barındıran bakır kubbeli silindirik gözlem kulesinden sağlanmıĢtır 

(ġekil 5.6).  

 

ġekil 5.6 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin ön görünüĢü (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

 

ġekil 5.7 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin zemin kat holünden görünüĢler 

(KiĢisel fotoğraf, 2010). 

Gözlem kulesinden basamaklarla ulaĢılan simetrik dikdörtgen kütle ise gerekli 

fonksiyonları barındırdığı bodrum kat, zemin kat ve birinci kattan oluĢmaktadır. 

GiriĢten basamaklarla ulaĢılan zemin katta orta hole açılan mekanlar, enstitü 
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direktörü ve çalıĢanları için ayrılan üç oda ile bir de seminer ve dersler için ayrılan 

odadan oluĢmaktadır (ġekil 5.7). Ayrıca yapı içerisinde çalıĢanlara hizmet eden bir 

de kütüphane planlanmıĢtır. 

Bodrum katta da aynı plan organizasyonunda gerekli diğer kullanımlara yönelik 

mekanlar tasarlanmıĢtır. TitreĢimlere karĢı önlem olarak teleskopun üzerinde 

durduğu gözlem kulesinin kendine ait ayrı temeline de bu kattan ulaĢım verilerek, 

gerekli müdahalelerin yapılabilmesi sağlanmıĢtır (ġekil 5.8). Dikdörtgen kütleye, 

giriĢin ve teleskopun yer aldığı gözlem kulesinin simetriğinden entegre olan 

merdiven kovasından ise diğer katlara ulaĢım sağlanmıĢtır (ġekil 5.9). Merdiven 

kulesi, geniĢ yatay pencere düzeni ile Ģefaf bir görüntü sağlarken, cephe üzerindeki 

geometrik derzlerle birlikte yapının geometrik kitlesine hareket kazandırmıĢtır. 

 

ġekil 5.8 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevinin bodrum kat holü ve gözlem kulesinin 

bodrum kattan ulaĢılan temeli (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

Birinci katta, teras olarak kullanılan çatıya iki ayrı çıkıĢ verilirken, teleskopun 

bulunduğu kuleye de buradan giriĢ sağlanmıĢtır (ġekil 5.10). Teleskopun bulunduğu 

dairesel planlı oda, ahĢap bir çatı konstrüksiyonu üzerine bakır çatı ile kaplanmıĢ 

olup, manuel olarak kontrol edilebilen bir kol yardımıyla kendi ekseni etrafında 

döndürülüp açılabilmektedir. Böylece 360 derece gözlem yapılabilme olanağı 

sağlanmıĢtır (ġekil 5.11).  

Yapı, farklı geometrik kütlelerin dıĢarıdan okunabilir organizasyonu ile Avrupa‟daki 

modern mimarinin popüler örneklerinden, Bauhaus tarzındaki yapılara da referans 

vermektedir. Holtay‟ın, Almanya‟da yakından takip etme fırsatı bulduğu Bauhaus 

akımının yapı sanatına getirdiği rasyonelleĢmeyi, sade ve basit bir kütle düzeni ile 

gösteren bu yapıda, betonarme sistemin sağladığı serbest ve geniĢ mekanlar 
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ġekil 5.9 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin merdiven kovasının iç ve dıĢ 

görünüĢü, (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

 

ġekil 5.10 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin birinci kattan ulaĢılan terası ve 

gözlem odasının çatı konstrüksyonu (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

 

ġekil 5.11 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi‟nin birinci kattan ulaĢılan gözlem odası 

(KiĢisel fotoğraf, 2010). 
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tasarlanmıĢtır. Fonksiyonel bir plana sahip olan yapı, kütlesel organizasyonuyla plan 

Ģemasını da okunabilir kılmıĢtır. Cephedeki yatay pencere bantları, köĢe dönen 

pencereleri, cephedeki yatay derzleri ve teras çatı örtüsü ile Bauhaus’un yapısal 

ilkelerinin temel alındığı, dönemin mimari unsurlarını yansıtan önemli bir örnek 

olmuĢtur.   

1936 yılında hizmete açılan binanın zaman içerisinde dar gelmesi nedeniyle ek 

binalar ile geniĢletilmesi söz konusu olmuĢtur. Dönemin Rektörü Ord. Prof. Dr. 

Sıddık Sami Onar‟ın giriĢimiyle üniversitenin bahçesinin bir bölümü Gözlemevi‟ne 

tahsis edilmiĢ ve Holtay tarafından da kabul edilen Üniversite Yapı ĠĢleri‟nin 

hazırladığı projelerin 1956 yılında temeli atılmıĢtır. Bu yapılar 1958 ilkbaharında 

hizmete açılmıĢtır (ġekil 5.12). Zemin katında seminer odası olarak kullanılan bir 

öğrenci çalıĢma odası ve bir astronom yatak odası, birinci katta da bir dershane ile iki 

asistan odası içeren binanın çatısına da yerli bir amatör dürbün yapımcısı tarafından 

yapılan küçük bir öğrenci uygulama dürbünü yerleĢtirilmiĢtir (MenteĢe, Esenoğlu ve 

ÇalıĢkan, 2002, s:5). Daha sonraki yıllarda ana binayı ve bu ek binaları arka 

cepheden birbirine bağlayan niteliksiz eklerin yapıldığı görülmektedir.  

 

ġekil 5.12 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevinin yan cephesi ve 1958 yılında hizmete 

açılan ek binaları (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

Günümüzde Astronomi Bölümü‟ne hizmet vermeye devam eden yapının, kubbesi ve 

gözlem odası tamir görmüĢ olup, diğer mekanlarda da ufak tadilatlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Plan organizasyonunda ise büyük bir değiĢiklik 

gerçekleĢtirilmemiĢ olup, özgün tasarım özelliklerini büyük ölçüde korumaktadır.    

Holtay, 1930‟lu yıllarda Türkiye‟de yeni ve örneği olmayan bir bina tipine çağdaĢ bir 

biçim vermiĢtir. Ġç mekanda da mobilya, pencere, kapı kolu, kalorifer ve raflar gibi 

mimari detayları bütüncül bir tasarım anlayıĢıyla tasarlayan Holtay, hem zamansız 
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hem de çevredeki tarihi yapılarla yarıĢmayan, gösteriĢsiz, iĢlevsel bir tasarım 

gerçekleĢtirmiĢtir. Finlay-Freundlich‟in istekleri doğrultusunda bir tasarım 

gerçekleĢtiren Holtay, güçlü yapı bilgisi ile tasarıma katkıda bulunurken; yapıya 

dönemin tüm mimari özelliklerini yansıttığı bir mimari dil kazandırmıĢtır. Holtay, 

plan Ģeması, kütlesel organizasyonu ve iç mekan tasarımıyla bütüncül ve rasyonel bir 

yaklaĢım izlediği özenli bir çalıĢma gerçekleĢtirmiĢ ve bu özellikleri ile yapının 

döneminin diğer örnekleri arasında ön plana çıkmasını sağlamıĢtır (ġekil 5.13, 5.14).  

 

ġekil 5.13 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi zemin kat ve birinci kat planları 

(Arkitekt, 1936, s:98). 

 

ġekil 5.14 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi bodrum kat planı ve kesiti, (Arkitekt, 

1936, s:98). 
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5.2 Esplanad Apartmanı 

Cumhuriyet‟in ilanının ardından, devletin öncelikli yapısal faaliyetlerini oluĢturan 

kamu yapılarının inĢası Avrupalı mimarların tek elindeyken; savaĢ sonrası ülke 

genelinde ortaya çıkan büyük konut ihtiyacı Türk mimarlar tarafından “yeni mimari” 

kapsamında ele alınan ve araĢtırılan en önemli konu olmuĢtur. “Yeni mimari” 

üslubunun, Batılı uygulamalardan örnek aldığı modern konut yapılarının kübik 

yapısal formlarının yanında, Avrupai aile, evlilik ve ev hayatı anlayıĢları da Türk 

modernleĢmesinin önemli unsurları olmuĢtur. Cumhuriyet‟in ilanı ile özellikle büyük 

kentlerde geleneksel geniĢ ailelerin yerini daha küçük hanelerin almasıyla, mesken 

mekanına dair yeni arayıĢlar ortaya çıkmıĢtır. BatılılaĢmıĢ hayat tarzları ve çekirdek 

aile kavramı, yeni bir konut ihtiyacını doğurmuĢtur. Bu bağlamda, modern konut 

tasarımı ve Batılı bir ev içi kültürü oluĢturmak, 1930‟lu yılların mimarlık ortamının 

öncelikli konularından biri olmuĢtur. Yeni mimarinin mimara yüklediği tasarım ve 

inĢa misyonunun dıĢında, yeni ve modern bir yaĢam biçimini de benimsetmesi, 

yeniden tanımlanan konut mimarisinin temelini oluĢturmuĢtur. Yeni konut tasarımı, 

herkes için konforlu, ucuz, rahat ve sakin bir çevrede, modern yaĢamın ihtiyaçlarını 

sağlayabilecek ve aynı zamanda da mimari olarak tatmin edebilecek bir mesken 

tasarlayabilmek olarak tanımlanmıĢtır. 

Modern yaĢamın getirdiği yeni hayat tarzına uyum sağlayabilmek için bina 

unsurlarının Ģekillerinde de birçok değiĢiklikler olmuĢ ve yeni formlar meydana 

gelmiĢtir. Yeni konstrüksiyon yöntemleri ve yeni malzemeler ile daha çabuk ve 

ekonomik çözümler gerçekleĢtirilebilmiĢtir. “Yeni mimari”nin, yalınlık, ekonomiklik 

ve amaca uygunluk gibi kriterleri, tüm yapılarda olduğu gibi konut yapılarının da 

değerlendirilmesinde esas alınmıĢtır. Dönemin konut yapıları, “yeni mimari”nin öne 

sürülen esaslarının önemli bir uygulama alanını teĢkil etmiĢ, özellikle apartman 

yapılarında rasyonel tasarım ilkeleri doğrultusunda özel plan Ģemaları 

oluĢturulmuĢtur. ĠĢlevin gerektirdiği iliĢkilerin kurulması, yapıların biçimlenme 

sürecini de yönlendirmiĢtir.  

Arif Hikmet Holtay‟ın 1939 yılında tamamlanan, Ġstanbul, Taksim‟de Mete caddesi 

üzerindeki (eski Taksim kıĢlası arkası) Esplanad apartmanı da dönemin yapısal 

özellikleri çerçevesinde değerlendirilebilecek bir apartman (kira evi) örneğini teĢkil 

etmektedir. Yapı, dönemin strüktürel uygulamalarının geneline uygun olarak 
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betonarme strüktür üzerine duvarları tuğla dolgu olarak inĢa edilmiĢtir. 280m
2
 taban 

alanına sahip olan yapı, bitiĢik nizam bir arsada olup, giriĢin yer aldığı Mete 

caddesine ve Boğaziçi manzarasına nazır Kütüphane çıkmazına bakan iki cephesi 

bulunmaktadır (ġekil 5.15).  

Yapı bodrum ve zemin kat üzeri beĢ kattan oluĢmaktadır. Binanın giriĢinin yer aldığı 

Mete caddesinden zemin kata ulaĢılırken, kot farkından dolayı bodrum kata sadece 

Kütüphane çıkmazına bakan arka cepheden, apartmana ait ufak bir arka bahçeden 

ulaĢılmaktadır. Çevresel faktörlerin günümüzde de aynı oluĢundan dolayı, yapı 

kurgusal olarak orijinalini korumaktadır.    

 

ġekil 5.15 : Esplanad Apartmanı ön ve arka cephesi (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

GiriĢin ana cadde üzerinden olduğu yapıya, dönemin ortak yapısal özelliklerinnden 

olan, köĢeleri yuvarlatılarak içeri çekilmiĢ bir giriĢ kısmından girilmektedir. Bu 

oranlı içeri çekilme apartmana ait bir giriĢ yaratırken, aynı zamanda da yapıda 

kütlesel bir hareket sağlamıĢtır. Duvarlarında siyah mermer kullanılan giriĢ kısmının, 

zemininde ise bina içinde de devam eden beyaz mermer kullanılmıĢtır (ġekil 5.16).  

Yapıya girdikten sonra, ana çekirdeğin yer aldığı hole dört basamak ile rüzgarlık 

kapısından geçilerek ulaĢılmaktadır. Dar bir giriĢ kısmından sonra geniĢ bir 

karĢılama mekanı sunan kareye yakın ana apartman holüne, sadece bu katta olmak 

üzere dört daire kapısı açılmaktadır (ġekil 5.16). Ayrıca apartmanın ortak 
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kullanımına ait servis mekanlarından oluĢan bodrum kata ve dairelerin bulunduğu üst 

katlara ulaĢan U merdiven ve asansör de mekanla bütünlük sağlayan bir karĢılama 

sunmaktadır (ġekil 5.17). Holün zemininde ve duvarlarında kaplama olarak mermer 

kullanılmıĢ; tavanında ise ahĢap kafeslerden oluĢan asma tavan dekoratif bir öğe 

olarak kullanılmıĢtır. GiriĢ duvarlarında asılı aynalar mekandaki geniĢlik hissini 

arttırırken; aynaların altında bulunan kalorifer petekleri, geometrik ahĢap elemanlarla 

örtülerek görsel olarak mekanı tamamlayan unsurlar olmuĢtur. Yalın bir üslupta, 

geometrik Ģekillerin hakim olduğu dekoratif öğeler, dönemin mimari üslubunun ifade 

biçimini yansıtırken; yapının kütlesel organizasyonuyla iç mekanda da bütünlük 

sağlamıĢtır.   

 

ġekil 5.16 : Esplanad Apartmanı giriĢ kapısı ve giriĢ holü (KiĢisel fotoğraf, 2010). 

 

ġekil 5.17 : Esplanad Apartmanı merdiven kovası ve asansörü (KiĢisel fotoğraf, 

2010). 

Yapının normal kat planları, yapı çekirdeğini ortaya alan, her katta iki daire olmak 

üzere simetrik daireler olarak tasarlanmıĢtır. Yapı boyunca devam eden merdiven ve 

asansörün oluĢturduğu ana çekirdekten ulaĢılan katlarda, dairelere ufak bir kat holüne 

açılan karĢılıklı kapılarından girilmektedir. Daire planlarında, döneminin 
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uygulamalarından farklı olarak salon ve oturma odası ana caddeye bakan ön cepheye 

değil, deniz manzarasının olduğu arka cepheye yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 5.18). Ayrıca 

deniz manzarasından daha iyi faydalanmak için kütlede geri çekilerek oluĢturulan bir 

de teras bulunmaktadır (ġekil 5.19). Ön cepheye bakan iki yatak odası bulunurken, 

bu mekanlara giriĢ holünden girilen ufak bir koridordan ulaĢılmaktadır (ġekil 5.20). 

Koridor üzerinde ise yan cephedeki havalığa ve apartman giriĢ holünün üzerinde bina 

boyunca yükselen aydınlığa bakan servis mekanları bulunmaktadır. Servis mekanları, 

yan cephedeki havalığa bakan banyo, küçük tuvalet ve hizmetçi odası ile apartman 

aydınlığına bakan mutfaktan oluĢmaktadır. BeĢinci kattaki çatı dairelerinde ise diğer 

kat planlarından farklı olarak, giriĢe bakan cephede bir teras daha bulunmaktadır. 

Günümüzde kısmen orijinal planlamasını koruyan dairelerin hepsinde, denize bakan 

cephede yer alan teraslar kapatılarak salon mekanı ile birleĢtirilmiĢtir. Yine beĢinci 

kattaki dairelerde de giriĢe bakan cephedeki teraslar kapatılarak iç mekanlara 

katılmıĢtır.    

 

ġekil 5.18 : Esplanad Apartmanı zemin kat ve normal kat planları (Arkitekt, 1939, 

s:1). 

Maksimum kullanım alanı sağlayan plan organizasyonu ile rasyonel bir çözüm sunan 

bu konut tasarımı, Ģehir merkezindeki ufak bir arsa üzerinde, yeĢil alan 

olanaksızlığına rağmen, her katta deniz cephesine bakan teraslarıyla çevre ile olan 

iliĢkisini arttırmaya çalıĢmıĢtır. Her iki cephedeki geniĢ pencere açıklıkları ile dıĢa 

dönük bir konut tasarımı gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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ġekil 5.19 : Esplanad Apartmanı daire katında salondan görünüĢ (KiĢisel fotoğraf, 

2010). 

 

ġekil 5.20 : Esplanad Apartmanı daire katında giriĢ holü ve yatak odasından görünüĢ 

(KiĢisel fotoğraf, 2010). 

Ön cephede, kütlenin monotonluğunu kıran konsol çıkma ile kütlesel bir hareket 

sağlanmıĢtır. Konsol çıkmanın her iki yanında, zemin üzerindeki katlarda tekrar eden 

yuvarlak pencere açıklıkları da dönemin ortak yapısal unsurlarındandır (ġekil 5.21).  

Yine dönemin ortak yapısal unsurlarından olan, köĢe dönen geniĢ pencere açıklıkları, 

yatay sıva çizgileri, yatayda devam eden sürekli denizlik çizgileri ve yuvarlatılmıĢ 

köĢeler ön cephede kullanılmıĢtır.  

Arka cephede ise deniz manzarasından maksimumda yararlanabilmek için içeri 

çekilerek oluĢturulmuĢ teraslar, cephede de tekrar eden bir hareketlilik sağlamıĢtır. 

Manzaraya açılan ve cephe boyunca devam eden geniĢ pencere açıkları da dönemin 

mimari üslubunun yapısal özellikleri olurken, yapıya Ģefaf bir görüntü sağlamıĢtır. 
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ġekil 5.21 : Esplanad Apartmanı ön cephe detay görünüĢü (KiĢisel fotoğraf, 2010) / 

1943-1944 tarihli Jacques Pervititch Sigorta Haritası, Beyoğlu. 

Yapı, yüksekliğiyle de çevre binalarla uyumlu tasarlanmıĢtır. Yapının, silüetteki 

devamlılığı göz önünde bulundurulduğunda, o dönemdeki çevre yapıların mimari 

özellikleriyle yarıĢmayan, duyarlı bir tasarım olduğu söylenebilir (ġekil 5.21). 

Dönemin yeni konut ihtiyacına yönelik modern plan Ģemasının, yapının konumu 

dikkate alınarak, fonksiyonel olarak uygulandığı bu yapı, dönemin mimari üslubunun 

yapısal özelliklerini yansıtan, rasyonel ve ekonomik bir tasarım olmuĢtur.    

5.3 Mersin ĠĢ Bankası ġubesi  

Türkiye‟de 1940-1950 yılları arasındaki mimarlık ortamında, Güzel Sanatlar 

Akademisi‟nde “Milli Mimari Seminerleri” kapsamında bölgesel ve kırsal mimarlık 

üzerine gerçekleĢtirilen ayrıntılı çalıĢmaların ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde 

Anadolu kentlerinin mimarlık birikiminin etüdünü temel alan çalıĢmaların yön 

verdiği mimari yaklaĢımların yanı sıra, Avrupa‟daki totaliter mimarinin etki ve 

biçimlerine yakın olarak değerlendirebileceğimiz “anıtsal ve akademik” yaklaĢımlar, 

modern mimarinin rasyonel ve iĢlevselci ilkelerini, klasik ve anıtsal öğelerle 

biçimlendiren bir tutum sergilemiĢtir.  
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ġekil 5.22 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binasının 1959 ve 1982 yıllarından görünüĢleri 

(Url-8). 

Arif Hikmet Holtay‟ın, “anıtsal ve akademik” yaklaĢım çerçevesinde 

değerlendirebileceğimiz, 1940‟lı yılların baĢından 1950‟lerin baĢına kadar 

gerçekleĢtirdiği yapılarından biri de Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binasıdır (ġekil 5.22). 

Holtay‟ın bu dönemdeki uygulamalarının yanı sıra, Güzel Sanatlar Akademisi‟nde 

yürüttüğü proje derslerinde de öğrencilerine bu yaklaĢımda projeler tasarlattığı 

görülmektedir. Holtay‟ın bu tutumunda, Akademi‟deki bölgesel ve kırsal mimarlık 

üzerine çalıĢmaların yanı sıra, Avrupa‟daki totaliter mimarlık anlayıĢı etkili 

olmuĢtur. Bu yıllarda, Almanya ile iliĢkileri devam eden ve Türkiye‟deki Alman 

mimarlarla yakınlığını bildiğimiz Holtay, Avrupa‟daki geliĢmeleri yakından takip 

edebilmiĢtir.  

1943 yılında Ankara‟da açılan “Yeni Alman Mimarisi” sergisi dolayısıyla 

Türkiye‟ye gelen Paul Bonatz da bu dönemde Türkiye‟de gerçekleĢtirdiği çeĢitli 

uygulamaları ve akademik çalıĢmalarıyla, “anıtsal ve akademik” yaklaĢımın 

öncülerinden olmuĢtur. Bu bağlamda Holtay‟ın, Almanya‟daki mimarlık eğitiminde 

etkili bir isim olan Bonatz ile benzer üslupta uygulamalar gerçekleĢtirmesi de bu 

etkileĢimi desteklemektedir. Bonatz, ülkedeki mimarlık ortamında totaliter 

mimarlığın klasik ve anıtsal öğelerini, fonksiyonel bir plan Ģeması ile biçimlendirdiği 

uygulamaları ile yönlendirici olmuĢtur. Holtay‟ın Almanya‟da öğrencisi olduğu 

1920‟li yılların sonundaki uygulamalarında da geleneksel biçim ve sembolleri, sade 

ve basit formlara dönüĢtürerek kullanması, modern formlar ile geleneksel mimari 

arasında kurduğu bağların önemini vurgulamıĢtır. Bu bağlamda Holtay‟ın, “anıtsal ve 

akademik” yaklaĢımını mimari alt yapısıyla da desteklediği söylenebilir.  

Holtay‟ın 1949 yılında Mersin‟in Ģehir merkezinde Ġstiklal Caddesi üzerinde 

gerçekleĢtirdiği bu iki katlı banka yapısı, baĢta Ankara ve Ġstanbul‟da olmak üzere 
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yurdun çeĢitli yerlerinde daha çok kamu yapılarında görülen bu üsluptaki yapılara 

örnek olarak değerlendirilebilir. ġehrin merkezine ulaĢan ana caddelerinden biri 

üzerinde bulunan yapının, caddeye bakan iki cephesi bulunmaktadır (ġekil 5.23). 

KöĢe bir arsa üzerinde yer alan yapının planlaması bu konumu dikkate alınarak 

yapılmıĢ olup, yapının ana giriĢi bu iki cephenin kesiĢiminde, geriye çekilerek  

 

ġekil 5.23 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binasının Ġstiklal caddesi üzerinden 

görünüĢleri (Mustafa Pehlivanoğlu fotoğrafı, 2011). 

oluĢturulan giriĢ kısmından, öne çıkarılarak vurgulanan yüksek bir giriĢ kapısı ile 

sağlanmıĢtır (ġekil 5.24). Cadde üzerindeki kısa cepheden sağlanan bir diğer giriĢ ise 

doğrudan birinci kata ulaĢımı sağlamaya yönelik olup, günümüzde kapatıldığı 

görülmektedir. Yapının bulunduğu arsa her iki yandan da bitiĢik nizamdır. 

Günümüzde kullanımı parselasyon nedeniyle kısıtlanan arka cephesinden ise servis 

kullanımına yönelik bir giriĢi daha bulunmaktadır. 

Kademeli ve geometrik bir kütlesel organizasyona sahip olan yapının, banka 

kullanımının gerektirdiği fonksiyonlar dikkate alınarak tasarlandığı görülmektedir. 

Zemin kat müĢterilerin kullanımına yönelik olarak geniĢ bir hol ve banko için 

tasarlanan serbest mekân ile çalıĢanların kullanımına yönelik diğer mekânlardan 

oluĢmaktadır (ġekil 5.24). Birinci kat ise sadece banka çalıĢanlarının günlük 

kullanımına yönelik, yatak odaları, salon, servis ve ıslak mekânlar ile lojman olarak 

tasarlanmıĢtır (ġekil 5.25). O günün koĢullarının gerektirdiği fonksiyonlara göre 

tasarlanan yapı, günümüzde tamamen banka hizmetlerine yönelik kullanılmaktadır.   

“Anıtsal ve akademik” yaklaĢımdaki uygulamaların ortak özelliklerinden, betonarme 

karkas sistem kullanılan yapıya, cephelerde kullanılan taĢ kaplama ile yığma yapı 

izlenimi verilerek, anıtsal bir görünüm kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Modern bir 

kütlesel organizasyona sahip olan yapı, yerel biçimlere referans veren süsleme 

öğeleri ile rasyonel ve sade bir görünüm sergilemektedir. Tekrar eden pencere  

   



 
155 

 

ġekil 5.24 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binası zemin kat planı (Arkitekt, 1949, s:152) / 

GiriĢ kısmından görünüĢ (Mustafa Pehlivanoğlu fotoğrafı, 2011). 

 

ġekil 5.25 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binası birinci kat planı, (Arkitekt, 1949, 

s:153). 

düzenleri, pencere oranları, kemerli cephe açıklıkları, tekrar eden kolonatları, 

pencere ve kapı söveleri, saçak silmesi ve taĢ cephe kaplaması ile üslubun tipik 

özelliklerini yansıtan bir yapı olmuĢtur.  

Holtay‟ın yerel biçimlere referans veren yapısal öğeleri kendine has yorumu ile sade 

bir görünüm elde ettiği yapıda kendi mimari dilini yaratmıĢtır. Yapıya, tekrar eden 

pencere düzeni ve birinci kat boyunca geri çekilen teras kısmı ile düĢeyde hareket 

sağlayan Holtay, cephe kaplamasında yatay bantlar oluĢturarak kullandığı farklı 

renkteki taĢ kaplamasıyla da yatayda hareket sağlamıĢtır. Dar cadde cephesinde de 

geri çekilerek oluĢturulan kat terası cepheye hareket kazandırırken; cephe tekrar eden 

kemerler ve kat silmesi ile vurgulanmıĢtır (ġekil 5.26).  
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ġekil 5.26 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binası cephe detayları (Mustafa Pehlivanoğlu 

fotoğrafı, 2011). 

Yapının geri çekilerek diğer sokağa devam etmesi; giriĢte anıtsal bir etki yaratırken, 

bu köĢede geniĢleyen cadde üzerinden de yapısal algısını güçlendirmiĢtir. Holtay, 

dönemin mimari özelliklerini gösteren bu yapısı ile ĠĢ Bankası için kurumsal bir 

mimari dil oluĢturabilmiĢtir. Sonraki yıllarda benzer biçimlerde gerçekleĢtireceği 

banka yapılarında da tekrar eden bu biçimsel ve yapısal özellikler, Arif Hikmet 

Holtay‟ın  bu yıllardaki mimari tutumunun önemli örneklerinden olmuĢtur.  

5.4 Bursa ĠĢ Bankası ġubesi 

Holtay‟ın 1940‟lı yıllar boyunca sürdürdüğü “anıtsal ve akademik” yaklaĢımının geç 

örneklerinden biri olan Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası, 1951 yılında Bursa‟nın Ģehir 

merkezinde, Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır (ġekil 5.27). Bodrum ve zemin 

kat üzeri üç kat ve çatı katından oluĢan bu banka yapısı, kütlesel biçimi ve cephe 

süsleme öğeleriyle Holtay‟ın benzer üsluptaki ĠĢ Bankası Ģubesi uygulamalarının 

sonuncusu olmuĢtur. 

 

ġekil 5.27 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası Atatürk caddesi üzerinden görünüĢler 

(Url-10) (Url-16). 
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1950‟li yıllarda Türkiye‟nin 2. Dünya SavaĢı sonrasında yaĢadığı uzun ve zorunlu 

dıĢa kapalılık dönemi sona ermiĢ ve bu süre boyunca mimaride etkin olan ulusalcı 

düĢünceler yerini yeniden dıĢa açılımın bir sonucu olan liberal düĢüncelerin ön 

planda olduğu, uluslararası etkilere açık mimarlık düĢüncelerine bırakmıĢtır. 

Mimarlık ortamında bu değiĢimlerin yaĢandığı 1950‟lerin baĢında, Arif Hikmet 

Holtay‟ın yerel öğelere referans verdiği mimari tutumunda da sadeleĢme 

görülmektedir.  

ġehrin merkezine ulaĢan ana caddelerinden biri üzerinde bulunan yapının, ana 

caddeye bakan ön cephesi, caddeyi kesen dar bir sokağa bakan yan sağ cephesi ile 

arka cephesi bulunmaktadır. BitiĢik nizam bir arsa üzerinde yer alan yapının, 

planlaması ve kütlesel organizasyonu arsanın Ģekli ile biçimlenmiĢtir. Konumu 

dikkate alınarak, yapının ana giriĢi caddeye bakan ön cepheden sağlanmıĢtır. 

Holtay‟ın yapılarında ortak bir özellik olan kütlesel hareket ile yapının giriĢinin 

vurgulanması, bu yapısında da portikli giriĢ kısmı ile sağlanmıĢtır. Sokak boyunca 

insan ölçeğindeki yapısal algıyı da değiĢtiren bu giriĢ kısmı, yapıya dikkat 

çekmektedir.  

Banka hizmetlerine ayrılan zemin kat arsanın tamamını kapsarken, üst katlar ön 

cephe boyunca kısmi olarak yükselmiĢtir. Yan ve arka sokak cephelerinden algılanan 

bu kütlesel organizasyon, planda müĢterilerin kullanımına ayrılan alanların ve banka 

çalıĢanlarının lojman olarak kullanımına ayrılan alanların plandaki fonksiyonel 

ayrımını, kütlesel olarak ifade etmiĢtir (ġekil 5.28). Yan cepheden yapıya bir servis 

giriĢi sağlanmıĢtır. Sol yan cephesinden bitiĢik nizam olan yapının, arka cephesinden 

ise zemin kattan arka sokağa hizmet eden alternatif bir giriĢ daha sağlanmıĢtır. 

 

ġekil 5.28 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası sol yan cephesi (KiĢisel fotoğraf, 2011). 
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Zemin kat, müĢteri holü için tasarlanan serbest mekân ile müdür odası ve bekleme 

salonundan oluĢmaktadır (ġekil 5.29). Ön ve arka cepheden iki giriĢin sağlandığı 

katta, müĢterilere hizmet veren banko merkezde yer alırken, bı kısmın üzerini örten 

çatıda açılan pencereler ile gün ıĢığından yararlanılmıĢtır. Bodrum kat da zemin kat 

boyunca devam etmekte olup; katta yapı genelindeki teknik ihtiyaçlara yönelik 

mekanlar, depo mekanları ile banka arĢivi ve kasası bulunmaktadır (ġekil 5.29). Üst 

katlar ise Mersin ĠĢ Bankası binasında da olduğu gibi sadece banka çalıĢanlarının 

kullanımına yönelik planlanmıĢtır. Katların genelinde lojman kullanımına yönelik, 

yatak odaları, salon, servis ve ıslak mekânlar tasarlanmıĢtır (ġekil 5.30). Günümüzde 

ise yapı tamamen banka hizmetlerine yönelik kullanılmaktadır.  

Betonarme karkas sistem kullanılan yapıya, cephelerde kullanılan taĢ kaplama ile 

yığma yapı görünümü kazandırılmıĢtır. Modern bir kütlesel organizasyona sahip olan 

yapıya, yerel biçimlere referans veren yalın süsleme öğeleri ile sade bir görünüm 

kazandırılmıĢtır. Ön cepheyi vurgulayan ve üç kat boyunca devam eden, cephede 

geriye çekilme ile oluĢturulan kat terasları, aynı hizada çatı katında yükseltilen alın 

ve devam eden saçak silmesi ile giriĢin vurgulandığı kolonatlı kısım, yapıya anıtsal 

bir etki kazandırmıĢtır (ġekil 5.31). 

 

ġekil 5.29 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası zemin ve bodrum kat planları (ĠĢ Bankası 

ArĢivi). 
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ġekil 5.30 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası birinci ve ikinci kat planları (ĠĢ Bankası 

ArĢivi). 

 

ġekil 5.31 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası cephe detayı (KiĢisel fotoğraf, 2011). 

 

ġekil 5.32 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası ön ve arka cephe görünüĢleri (ĠĢ Bankası 

ArĢivi) 
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ġekil 5.33 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi binası yan cephe görünüĢü (ĠĢ Bankası ArĢivi) 

Ön cephenin yanı sıra, yan sokak cephesinde de üst katlarda tekrar eden balkonlar ve 

balkon altında tekrar eden doğal taĢ konsollar dikkat çekmektedir. Zemin kat 

boyunca uzanan cephede ise tekarar eden pencereler, doğal taĢ denizlik profilleri ve 

saçak profilleri de dikkat çekmektedir. Üslubun tipik mimari öğelerinin kullanıldığı 

yapı, Holtay‟ın bu tutumdaki diğer uygulamalarında da olduğu gibi yerel biçimlere 

referans veren yapısal öğeleri kendine has yorumu ile yapıya ortak bir dil 

kazandırmıĢtır (ġekil 5.32, 5.33). Günümüzde banka olarak kullanılmaya devam 

eden yapı, büyük ölçüde korunmuĢ olup, ön cephesinde dikkat çeken en büyük 

değiĢiklik, birinci ve ikinci kattaki teras kısımlarının kapatılarak iç mekanlara 

katılmıĢ olmasıdır. Yapı genelinde ise özgün tasarımından farklı olarak, tüm katlarda 

banka hizmetleri verilmektedir.       

Holtay, 1940‟lı yıllardaki mimari anlayıĢında, anıtsal bir etki yarattığı bu yapısı ile ĠĢ 

Bankası için oluĢturduğu kurumsal mimari dilin özgün örneklerinden birini 

tasarlamıĢtır. Holtay‟ın Arkitekt‟e kayıtlı uygulamalarının en son örneklerinden biri 

olan bu yapı, mimarın yıllar içinde geliĢtirdiği kendine has mimari tutumun, ülkenin 

yerel mimari öğelerini de yansıtan baĢarılı bir tasarımı olmuĢtur.  

 

 



 
161 

6.  YAPI KATALOĞU 

6.1 Bir Lokanta Projesi  

Yer: Harbiye Caddesi, Taksim, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: Bodrum kat, kalorifer odası ve mutfak; zemin kat ve birinci kat, yemek 

salonu, büro ve tuvaletten oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir.  

Kaynak: Mimar, 1931, sayı: 1, s:12, 13. 

 

ġekil 6.1 : Lokanta projesi zemin kat planı ve ön cephe görünüĢü. 
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6.2 Eski Bir Türk Kahvesi Tespiti  

Yer: - 

Yapım Yılı: - 

Program: Rölöve ile tespit edilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1931, sayı: 2, s:59, 60. 

 

ġekil 6.2 : Türk Kahvesi yan ve arka cephe görünüĢü. 

 

ġekil 6.3 : Türk Kahvesi planı ve ön cephe görünüĢü. 
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6.3 Mühendis Mustafa Fahri Bey Evi 

Yer: YeniĢehir, Ankara. 

Yapım Yılı: 1931 

ĠĢveren: Özel Ģahıs. 

Program: Zemin kat, beĢ oda, banyo ve mutfaktan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir.  

Kaynak: Mimar, 1931, sayı: 5, s:154, 155. 

 

ġekil 6.4 : Mühendis Mustafa Fahri Bey Evi ön cephe görünüĢü. 

 

ġekil 6.5 : Mühendis Mustafa Fahri Bey Evi zemin kat planı ve yan cephe görünüĢü. 
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6.4 Villa Projesi  

Yer: Kızıltoprak, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: Zemin kat, oda, mutfak ve yemek odası; birinci kat, salon, iki yatak odası 

ve banyodan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Mevcut temel ve beden duvarları üzerine inĢa edilmesi önerilmiĢtir.  

Kaynak: Mimar, 1932, sayı: 4, s:117, 118. 

 

ġekil 6.6 : Villa projesi yan cephe görünüĢü. 

 

ġekil 6.7 : Villa projesi zemin kat ve birinci kat planları. 
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6.5 Dr. Celal Bey Evi  

Yer: YeniĢehir, Ankara. 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: Özel Ģahıs. 

Program: Zemin kat, ev sahibinin özel isteği üzerine muayene odası, salon, mutfak 

ve yemek odası; birinci kat, üç yatak odası, banyo, hela, sofa ve çatı teraslarından 

oluĢmaktadır.  

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1932, sayı: 10, s:286, 287. 

 

ġekil 6.8 : Dr. Celal Bey Evi perspektif görünüĢü. 

 

ġekil 6.9 : Dr. Celal Bey Evi zemin kat ve birinci kat planları. 
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6.6 Bir Villa Projesi  

Yer: Tarabya ile Büyükdere arası, Boğaziçi, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: Özel Ģahıs. 

Program: Zemin kat, garaj, Ģoför odası, hizmetçi odası, çamaĢırlık, kömürlük ve 

kalorifer odası; birinci kat, salon, mutfak, yemek odası, yatak odası, oturma odası ve 

banyodan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1933, sayı: 1, s:15, 16. 

 

ġekil 6.10 : Villa projesi ön cephe görünüĢü. 

 

ġekil 6.11 : Villa projesi zemin kat ve birinci kat planları. 
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6.7 KöĢk Projesi 

Yer: - 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: Özel Ģahıs. 

Program: Bodrum kat, garaj, bahçıvan odası, Ģoför odası, hizmetçi odası, 

çamaĢırlık, kömürlük ve kalorifer odası; zemin kat, sofa, salon, mutfak, yemek odası, 

üç yatak odası, büro ve banyo ile atölyelerden oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem, mermer, cam ve meĢe ağacı kullanılması 

önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1933, sayı: 8, s:109, 110. 

 

ġekil 6.12 : KöĢk projesi perspektif görünüĢü. 

 

ġekil 6.13 : KöĢk projesi bodrum kat ve zemin kat planları. 
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6.8 E. Saniye Hanım Evi  

Yer: NiĢantaĢı, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: 1933 

ĠĢveren: Özel Ģahıs. 

Program: Bodrum kat, tesisat odaları ve çamaĢırlık; zemin kat ve birinci kat, üç oda, 

mutfak, banyo ve heladan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Mimar, 1933, sayı: 9, s:267-272. 

 

ġekil 6.14 : E. Saniye Hanım Evi perspektif ve ön cephe görünüĢleri. 
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ġekil 6.15 : E. Saniye Hanım Evi bodrum kat, zemin kat ve birinci kat planları. 
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6.9 Köy Evi Projesi  

Yer: - 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: Özel Ģahıs. 

Program: Zemin kat, oturma odası, misafir odası, yatak odası, hela, kiler, samanlık 

ve ahırdan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Yığma üzeri ahĢap karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1933, sayı: 11, s:357. 

 

ġekil 6.16 : Köy evi ön cephe görünüĢü ve zemin kat planı. 
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6.10 Bir Ev Projesi  

Yer: - 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: Bodrum kat, kömürlük ve çamaĢırlık; zemin kat, oturma odası, iki yatak 

odası, çalıĢma odası, mutfak, banyo ve terastan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1934, sayı: 2, s:41-43. 

 

ġekil 6.17 : Ev projesi ön cephe görünüĢü ve zemin kat planı. 

 

ġekil 6.18 : Ev projesi perspektif görünüĢü. 
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6.11 Bir Çiftlik Evi Projesi  

Yer: - 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: Bodrum kat, garaj, hizmetçi odası, aĢçı odası, ısıtma odası, kömürlük, 

çamaĢırlık, mutfak ve kiler ile hususi kullanıma ait el iĢi atölyeleri ve sergi salonu; 

zemin kat, veranda, sofa, oturma odası, yemek odası, 3 yatak odası, çalıĢma odası, 

banyo ve kilerden oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1934, sayı: 8, s:235. 

 

ġekil 6.19 : Çiftlik evi ön cephe görünüĢü ve zemin kat planı. 

 

ġekil 6.20 : Çiftlik evi bodrum kat planı. 
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6.12 Dağ Üzerinde Bir Han Projesi 

Yer: - 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: Ġkinci bodrum kat garaj, odunluk, samanlık ve ahır; birinci bodrum kat, 

depo mekanları ve arabacılar için yatak odası; zemin kat, oturma odası ve yemek 

odası, hancı yatak odası, mutfak, kiler ve hamam; birinci kat yatakhaneden 

oluĢmaktadır.  

Malzeme: Yığma üzeri ahĢap karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Mimar, 1934, sayı: 8, s:236. 

 

ġekil 6.21 : Dağ üzerinde bir han projesi yan cephe ve ön cephe görünüĢleri, zemin 

kat, birinci kat, birinci bodrum kat ve ikinci bodrum kat planları. 
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6.13 Ġstanbul Tiyatro ve Konservatuarı Uluslararası Proje YarıĢması 

Yer: Taksim, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: - 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Arkitekt, 1935, sayı: 1, s:8-10. 

 

ġekil 6.22 : Ġstanbul Tiyatro ve Konservatuarına ait uluslararası projesi 

perspektifleri, zemin kat, birinci kat ve ikinci kat planları. 

 

ġekil 6.23 : Ġstanbul Tiyatro ve Konservatuarına ait uluslararası projesi bodrum kat 

planı ve kesit. 

    
 

 

   
 

 



 
175 

6.14 Sümer Bank Proje YarıĢması 

Yer: Ankara. 

Yapım Yılı: - 

ĠĢveren: - 

Program: - 

Malzeme: Betonarme karkas sistem uygulanması önerilmiĢtir. 

Kaynak: Arkitekt, 1935, sayı: 3, s:76. 

 

ġekil 6.24 : Sümer Bank projesi perspektif görünüĢü ve kat planları. 
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6.15 Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi 

Yer: Ġstanbul Üniversitesi Kampüsü, Beyazıt, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: 1936 

ĠĢveren: Ġstanbul Üniversitesi. 

Program: Bodrum kat, beĢ oda, hol ve tuvalet; zemin kat, dört oda, hol, depo ve 

tuvalet; birinci kat, gözlem odası, hol ve iki terastan oluĢmaktadır.  

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1936, sayı: 4, s:97-102. 

 

ġekil 6.25 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi perspektif görünüĢleri. 
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ġekil 6.26 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi iç mekan görünüĢleri. 

 

ġekil 6.27 : Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi iç mekan görünüĢü ve kubbe kesiti. 
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6.16 Bursa Ziraat Bankası ġubesi 

Yer: Atatürk Caddesi, Bursa. 

Yapım Yılı: 1936 

ĠĢveren: Ziraat Bankası. 

Program: -  

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1936, sayı: 12, s:325-327, (Url-13). 

 

ġekil 6.28 : Bursa, Ziraat Bankası ġubesi perspektif görünüĢü ve zemin kat planı. 

 

ġekil 6.29 : Bursa Ziraat Bankası ġubesi birinci kat planı ve kesit. 
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ġekil 6.30 : 1930, 1970 ve 1990‟lı yıllarda Bursa Ziraat Bankası ġubesinden 

görünüĢler. 
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6.17 Esplanad Apartmanı 

Yer: Mete Caddesi, Taksim, Ġstanbul. 

Yapım Yılı: 1939 

ĠĢveren: Özel Ģahıs 

Program: Bodrum kat ve zemin kat üzeri dört normal daire katı ve çatı katından 

oluĢmaktadır. Normal kat planında her katta iki daire bulunup; bir daire planında 

salon, oturma odası, iki yatak odası, mutfak, banyo, hizmetçi odası, tuvalet ve teras 

bulunmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1939, sayı: 1, s:1-4. 

 

ġekil 6.31 : Esplanad Apartmanı perspektif görünüĢü ve arka cephe görünüĢü. 

 

ġekil 6.32 : Esplanad Apartmanı dairesinden iç mekan görünüĢleri. 
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6.18 Samsun ĠĢ Bankası ġubesi 

Yer: Samsun. 

Yapım Yılı: 1949 

ĠĢveren: Türkiye ĠĢ Bankası. 

Program: Bir buçuk kat yüksekliğinde ön cepheye bakan zemin kat, müĢteri holü, 

memur holü, bekleme odası, müdür odası ve iki muhasebe odası ile arka cepheye 

bakan iki normal kat, lojman kullanımına yönelik, mutfak, iki salon ve iki yatak 

odasından oluĢmaktadır.  

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1949, sayı: 5, s:100-102. 

 

ġekil 6.33 : Samsun ĠĢ Bankası ġubesi perspektif görünüĢü ve zemin kat planı. 

 

ġekil 6.34 : Samsun ĠĢ Bankası ġubesi iç mekan görünüĢleri. 

 

 

 

 

 
 

    
 

 



 
182 

6.19 Mersin ĠĢ Bankası ġubesi  

Yer: Ġstiklal Caddesi, Mersin. 

Yapım Yılı: 1949 

ĠĢveren: Türkiye ĠĢ Bankası. 

Program: Zemin kat, müĢteri holü, memur holü, bekleme odası, müdür odası, 

müfettiĢ odası, muhasebe odası, arĢiv, wc ve trezor ile birinci kat, üç lojman dairesi 

oluĢturacak Ģekilde, salon, yemek odası, iki yatak odası, banyo, hizmetçi odası ve 

teras ile bir mutfak ve ofisten oluĢmaktadır.  

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1949, sayı: 7-10, s:150-152, (Url-8), (Url-13). 

 

ġekil 6.35 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi perspektif görünüĢü. 

 

ġekil 6.36 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi iç mekan görünüĢleri. 
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ġekil 6.37 : Mersin ĠĢ Bankası ġubesi Ġstiklal caddesi üzerinden görünüĢler. 
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6.20 Bursa ĠĢ Bankası ġubesi  

Yer: Atatürk Caddesi, Bursa. 

Yapım Yılı: 1951 

ĠĢveren: Türkiye ĠĢ Bankası. 

Program: Bodrum kat, tesisat odası, banka trezoru, kiralık kasa odası ve sığınak; 

zemin kat, müĢteri holü, memur holü, bekleme odası, müdür odası, müfettiĢ odası, 

muhasebe odası ile sadece ön cephede yükselen üç lojman katında, bir büyük 

dairede, salon, iki oda, yatak odası, mutfak, banyo, wc ve teras ile bir küçük dairede, 

oturma odası, yatak odası, mutfak ve banyo; çatı katında ise hademe odası, 

çamaĢırlık, dört ardiye odası ve terastan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1951, sayı: 5-8, s:98-102. 

 

ġekil 6.38 : Bursa ĠĢ Bankası ġubesi ön cephe, yan cephe ve iç mekan görünüĢleri. 
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6.21 Konya ĠĢ Bankası ġubesi 

Yer: Konya. 

Yapım Yılı: 1951 

ĠĢveren: Türkiye ĠĢ Bankası. 

Program: - 

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Sözen, 1984, s:264, 272, (Url-15). 

 

ġekil 6.39 : Konya ĠĢ Bankası ġubesi perspektif görünüĢleri. 
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6.22 Malatya ĠĢ Bankası ġubesi 

Yer: Posta Caddesi, Malatya. 

Yapım Yılı: 1952 

ĠĢveren: Türkiye ĠĢ Bankası. 

Program: Zemin kat, müĢteri holü, memur holü, müdür odası, müfettiĢ odası, 

vestiyer ve wc; birinci kat, lojman kullanımına ait, sofa, salon, yemek odası, iki yatak 

odası, mutfak, banyo, hizmetçi odası, kiler, teras, iki locya ve wc ile müfettiĢ odası 

ve bu odadan kullanıma ait banyodan oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1952, sayı: 1-2, s:5-7, (Url-16), (Url-13). 

 

ġekil 6.40 : Malatya ĠĢ Bankası ġubesi perspektif görünüĢü ve zemin kat planı. 

 

ġekil 6.41 : Malatya ĠĢ Bankası ġubesi birinci kat planı. 
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ġekil 6.42 : 1950‟li, 1963 ve 2006 yıllarında Malatya ĠĢ Bankası ġubesinden 

görünüĢler. 
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6.23 ĠĢ Bankası ArĢiv Binası 

Yer: Ankara. 

Yapım Yılı: 1952 

ĠĢveren: Türkiye ĠĢ Bankası. 

Program: Bodrum kat, zemin kat ve üzeri üç normal kat, tekrar eden arĢiv odası ve 

servis mekanlarından oluĢmaktadır. 

Malzeme: Betonarme karkas sistem kullanılmıĢtır. 

Kaynak: Arkitekt, 1952, sayı: 5-8, s:111-114. 

 

ġekil 6.43 : Ankara ĠĢ Bankası ArĢiv Binası cephe görünüĢleri. 

 

ġekil 6.44 : Ankara ĠĢ Bankası ArĢiv Binası zemin kat ve normal kat planları. 
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7.  SONUÇ 

1930‟lu yıllarda Cumhuriyet kadrolarının her alanda gerçekleĢtirdiği reformlar 

kapsamında, ülkedeki ideolojik, düĢünsel ve biçimsel değiĢimi yansıtan “yeni 

mimari” ve modern çağın ihtiyaçlarına uygun yapılar gerçekleĢtirebilecek mimarlara 

ihtiyaç duyulması, mimarlık eğitiminde de reformu zorunlu kılmıĢtır. Türkiye‟de 

güzel sanatlar eğitimi veren ilk yüksek eğitim kurumu Sanay-i Nefise Mektebi‟nin 

Cumhuriyetle beraber yenilenen ve geliĢen bir devamı olan Güzel Sanatlar 

Akademisi, reformlar kapsamında yabancı hocalar ile yenilenen kadrosu ve 

yenilenen eğitim sistemi ile Türkiye‟de modern mimarinin yapılandırılmasında 

önemli bir rol oynamıĢtır.  Türk mimarlığının bu önemli dönüm noktasında, 1930 

yılında akademik kariyerine baĢlayan Arif Hikmet Holtay, “yeni mimarlık” ortamına 

ve yenilenen mimarlık eğitimine, çağdaĢ mimarlık eğitimi ve deneyimleriyle yön 

veren az sayıda mimardan biri olmuĢtur.  

1930‟lu yıllarda çağdaĢ mimari uygulamaları ve eğitimci kimliği ile öne çıkan Arif 

Hikmet Holtay‟ın bu kimliğinin oluĢumunda, modern mimarlığın geliĢtiği öncü 

ülkelerden Almanya‟daki mimarlık eğitimi ile ülkedeki mimari geliĢmeleri ve 

uygulamaları yakından takip edebilmesi etkili olmuĢtur. O yıllarda mimari alt yapısı 

ile Türkiye için gerekli çağdaĢ mimari perspektifi sunan Holtay, “yeni mimarlık” 

ortamında ve yenilenen eğitim kadrosunda kendisine edindiği yer ile Cumhuriyet 

dönemi mimarlığının oluĢumunda etkili isimlerden biri olmuĢtur.  

Stuttgart Teknik Okulu‟nda klasik temelli ve teknik ağırlıklı bir mimarlık eğitimi 

görmüĢ olan Holtay‟ın, Bonatz, Holzmeister ve Poelzig gibi farklı mimari 

perspektife sahip dönemin önde gelen isimlerinin yanı sıra, modern mobilya 

tasarımında öncü bir kurum olan Deutsche Werkstaetten Hellerau‟da çalıĢma fırsatı 

bulmuĢ olması; tüm bu çalıĢmalarının etkisinde modern bir mimari üslup 

geliĢtirmesini sağlamıĢtır. Ayrıca bu yıllarda devrimci modernist çalıĢmaları ile ön 

planda olan Bauhaus’un da etkileri unutulmamalıdır. Holtay‟ın 1930‟lu yıllardaki 

erken dönem yapılarında görülen Bauhaus stili mimari unsurlar ise Bauhaus 

ekolünün ilkelerini kabul ettiğinin bir göstergesidir.  
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1930-1940 yılları arasındaki uygulamalarında, rasyonel-fonksiyonalist modern bir 

mimari tutum sergilediği görülen Holtay‟ın, öğrencisi Esat Suher‟in de (2010) 

belirttiği gibi dönemin ülke koĢulları gereği, gerçekçi ve ihtiyaca yönelik tasarımlar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bu bağlamda, Bauhaus çizgisindeki erken tasarım örneklerinden 

sıyrılan, yerel çevreyi ve koĢulları dikkate alan bir tasarım anlayıĢı karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu noktada, kullandığı Bauhaus ilkelerini, çevresel koĢullar ile 

yorumladığını söyleyebiliriz. Mete Ünal (2010), Holtay‟ın bu uygulamalarını, 

mütevazı, çevreye uyumlu ve çevrenin bir parçası olarak değerlendirmiĢtir.  

Egli‟nin 1930‟lu yıllardaki uygulamalarında ve atölye çalıĢmalarında görülen mimari 

esaslar, asistanlığını yapan Holtay‟ın mimarlık alt yapısıyla da örtüĢmüĢ ve bu 

yıllardaki uygulamalarında büyük ölçüde etkili olmuĢtur. Egli‟nin benimsediği 

biçime fonksiyondan varılacağı ve gereksinimlerin yapıyı Ģekillendireceği düĢüncesi, 

Holtay‟ın yapılarında da temel prensibi olmuĢtur. Holtay‟ın uygulamaları, Egli‟nin 

rasyonel- fonksiyonalist modern mimarlığın tüm yapısal özelliklerini yansıttığı, yalın 

ve kübik kütle düzenli uygulamaları ile benzerlik göstermiĢtir. Türkiye için 

yaratılacak bir mimarlıkta, geleneksel mimari değerlerini de dikkate alan Egli, 

modern mimarlık ilkeleri ile biçimlendirdiği yapılarının, çevreleri ile 

yabancılaĢmamasına da özen göstermiĢtir. Egli‟nin Türkiye‟ye özgü bir modern 

mimarlık geliĢtirmesi yönündeki tutumu, Holtay‟a da yol gösterici olmuĢtur. 

Akademi‟de baĢlattığı “Milli Mimari Seminerleri” ile bu tutumunu destekleyen Egli, 

kendinden sonraki kuĢaklara önemli bir kaynak ve mimari bakıĢ açısı aktarmıĢtır. Bu 

bağlamda Holtay‟ın, katı bir modernist tutum yerine; çevresi ile uyumlu, gerçekçi ve 

ihtiyaca yönelik modern  tasarımlarında, hocasının prensiplerini benimsediği 

söylenebilir.  

Diğer yandan, Stuttgart‟ta öğrencisi olduğu Paul Bonatz‟ın derslerinde geleneksel 

mimari ile modern tasarımlar arasında kurulan bağların önemini vurgulaması ve 

geleneksel mimarinin kaynaklarının araĢtırılması gerektiğini aktarması; Holtay‟ın bu 

tutumunu destekleyen bir eğitim alt yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Aynı 

zamanda yanında çalıĢma fırsatı bulduğu Holzmeister‟ın, uygulamalarında 

geleneksel ve yerel mimari biçimleri modern mimarinin evrensel biçimleri ile 

yorumladığı öznel üslubu ve Poelzig‟in geleneksel ile modern arasında kendine özgü 

bir bağ kurduğu mimari tasarımlarının sunduğu farklı bakıĢ açısının da Holtay‟a 

ilham kaynağı olduğu düĢünülebilir. 
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Holtay‟ın bu dönemdeki yapıları arasında, Ġstanbul Taksim‟de bir lokanta projesi 

(1931), Ankara YeniĢehir‟de Mühendis Mustafa Fahri Bey Evi (1931), Ġstanbul 

Kızıltoprak‟ta bir villa projesi (1932), Ankara‟da Dr. Celal Bey Evi (1932), Ġstanbul 

Boğaziçi‟nde bir villa projesi (1933), Ġstanbul NiĢantaĢı‟nda E. Saniye Hanım Evi 

(1933), Ġstanbul Beyazıt‟ta Ġstanbul Üniversitesi Gözlemevi (1936), Bursa‟da Ziraat 

Bankası Ģubesi (1936) ve Ġstanbul Taksim‟de Esplanad Apartmanı (1939) 

bulunmaktadır. 

Holtay‟ın Güzel Sanatlar Akademisi‟nde görevde bulunduğu 1930‟lu yıllarda 

Egli‟nin önderliğinde gerçekleĢtirilen reform çalıĢmaları çerçevesinde, modernist 

eğilimlerin etkisinde değiĢen mimarlık eğitimi ve 1940‟lı yılların baĢına kadar 

sürmüĢ olan yabancı hocaların hakimiyeti etkili olmuĢtur. Holtay, Egli‟nin asistanı 

olarak baĢladığı görevini, Egli‟nin kurduğu ve ayrıldıktan sonra kendisinin devraldığı 

Bina Bilgisi kürsüsünde 1961 yılına kadar sürdürmüĢtür. Holtay‟n 1. ve 2. sınıflara 

verdiği Bina Bilgisi derslerinin içeriğini, çeĢitli fonksiyonlarda binaların özellikleri 

hakkında teorik bilgiler ile değiĢik mimari programların plan organizasyonu 

üzerinden çözümü ile ilgili çalıĢmalar oluĢturmuĢtur.  

Holtay‟ın mimarlığında ikinci bir dönem olarak değerlendirebileceğimiz 1939-1952 

yılları arası, uygulamalarda ulusalcı ve bölgeselci yaklaĢımların etkin olduğu yıllar 

olmuĢtur. Bu dönemde yapılarında yine rasyonelliği ve fonksiyonelliği ön planda 

tutan Holtay, cephe düzenindeki mimari öğelerin oranlarında ve ayrıntılarında anıtsal 

ve ulusalcı bir yaklaĢım sergilemiĢ ve bu yaklaĢımını Stuttgart Teknik Okulu‟ndaki 

mimarlık eğitiminin klasik yönelimler barındıran alt yapısıyla da desteklemiĢtir.  

Holtay, bu yıllarda Almanya ile devam eden iliĢkileri sayesinde, Almanya‟da 

1930‟ların baĢından itibaren etkili olan Nasyonal Sosyalist rejimin klasisizme 

referans veren, anıtsal boyutlardaki mimari anlayıĢının etkinliğini takip etme imkanı 

bulmuĢtur. Bu tutum, 1940‟lı yıllarda Türkiye‟de geliĢen milliyetçi düĢünceler 

etkisinde, dönemin mimarlığında “anıtsal-akademik” üslup olarak yansımıĢtır. 

Türkiye‟de dönemin etkili mimarlarından biri olan hocası Paul Bonatz‟ın da en 

büyük destekçilerinden olduğu, modern mimarinin rasyonel ve fonksiyonel ilkelerini 

klasik ve anıtsal biçimlendirmeler ile kullanan bu yaklaĢımı, Arif Hikmet Holtay da 

mimari uygulamaları ile yansıtmıĢtır. Bu uygulamaları arasında, Samsun ĠĢ Bankası 

ġubesi binası (1949), Mersin ĠĢ Bankası ġubesi binası (1949), Bursa ĠĢ Bankası 
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ġubesi binası (1951), Konya ĠĢ Bankası ġubesi binası (1951), Malatya ĠĢ Bankası 

ġubesi binası (1952) ve Ankara ĠĢ Bankası arĢiv binası (1952) yer almaktadır. 

1940-1950 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi‟nde “Milli Mimari 

Seminerleri” çalıĢmalarının yürütücüsü Sedad Hakkı Eldem‟in ortaya koyduğu 

“mimaride ulusal ve yerel yaklaĢımlar”, okul projelerindeki mimari üslubun 

ilkelerinde de belirleyici olmuĢtur. Sedad Hakkı Eldem‟in bu yoğun etkinliğinin 

gölgesinde kalan Holtay ise bu yıllarda, ilk yıllardaki evrensel yaklaĢımlarından 

sıyrılıp, “akademik-klasik” yaklaĢımı derslerinde teĢvik etmiĢ; ancak temelde 

rasyonel-fonksiyonalist ilkelerini korumuĢtur. Bu yıllarda Holtay‟ın proje 

atölyesinde hâkim olan mimari üslubu Ataman Demir (Demir, 2011), rijid, totaliter 

Alman mimarisinin ağır hacimlerini anımsatan, bina bilgisi ağırlıklı olarak 

tanımlamıĢtır. Bina Bilgisi derslerinde aktardığı kurallar projelerde de kendini 

ağırlıklı olarak hissettirmiĢtir. 

Arif Hikmet Holtay, Cumhuriyet dönemi mimarlığının kurulduğu yıllarda göreve 

baĢladığı Güzel Sanatlar Akademisi, Mimarlık Bölümü‟ndeki 31 yıllık akademik 

çalıĢmalarıyla, kurumun modern eğitim sisteminin oluĢumunda ve geliĢiminde etkili 

isimlerinden biri olmuĢtur. Almanya‟daki eğitimi ve mimari deneyimlerinin alt 

yapısını oluĢturduğu mimari kimliği ve Alman kültürüne yakın kiĢiliği ile 

meslektaĢlarından farklı bir çizgi yakalayan Holtay, kendine has bu özelliklerinin 

yansıdığı eğitimci kimliğiyle de farklı bir ekol olmuĢtur. Holtay, uzun yıllar 

sürdürdüğü akademik görevinde,  1948 yılındaki Akademi yangını sonrası bölüm 

baĢkanlığı görevindeki sıkıntılı günleri gibi zor koĢullarda da olsa birçok genç mimar 

yetiĢtirmiĢtir. Özellikle Bina Bilgisi kürsüsünün kuruluĢundaki Egli ile çalıĢmaları ve 

sonrasında da devam ettirdiği Bina Bilgisi derslerinin içeriğindeki belirleyici 

tutumuyla etkili olmuĢtur. Kendisinden kürsüyü devralan yeni nesil meslektaĢları da 

hocanın koyduğu esasları temel alarak eğitime devam etmiĢtir. KiĢiliği, eğitimi ve 

kusursuz Almancasıyla “Alman ekolü” olarak anılan Holtay, öğrencilerine ve 

meslektaĢlarına karĢı disiplinli, saygılı ve sevecen bir kiĢilik olmuĢtur. 

Arif Hikmet Holtay, 1930-1950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi Türk 

mimarlığına yön veren iki farklı mimari dönemin, gerek mimari uygulamaları, 

gerekse akademik kimliği ile önemli bir ismi olmuĢtur. Benimsediği rasyonel-

fonksiyonalist tutumu ile yeniyi arayan Türk mimarisinin ihtiyaçlarını ve çevresel 



 
193 

faktörleri ön planda tutan Holtay‟ın bu tutumu; dönemsel üsluplara göre farklılık 

gösteren mimari uygulamalarında belirleyici ve değiĢmeyen özellikler olmuĢtur.  

Holtay‟ın 1930‟dan 1968‟e kadar uzanan meslek hayatındaki mimari tasarımları 

üzerine yapılan incelemenin üzerinden, Cumhuriyet‟in kuruluĢundan 1950‟li yıllara 

kadar Türkiye‟deki mimarlık ortamı kavranmaya çalıĢılmıĢtır. Aynı zamanda yapılan 

araĢtırmanın ülkedeki modern mimarlığın oluĢumunda etkili olan isimler üzerine 

gerçekleĢtirilen biyografi çalıĢmalarına da katkı sağlaması amaçlanmıĢtır.   
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