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 Önsöz yerine.. 

 

Herhangi bir tez ya da araştırma kitabının önsöz bölümünü açtığımda aklıma 

hemen Uğur Tanyeli’nin Rüya, İnşa, İtiraz kitabında Önsöz’e dair dile getirdiği 

düşünceleri gelir. Önsöz olarak adlandırdığımız giriş sayfalarının bir teşekkür metninden 

mi ibaret olduğu, yoksa çalışmanın başından bu yana yaşadığım iç çekişmelerin ve 

yüzleşmelerin bir yansıması mı olduğu, daha doğrusu tez içinde söyleyemediklerimin, 

kursağımda kalan sözlerin burada mı söylenmesi gereğini inanın tam olarak bilemiyorum. 

Ama şunun farkındayım: Bu metin tez çalışmama ve çalışma esnasında şöyle veya böyle 

katkı sağlamış kişilere komplimanlar yağdıran bir metin olmamalı/olamaz. Bu mahalde 

teşekkür listemi yazımın sonuna koymayı daha uygun bulmaktayım.  

 Resmi olarak 2015 yılında başlayan bu çalışma, aslında zihinde çok daha önce 

kurgulanmaya başlanmıştır. 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinin sahip olduğu çekim gücü 

beni lisans tezimden itibaren etkisi altına almış, yüksek lisansta biraz sürpriz olan, daha 

doğrusu kucağıma düşen Amasya kentinin kamu yapılarını değerlendirme fırsatı 

bulmuştum. Oysa her zaman bir liman kentinin yapılar üzerinden dönüşüm serüvenini 

öğrenmek, doğduğum şehir olan Samsun’un 19. yüzyılını anlamak ve anlatmak 

istemişimdir. Türkiye akademik dünyasının özellikle sosyal bilimler alanında sahip 

olduğu kısır döngü ve bencillik daha o zamanlar yüzüme vurmuş, beni, zihnimde 

kurguladığım çalışmamdan uzaklaştırmıştı. Doktora aşamasına geldiğimde artık ne 

çalışacağımı daha net biliyordum ve bunun için hazırlanıyordum. Elbette Osmanlı 

coğrafyasında bulunan tüm kamu yapılarını incelemek bireysel olarak altı yıl içerisinde 

yapılamazdı. O zaman bir yerden, bir tipolojiden başlamak hem tez için yeterli veri 

sunacak hem de diğer tipolojileri inceleme adına bir altyapı oluşturacaktı. Bu sebeple 

seçmiş olduğum belediye binaları hakkında 2013 yılından bu yana topladığım verileri 
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ancak 2015 yılında sistematik bir halde inceleyebildim. Danışman hocam Prof. Dr. Z. 

Kenan BİLİCİ’ye, tez çalışması sırasında sunmuş olduğu özgürlük ve yönlendirmeler 

hususunda minnet borçluyum. Bu çalışma esnasında 17 şehir gezildi ve yaklaşık 11.000 

km yol gidildi. Bitlis’ten İzmir’e kadar birbirinden farklı özelliklere sahip şehirlerde vakit 

geçirmek tez kapsamında çalışmamın haricinde bana ayrı bir tecrübe kazandırmış ve bu 

ülkeyi daha iyi tanımam, insanlarını ve yaşadıkları coğrafyayı anlamam için fırsat 

tanımıştır.  

 Tezin yazım aşamasında fikirleri, yönlendirmeleri ve sundukları veriler ile katlı 

sağlayanların adlarını oluşturan bir teşekkür listesi sunacağım gibi aslında yardımcı 

olmaması bir yana, kasıtlı olarak engel çıkaran ve bazen de bilinçsizce engeller ortaya 

koyan bireylerin de isimlerinin geçtiği bir utanç listesi oluşturmam gerekiyor. Bu listeyi 

hafızamda tutsam da şu an burada sunmayı uygun görmüyorum. 

 Teşekkür listesinde isimleri olan her bir arkadaşıma, meslektaşıma ve kuruma çok 

şey borçluyum.. 
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1. GİRİŞ 

 

 Osmanlı sanat ve mimarlık tarihi, altı yüzyılı aşkın sürede gösterdiği değişim ve 

gelişimler neticesinde pek çok üslubu ve mimari biçimlenmeyi döneminin şartları 

çerçevesinde üretmiş, kucak açmış ve sergilemiştir. Selçukludan miras aldığı maddi 

kültür kodlarını yerel unsurlarla birleştirerek sanat ve mimarlık tarihinde yeni açılımlara 

ev sahipliği yapmıştır. Erken dönemlerdeki bu tutum, klasik döneme gelindiğinde 

uluslarüstü bir seviyeye ulaşarak kendi iç dinamikleriyle sanatçılar/mimarlar yetiştirmiş 

ve özgün formlar ile dönemin ihtiyaçlarına yönelik mimari tipolojiler geliştirilmiştir. Söz 

konusu gelişim 18. yüzyıla gelindiğinde batı etkileşimi ile birleşmiş, artık uluslararası 

camiada söz sahibi olan batının üslup dünyası ile barok ve ampir formlarla bağlantılar 

kurulmaya başlanmıştır. Fakat Osmanlı bu bağlantıyı, formları birebir kullanmak yerine 

kendine has bir tavırla mimaride uygulayarak mimari geleneklerinden kopmamıştır. Bu 

dönemde askeri, siyasi, ekonomik ve daha pek çok alanda artarak devam eden ilişkilerden 

mimarlık ve şehircilik de söz konusu etkileşim alanı içerisinde kalmıştır. 19. yüzyıl ile 

Osmanlı mimarisinde artık batılı mimar ve mühendislerin Osmanlı coğrafyasında sayısız 

projeye imza attıklarını görürüz. Gelen mimarlar öğrenim gördükleri okulların mimarlık 

ilkelerini Osmanlı topraklarında özgürce sergilemekte, aynı zamanda devlet adamları 

tarafından yeni projelerle teşvik edilmektedirler. Yönetim alanında köklü değişimlerin 

yaşandığı 19. yüzyılda, Tanzimat ile birlikte merkezileşme gayretinde olan devletin bu 

amaçla yeni yönetim birimleri oluşturarak tüm Osmanlı topraklarına yayma çabası 

içerisinde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda inşa edilen hükümet konakları, belediye 

binaları, postane ve telgraf binaları, istasyon binaları, hastaneler, rüştiyeler ve idadiler 

gibi pek çok kamu yapısı devletin erki ve temsilini merkezden uzak coğrafyalarda 

üstlenmektedir. Bu açıdan 16. yüzyıl Osmanlı kentinde sosyal yaşamı şekillendiren cami 

merkezli külliyeler, 19. yüzyılda yerini hükümet konağı merkezli kamu alanları ile çevrili 
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yönetim sitelerine bırakmıştır denebilir. Elbette bu dönüşüm serüvenini tek bir bakış 

açısıyla yorumlamak ve sonuca varmak yetersizdir. Nitekim Osmanlı yönetim anlayışının 

değişimi, askeri mekanizmanın yenilenmesi, uluslararası ilişkiler, ulaşım teknolojisinin 

gelişimi ve Osmanlı topraklarına girişi, sanayileşme ve esnaflığın radikal değişimi ile batı 

dünyasıyla yaşanan siyasi ve sosyal münasebetler aslında mimari alandaki değişimin 

temel sebepleri arasında sayılabilir.  

 Olumsuz sonuçlar veren askeri ve ekonomik girişimler, Osmanlı devlet ricalinden 

esnafa kadar tüm Osmanlı tebaasını derinden etkilemiştir. 19. yüzyılda yaşanan etnik 

kökenli isyanlar toplumun sosyal kodlarını yeniden sorgulamasına ve yeni tavırlar 

almasına sebep olurken, devlet adamları bu girişimler karşısında devletin bekasını 

tehlikeden uzak tutmak adına çeşitli refleksler göstermek durumunda kalmışlardır. Bu 

açıdan bakıldığında 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığında görülen kamu yapıları, devletin 

bekasını koruma ve fiziki gücünü tüm Osmanlı tebaasına gösterme arzusunun bir 

dışavurumudur. Güçlü Neoklasik cephe hatları bir yandan devletin modernleşme çabası 

içinde olduğunu gösterirken; tuğra, arma ve kitabe gibi sembolik elemanlar yapıya kimlik 

kazandırmakta ve halkla söz konusu kimlik, yapı aracılığıyla paylaşılmaktadır. Genel 

olarak neredeyse tüm kamu yapılarında görülen yukarıdaki tutumu, özel olarak bu 

çalışma kapsamında belediye binalarında da sıklıkla görmekteyiz. Bu yapıların 

döneminin mimari teknolojilerini ve tasarım yönelimlerini açığa çıkaran numunelere 

sahip olmaları bir yana, devleti temsil yönünden kullanılmalarının hem dün hem de bugün 

önem arz ettiğini bir kez daha vurgulamak gerekir. Söz konusu eserler arkitektonik ve 

tipolojik olarak her ne kadar mimarlık ve sanat tarihine hitap etse de yaratılmasının asıl 

gayesi olan temsil yönüyle de sosyoloji ve tarih gibi pek çok bilim dalını da cezbeden 

yapılar olarak karşımıza çıkarlar. 
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 Bu başlık altında yukarıda da belirtmiş olduğum belediye binalarının hangi sebep 

ve yöntemlerle incelendiği, nasıl bir sonuç beklendiği kısaca değerlendirilmiş ve çalışma 

kapsamında yararlanılan temel kaynaklar da kısaca tanıtılıp kritiği yapılmıştır.  

 

1. 1. Kapsam ve Amaç 

 “Osmanlı Yerel Yönetim Sisteminin Mimari Alana Yansıması: Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Belediye Binaları” başlığı altında yürütülen bu çalışmada, başlık içerisinde 

belirtilen zaman dilimi aralığında inşa edilmiş olan belediye binaları, sanat tarihi 

araştırma yöntemleri çerçevesinde incelenecek, döneminin siyasi, sosyal ve mimarlık 

ortamı da göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Bu kapsamda belediye binası 

olarak inşasına başlanan ve bir süre bu kimlik ile hizmet veren binalar ele alınacaktır. 

Başka bir amaçla inşa edilmiş fakat daha sonra belediye teşkilatı tarafından kullanılmış 

olan yapılar çalışma kapsamı dışında tutulacaktır. Cumhuriyet’in ilanı öncesi inşasına 

başlanmış fakat çeşitli sebeplerle ancak Cumhuriyet ilanı sonrasında inşası tamamlanmış 

yapılar çalışma kapsamında ele alınmaktadır. Şu haliyle çalışmanın ilk belediye binası 

inşasının başladığı 1869 ile 1923 tarihleri arasında inşa edilmiş belediye binalarını 

kapsadığı söylenebilir.  

 Çalışma, 19. yüzyılda ortaya çıkan yeni bina tipleri olan kamu yapılarından 

belediye binalarını ele almaktadır. Türkiye’de son yıllarda bu alanda hız kazanan 

çalışmalar kamu yapıları adına daha pek çok çalışma yapılması gereğini gözler önüne 

sermektedir. Amacım, 19. yüzyıl Osmanlı mimarisinde önemli bir yere sahip olan kamu 

yapıları adına yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır. Bu çalışmanın, belediye binalarını 

ele alan en kapsamlı çalışma olma özelliğiyle ileride yapılacak olan kamu yapıları 

araştırmalarına katkı sağlayacağı kanaatindeyim. 
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 1. 2. Araştırma Yöntemi 

 Yukarıda belirtilen kapsam ve amaç doğrultusunda çalışmada incelenen belediye 

binaları, inşa edildiği dönemlerin sosyal, siyasal ve mimari eğilimleri göz önünde 

bulundurularak değerlendirilmiştir. Böylece çalışma tarihsel olarak; Tanzimat’tan I. 

Meşrutiyet’e, I. Meşrutiyet’ten II. Meşrutiyet’e ve II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e olmak 

üzere temelde üç dönemi kapsar. Her bir dönem kendi içerisindeki sosyal, siyasal ve 

mimari dinamikleriyle değerlendirilmiş ve özellikle belediye teşkilatının söz konusu 

dönemlerde geçirmiş olduğu değişim ve yenilikler birincil kaynaklardan yararlanılarak 

incelenmiştir. Tezin kapsamı Cumhuriyet’in ilanı ile sonlansa dahi konu bütünlüğünün 

sağlanması amacıyla beşinci bölümde Cumhuriyet sonrası belediyecilik faaliyetlerine 

değinilmiş, bu dönemde mimari alanda görülen değişimler irdelenmiş ve inşa edilmiş olan 

iki belediye binası üzerinden söz konusu değişimler örneklendirilmiştir. Aynı zamanda 

bu döneme ait belediye yıllıkları kantitatif olarak ele alınmıştır. Altıncı Daire-i Belediye 

teşkilatı ve sahip olduğu yapı, Osmanlı belediyecilik tarihi adına ilk teşkilat örneği ve 

belediye binası olması sebebiyle ayrı bir başlık altında değerlendirilmiştir. I. Meşrutiyet 

ile başlayan ve II. Abdülhamid’in saltanat yıllarını kapsayan zaman diliminde inşa 

edilmiş olan belediye binaları iki alt başlık altında irdelenmiş, söz konusu dönemde 

çıkartılan belediye nizamnameleri ve dönemin mimari yönelimleri ayrı alt başlıklar 

halinde tartışılmıştır. İncelenmiş olan belediye binalarından Türkiye sınırları içerisinde 

yer alan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çorlu belediye binaları, “Doğu Trakya’da 

Yoğunlaşan Belediye Binaları”; İzmir, Karaman, Bursa ve Bitlis belediye binaları, 

“Anadolu Coğrafyasında İnşa Edilen Belediye Binaları” başlıkları altında 

değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümü oluşturan II. Meşrutiyet döneminde inşa edilen 

belediye binaları “1908 Sonrası İnşa Edilen Belediye Binaları” alt başlığıyla 

incelenmiştir. Altıncı bölümü oluşturan değerlendirme kısmı, beş alt başlığa sahiptir. Bu 

başlıklar altında incelenmiş olan yapıların kent içi konumları, plan tipolojileri, cephe 
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tasarımları, mimari elemanları, mimar ve kalfaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş 

olup belediyeciliğin Osmanlı yerel yönetim anlayışı içerisindeki yerine ve belediye 

binalarının kent siluetine ne şekilde giriş yaptığına kısaca değinilmiştir. Yapıların tek bir 

başlık altında değil de dönemlere göre ayrı ayrı ele alınmasındaki amaç, söz konusu 

yapıların inşa edildiği dönemin mimari eğilimi doğrultusunda şekillenmiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu sınıflandırma, konu bütünlüğü açısından da önem 

arz etmektedir. 

 Katalogda yer alan yapılar Türkiye sınırları içerisinde bulunan eserlerden 

oluşmaktadır. Ortadoğu ve Balkanlar’da inşa edilmiş ve günümüze ulaşabilen belediye 

binalarının tespiti ve değerlendirilmesi tez kapsamı dışında tutulmuştur. Söz konusu 

coğrafyalarda günümüze gelebilmiş olan belediye binaları ileride yapılması planlanan 

detaylı bir saha ve arşiv çalışması ile değerlendirilecektir. Ancak bu bölgelerde inşa 

edilmiş olan belediye binalarının İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde yer 

alan fotoğraf albümündeki görselleri “Değerlendirme” bölümünde irdelenmiştir.  

 

 1. 3. İlgili Yayın ve Kaynaklar 

 Çalışma kapsamında yazım aşamasında yararlanılan tüm kaynaklar “Kaynakça” 

başlığı altında alfabetik olarak sunulmaktadır. Bu başlık altında ise tezin inceleme alanı 

ile doğrudan bağlantısı bulunan birincil ve çağdaş kaynaklar değerlendirilecek, hangi 

kaynaktan nasıl istifade edildiği tartışılacaktır. 

 Birincil kaynaklar olarak tez kapsamında faydalanılan eserler gazete, dergi, 

fotoğraf, arşiv belgeleri, kanunname-nizamnameler ve salnameler olarak 

sınıflandırılabilir. Bu bağlamda gazete ve dergiler olarak tez çalışmasında Malumat, 

İrtika, Servet-i Fünun, Aks-ı Sada, Hizmet ve Kastamonu Vilayet Gazetesi gibi yerel ve 

ulusal yayınlardan belediye binalarının görsellerine ulaşmak ve inşa aşamalarını 
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değerlendirmek için faydalanılmıştır. Aynı zamanda belediye teşkilatı adına alınan 

önemli kararlar için de söz konusu yayınlar oldukça yararlı olmuştur. Elbette bir diğer 

yayın grubunu oluşturan kitaplaştırılmış nizamnameler de belediye kanunlarına birincil 

elden ulaşmamıza ve değerlendirmemize imkân sağlamıştır. Bu kapsamda Düstur I. 

Tertip II. Cilt (1289 H.), Düstur Def’a-i Saniye (1282 H.), Düstur Tertib-i Sani 4. ve 5. 

Ciltler (1332 H.) ile 1930 tarihli Belediye Kanunu kullandığımız temel kaynaklar arasında 

yerini almaktadır. Vilayetlerin yıllık olarak çıkarmış oldukları salnamelerden Sivas 

Vilayeti Salnamesi (1321 H.) ve Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi (1927) Amasya ve 

Bursa’daki belediye binaları için kullanılan birincil kaynaklardır. Bu kaynaklarda yer alan 

fotoğraflar, tezin ilgili bölümlerinde değerlendirilmiştir. Dönem kaynağı olarak ele 

aldığımız diğer materyal grubunu fotoğraflar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde yer alan Yıldız Fotoğraf Arşivi’ndeki 

belediye binalarının fotoğrafları (27 Fotoğraf) tespit edilmiş ve değerlendirilmiştir. Aynı 

zamanda Atatürk Kitaplığı Arşivi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Arşivi ve Amasya’da 

Cavit Özden Fotoğraf Arşivi ve Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesinde yer 

alan II. Abdülhamid’e ait fotoğraf arşivinde tez konusuyla ilgili görsel malzeme tespitleri 

yapılmıştır. 

 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e inşa edilmiş olan belediye binalarını kapsayan bu 

çalışmada yürütülen literatür taraması Osmanlı belediyecilik tarihi ve belediye binaları 

olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. 19. yüzyıl Osmanlı yerel yönetim sistemi 

üzerine yapılmış pek çok araştırma Osmanlı belediye teşkilatı hakkında da detaylı bilgiler 

sunmaktadır. Bu çalışmada Osmanlı belediyecilik tarihine dair yararlanılan en kapsamlı 

araştırma Osman Nuri Ergin’in Mecelle-i Umur-ı Belediye adlı beş ciltlik çalışmasıdır. 

Tezde söz konusu çalışmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1995 yılında 

basılan 9 ciltlik yeni baskısından yararlanılmıştır. Mecelle-i Umur-ı Belediye, içeriğinde 

sahip olduğu birincil kaynaklardan alınan bilgiler ile Osmanlı belediyeciliğinin gelişim 
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evresini detaylarıyla veren zengin bir kaynaktır. Çıkarılmış olan belediye kanunlarının 

içeriği ve yürütülmesiyle ilgili bilgiler bu çalışmadan elde edilmiştir. Belediyecilik tarihi 

adına yararlanılan bir diğer kaynak Sıddık Tümerkan’ın 1946 yılında çıkarmış olduğu 

Türkiye’de Belediyeler (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum) adlı çalışmasıdır. Tümerkan, 

söz konusu çalışmasında Osmanlı belediyeciliğini çeşitli dönemlere ayırarak 1930 

Belediye kanunlarına kadar taşımakta olup kendi içerisinde yerel yönetim anlayışını 

belirli bir metot çerçevesinde incelemektedir. Osmanlı belediyelerinin tarihsel gelişimi 

hakkında bu eserden sıklıkla yararlanılmıştır. Tez kapsamında başvurulan diğer iki 

çağdaş kaynak ise İlber Ortaylı’nın 1974 yılında basılan Tanzimattan Sonra Mahalli 

İdareler (1840-1878) adlı kitabı ile ilk baskısını 2000 yılında çıkardığı fakat bu çalışmada 

2011 yılı baskısından yararlanılan Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-

1880) adlı eseridir. Söz konusu eserler Osmanlı yerel yönetim tarihi alanında sıklıkla 

başvurulan kaynaklar arasında yerini almaktadır. Bu çalışmada Osmanlı yerel yönetim 

sisteminin Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası değişim ve gelişimlerini irdelerken söz 

konusu eserlerden faydalanılmıştır. Tanzimat öncesi kadılık kurumu hakkında arşiv 

belgelerini kaynak göstererek tanıtan ve Tanzimat sonrası Osmanlı belediyeciliğiyle ilgili 

çıkarılmış olan kanunları Latin harfleriyle kronolojik bir şekilde sunan Ahmed 

Akgündüz’ün Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilatı ve Belediye Kanunları adlı eseri, 

özellikle Tanzimat sonrasında çıkarılmış kanunları değerlendirmek için bu çalışmada 

kullanılmıştır. Yine aynı amaçla kullanılan başka bir eser Mehmet Seyitdanlıoğlu’nun 

2010 yılında basılan Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu Yerel Yönetim 

Metinleri adlı eserdir. Genellikle tarihçilerin ve kamu yönetimi uzmanlarının çalışma 

alanına giren Osmanlı belediyecilik tarihi, tüm yönleriyle ele alınsa da belediyelerin 

ikamet ettiği yapılar hakkında çok az bilgiye yer verilmekte, birkaç cümle ile 

geçiştirilmektedir. Osman Nuri Ergin’in Altıncı Daire-i Belediye binası hakkında verdiği 
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inşa bilgisi bu çalışma için kritik öneme sahip olsa da diğer çalışmalarda belediye 

binalarına dair çok az ve genel bilgiler işlenmektedir.  

 Bununla birlikte belediye binalarını konu edinen akademik çalışmaların da 

oldukça sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Nurcan Yazıcı ve Şennur Kaya’nın Bursa’daki 

belediye binalarının incelendiği Municipal Buildings from Tanzimat to Republic: Bursa 

Province adlı çalışması, Osmanlı ve Cumhuriyet mimarlığında belediye binaları adına 

bugüne kadar yapılmış en kapsamlı araştırmadır. Bursa ve Karacabey’deki belediye 

binalarının irdelendiği tez çalışmamda söz konusu kaynaktan istifade edilmiştir. Bunun 

dışında belediye binaları çalışmaları tek yapı ölçeğinde ele alınmıştır. Cengiz Can’ın 

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi için hazırladığı Altıncı Daire-i Belediye Binası 

başlıklı madde, Beyoğlu belediye binası hakkında genel bilgiler içeren, yapının mimari 

özelliklerini genel hatlarıyla tanımlayan bir özelliğe sahiptir. Yine aynı ansiklopedide yer 

alan ve Banu Kutun tarafından kaleme alınan Fatih Belediye Binası adlı madde, yapının 

mimarı, mimari özellikleri ve tarihi hakkında kısa bilgiler içermektedir. Nalan 

Türkmen’in Kadıköy belediye binasını incelediği Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden 

Bir Örnek: Kadıköy Şehremaneti Binası adlı makalesi, yapının mimari özellikleri ve tarihi 

hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Söz konusu çalışma, Kadıköy belediye binası adlı 

başlık altında değerlendirilmiştir. İnci Uzun’un İzmir Kent Ansiklopedisi’nde yer alan 

İzmir Belediyesi (TBMM Egemenlik Evi) başlıklı maddesinde, İzmir belediye binası 

hakkında genel bilgiler verilmekte, yapının plan ve cephe tasarımı ile inşa tarihi hakkında 

kritik yapılmamaktadır. S. Seyfi ve A. A. Bayhan’ın ortak çalışması olan Samsun’da Bir 

Batılılaşma Örneği: Eski Belediye Sarayı adlı makale, Samsun belediye binasının mimari 

ve tarihi özelliklerini ayrıntılı biçimde sunmakla beraber, özgün kaynak kullanımı 

konusunda bir takım eksiklikleri bulunmaktadır. Yukarıda sıralanmış olan ilgili 

çalışmalar dışında pek çok kitap ve tezde belediye binaları hakkında bilgiler mevcuttur. 

Bu çalışmalar, tezin ilgili bölümlerinde değerlendirilecek ve tanıtılacaktır.  
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2. TANZİMAT’IN YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI VE UYGULAMALARI 

 

2. 1. Tanzimat Öncesi Osmanlı Yerel Yönetimine Genel Bir Bakış 

 19. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde hem bir dönüm noktası hem de beş yüz yılda hiç 

olmadığı kadar değişimin yaşandığı bir çağ olmuştur. Aslında tüm dünya bu yüzyılda 

olağanüstü değişimlere tanık olmuş, 18. yüzyıl Avrupa’sının ekonomik ve düşünsel 

olarak dünyaya yayılımı, 19. yüzyılda sanattan ekonomiye kadar birçok alanda 

değişimlere sebep olmuş ve neticeleri günümüz dünyasının yapıtaşlarını oluşturmuştur.   

19. yüzyıl dünyası Avrupa ekseninde sosyal ve siyasal değişime uğrarken, Osmanlı 

Devleti bu değişimleri yakından takip etme ihtiyacı hissetmiş ve kendi iç dinamiğini Batı 

eksenli değişime zorlamıştır. Bu süreçte klasik dönemden bu yana gelmiş kimi kurumlar 

küçük değişikliklerle yaşatılmaya çalışılmış fakat kimileri ise dönemin koşulları 

çerçevesinde tamamıyla ortadan kaldırılarak yerlerini Avrupa modelli kurumlara 

bırakmıştır. 

 Bunlar içerisinde Belediye, bir kurum olarak Fransız yerel yönetim modeli örnek 

alınarak meydana getirilmiştir1. Fakat unutmamak gerekir ki 19. yüzyıl Osmanlı 

                                                             
1 İ. Ortaylı, “Belediye”, TDVİA, İstanbul: C. 5, 1992, s. 400; 18. ve 19. yüzyıllarda Fransa, kültür, dil, 

bilim, edebiyat ve diplomasi alanlarında Avrupa ülkelerinin örnek aldığı bir ülke konumundadır. Bkz. F. 

M. Göçek, Burjuvazinin Yükselişi İmparatorluğun Çöküşü Osmanlı Batılılaşması ve Toplumsal 

Değişim, (Çev. İbrahim Yıldız), Ankara: Ayraç Yay., 1999, s. 15. Osmanlı Devleti’nin Fransa’yı örnek 

olması önce kültür ve dil alanlarında olmuş, bu durum 18. yüzyılın ilk yarısında Fransa’ya gönderilen 

sefirler aracılığıyla başlamış ve hız kazanmıştır. 19. yüzyılda ise Fransa, devlet yönetimi, sanat ve sosyal 

alanlarda Osmanlı için örnek alınan ülke konumundadır. Bkz. F. Yenişehirlioğlu, “Sanatta Osmanlı 

İmparatorluğu Fransa Etkileşimi”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 1993, 

s. 58. 
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belediyesinin sorumlulukları daha önceki yüzyıllarda da devlet eliyle ve vakıflar 

aracılığıyla sürdürülmüştür.  

Kadılık, Osmanlı Devleti’nin neredeyse kuruluşundan 19. yüzyıla kadar yerel 

yönetimi idare eden bir kurum olarak işlevini sürdürmüştür. Yerelde idari, adli ve asayiş 

işlerinden sorumlu olan kadılar, merkezden eğitim alarak atanmaktadır ve çeşitli rütbelere 

sahip devlet adamlarıdır2. Kadıların yukarıda saydığımız sorumluluklarını yerine 

getirebilmesi için şubaşı, çöpçübaşı, mimarbaşı gibi yardımcıları bulunmaktadır3. Bu 

yardımcıların yeniçeri ocağına bağlı askerlerden oluşmakta olduğunu bilmemiz gerekir. 

Neticesinde kadılığın dağılmasında yeniçerilerin büyük etkisi olacaktır. Burada 

vurgulanması gereken asıl konu 19. yüzyıl Osmanlı bürokratlarının icadı olan Belediye 

kavramının, kadılığın devamı niteliğinde olmayışı, aksine kadılığın beledi görevlerini 

üstlenen yeni ve Batı kaynaklı bir kurum oluşudur. Kadılığın Osmanlı’nın erken 

dönemlerinden 19. yüzyıla kadar değişiklikler geçirdiği, dönemin şartlarına göre 

sorumluluklarının değiştiği bilinmektedir. Bu kurum, 19. yüzyıla kadar her türlü değişime 

ayak uydurabilmiş, fakat bu yüzyıldaki köklü değişiklikler karşısında çözülmüştür. 

Kadılığın çözülmesinde 1826’da Vaka-i Hayriye adı verilen Yeniçeri isyanının 

bastırılması ve hemen ardından ocağın tümüyle ortadan kaldırılması önemli bir etken 

olmuştur. Ocağın ortadan kaldırılması Kadının birçok görevini yerine getirememesine yol 

açmış, özellikle vergilerin toplanması, güvenliğin sağlanması ve esnafın denetlenmesi 

                                                             
2 İ. Ortaylı, “Osmanlı Devleti’nde Kadı”, TDVİA, İstanbul: C. 24, 2001, s. 70. 

3 İ. Ortaylı, 1992, s. 399. S. Aktüre, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Kentlerindeki Değişimler”, TCTA, C. 4, 

1985, s. 894. Kadıların, görevli oldukları şehrin esnaf toplulukları, şehir kethüdaları ve şehrin ileri gelen 

tebaasıyla belirli zamanlarda toplantılar düzenleyip narhın belirlenmesi ve sancağın gelir-giderlerinin 

hesaplanarak defterlerde kayıt altına alınması gibi sorumluluklara sahip olduğunu da belirtmek gerekir. 

Bkz. M. Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Ankara: Türk 

Tarih Kurumu Yay., 2013, s. 20. 
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ocağın elindeyken bu tarihten sonra kadılık bu görevleri yerine getiremez olmuştur. İlber 

Ortaylı’nın deyimiyle bu terör döneminde şehirlerin temel gereksinimlerini karşılamak 

ve yerelde devletin kontrolünü tekrar sağlamak için İhtisab Nazırlığı kurulur4. Nazırlığın 

temel görevleri arasında vergi toplamak, güvenliği sağlamak, narh işlerini yürütmek ve 

esnafı teftiş etmek bulunmaktadır. Fakat nazırlığı yürüten memurların özellikle taşradaki 

despot eylemleri, Osmanlı bürokratlarına bu kurumun işlevsiz olduğu kanaatini getirmiş, 

1845’te Polis örgütünün ve hemen ardından Zabtiye Mürişiyeti’nin kurulması ile İhtisab 

Nezareti’nin elinde yalnızca çarşı-pazar denetimi kalmış ve 1854 yılında Şehremaneti’nin 

kurulmasıyla nezaret lağvedilmiştir5. Kadılıkla ilgili son olarak şu bilgiyi vermemizde 

fayda var. Kadılık makamının 19. yüzyıla kadar şehirlerde belirli bir mekânı yoktu. 

Kadılar kiraladıkları konaklarda idari işlerini yürütürlerdi ve dolayısıyla her kadı farklı 

bir mekânda ikamet edebilirdi6. Yüzyıllar boyunca süren bu gelenek acaba Hükümet 

Konağı’ndaki “Konak” kavramını etkilemiş midir, bilemeyiz7. 

 Elbette günümüz modern belediyeciliği anlamında kıyaslanamaz bir olgu olsa da 

19. yüzyılda ilk modern belediyecilik girişimlerine kadar Osmanlı kentlerinde aktif olarak 

birtakım kent ihtiyaçlarını karşılayan vakıf kurumlarından söz etmek gerekir. Kadılık 

makamı her ne kadar kâğıt üstünde birtakım beledi sorumlulukları yüklenmiş olsa da 

                                                             
4 İ. Ortaylı, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), Ankara: TTK Yay., 2011, s. 

129-130. Ayrıca bkz; N. Sakaoğlu, “İhtisab”, DBİA, İstanbul: C. 4, 1994, s. 144. 

5 N. Sakaoğlu, 1994, s. 144. 

6 İ. Ortaylı, 2011, s. 12. 

7 Merih Karaaslan, Güven Birkan ile yapılmış olan Osmanlı’dan Bugüne Hükümet Konakları başlıklı 

söyleşide, bu konuya çok kısa da olsa değinmekte, fakat konak kavramını fiziki bir unsur olarak 

değerlendirip dönemsel farklılıkları ve yapı boyutlarının değişimini bu kavram ile açıklamaktadır. Bizim 

burada işaret ettiğimiz durum, fiziksel olmaktan öte kavramsal bir bakış açısıdır. Söyleşi için bkz.: G. 

Birkan, “Söyleşi: Osmanlı’dan Bugüne Hükümet Konakları”, Mimarlık, S. 203, 1984, s. 10. 
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Cumhuriyet’e kadar kimi hizmetler kadının denetimindeki vakıflar tarafından 

karşılanmıştır8. Bu hizmetlerin başında elbette vakfa ait olup halkın hizmetine sunulan 

cami, medrese, han, çeşme, köprü, değirmen ve daha pek çok eserin onarımı, işletilmesi 

ve sürdürebilirliği gelmektedir. Devletin mali kaynaklarınca karşılanmayan bu tür 

hizmetler vakfın hazinesinden sağlanıyordu. Oysa modern belediyecilik anlayışında 

devlet, kamu hizmetlerini belediyeler aracılığıyla gerçekleştirmekle yükümlü olup, buna 

karşılık bölge halkından bu hizmetler için çeşitli vergiler toplamaktadır. Bu bağlamda, 

vakıf hizmetlerinin “modern” belediyecilik hizmetleri ile temelde uyuşmadığı ortaya 

çıkmaktadır. Şöyle ki vakıf hizmeti şahsa ya da bir gruba bağımlıdır, fakat belediye 

hizmeti devletin kontrolündedir ve yine devlet tarafından mali destek sağlanır. Vakıflara 

beledi, seküler bir kuruluş olarak bakılması gereğini dile getiren Doğan Kuban’ın9 bu 

görüşüne yukarıda sıraladığımız gerekçeler ile katılmadığımı burada belirtmem gerekir. 

Kaldı ki “belediye”, Tanzimat aydınının ürettiği bir terimdir ve ilkeleri batı kökenlidir. 

  

                                                             
8 Y. Avcı, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Belediyeciliği Üzerine Karşılaştırmalı Analizler”, Pamukkale 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 24, 2016, s. 168. 

9 D. Kuban, “Anadolu-Türk Şehri. Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı 

Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, S. 7, 1968, s. 67-68. 
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2. 2. Tanzimat Dönemi Yerel Yönetim Politikaları 

3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa 

tarafından okunacak ve sonrasında adına Tanzimat Fermanı ve ya Gülhane Hatt-ı Şerifi 

denecek olan ferman, Osmanlı tarihinde eşine az rastlanır değişimlerin kapısını 

aralamıştır. II. Mahmud’un gerçekleştirmiş olduğu idari, mali ve askeri düzenlemeler 

şüphesiz Osmanlı toplumunun gündelik yaşantısına da etki etmiştir. Yeniçeri Ocağı’nın 

kaldırılmasıyla beraber kurulan birçok nazırlık, devletin uzak eyaletleri merkezden 

yönetebilme becerilerini geliştirmeye zorlamış, böylece başta payıtaht İstanbul olmak 

üzere, önemli liman kentlerinin önderliğinde birçok eyalet kentleri de değişime 

uğramıştır. Avrupa menşeili malların Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar sızmayı 

başarması her ne kadar şaşırtıcı görünse de, Batı kökenli mimari formların ticaret hacmi 

büyük olan liman kentlerinde boy göstermesi bir o kadar normal karşılansa gerek. 

Ulaşım güçlüğü, yol güvenliğinin azalması –ki bir tüccar için en önemli mevzuların 

başında gelir- ve buna bağlı olarak gelişen çeşitli sorunlar, uzak eyaletlerdeki mimari 

değişimin oldukça yavaş ilerlemesine sebep olmuş, bu bölgelerde vernaküler mimari 

doku kendi karakterlerini uzun bir süre korumuştur. Ne var ki bunları liman kentleri ve 

eyaletleri birbirine bağlayan anayol üzerindeki kentler için söylemek güçtür. Avrupa ile 

olan sıkı bağları sebebiyle bu kentlerin fiziki olarak değişimleri hız kazanmıştır. Elbette 

bu değişim fiziki olarak göze hitap etse de bürokratik olarak da dönüşümler Tanzimat 

ile birlikte yoğunlaşmıştır. Tanzimat aydınlarının en çok üzerinde durduğu konuların 

başında şüphesiz merkezi yönetimi güçlendirme çabaları vardır. Bu başlık altında, 

Tanzimat ile gelen yeni yönetim anlayışlarının kronolojisi ve belediyelerin kuruluş 

evreleri irdelenecektir.  
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1826’dan bu yana süregelen yönetim değişikliklerini bir önceki başlıkta 

incelemiştik. 1854 tarihine kadar varlığını sürdüren İhtisab Nezareti, 1845’ten 

lağvedildiği tarihe kadar birçok sorumluluk alanını farklı nezaretlere devretmiş10, 

sadece ticari faaliyetleri denetleme yetkisiyle sınırlandırılmıştır11. Fakat 1854 yılında 

Rusya ile Batılı devletleri –İngiltere ve Fransa- karşı karşıya getiren ve Osmanlı 

Devleti’nin İngiltere ve Fransa’nın yanında yer aldığı Kırım Savaşı, yerel yönetim 

anlayışındaki değişim için bir dönüm noktası olmuştur12. İngiltere ve Fransa’dan 

Kırım’a giden askerler, son durak olarak İstanbul’da konaklamakta13, Kırım’daki 

cephelerden gelen askerler de yine Fatih ve Üsküdar civarında kurulan hastanelerde 

tedavi edilmektedir14. Avrupalı askerler kendi memleketlerine az da olsa benzeyen, 

yabancı tüccarlar ve yerel gayrimüslimler tarafından hem fiziki hem de kültürel olarak 

şekillenen Galata’da kalmayı tercih etmektedir15. Ellerinde Osmanlıca konuşma dili 

kılavuzu ile Grand Rue de Pera’da –bir başka adıyla Cadde-i Kebir- dolaşan bu askerler 

kentin bakımsızlığından yakınırlar. Ne var ki şikâyette bulundukları üst düzey asker 

sınıfı da hayati öneme haiz malzemeleri İstanbul içinde nakil etmekte sıkıntı yaşamakta, 

                                                             
10 O. N. Ergin, Mecelle-i Umur-ı Belediyye, C. 3, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri 

Daire Başkanlığı Yay., 1995, s. 1268. 

11 N. Sakaoğlu, 1994, s. 144. 

12 T. Oktay, “Osmanlı Döneminde Modern Belediye Kurumunun Doğuşu ve Gelişimi”, Ed. Erol Özvar, 

Arif Bilgin, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, İstanbul: Türk Dünyası Belediyeler Birliği 

Yay., 2008, s. 385. S. J. Shaw, E. Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 

Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 92. 

13 C. K. Neumann, “Modernitelerin Çatışması Altıncı Daire-i Belediye, 1857-1912”, İstanbul 

İmparatorluk Başkentinden Megakente, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011, s. 429. 

14 M. Gül, The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City, 

London: Tauris Academic Studies, 2009, s. 41. 

15 S. Rosenthal, “Foreigners and Municipal Reform In Istanbul: 1855-1865”, International Journal of 

Middle East Studies, 11/II, 1980, s. 229. 
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sokakların bakımsız ve dar olmasından yakınmaktadırlar16. Elbette bu konu en kısa 

zamanda elçilikler vasıtasıyla Bab-ı Ali’ye bildirilir. Neticede Bab-ı Ali, bu konunun bir 

an önce çözüme kavuşturulması için bir komisyon kurar. 4 Ramazan 1272/9 Mayıs 

1855 tarihinde kurulan İntizam-ı Şehir Komisyonu, başkentin sokaklarını düzenlemek, 

temizlik ve aydınlatma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlamakla mükelleftir17. 

Kendilerine ait özel bir binası olmayan bu komisyonun toplantıları çeşitli üyelerin 

evlerinde gerçekleştirilmektedir18. Belirli bir kültür düzeyinde olan, dil bilen ve Avrupa 

şehirlerini yakinen tanıyan Müslüman ve gayrimüslim tebaadan seçilen komisyon 

üyeleri hükümete kaldırım, suyolu, lağım ve sokak temizliğinin yapılmasını bir mazbata 

ile önerirken, tüm bu masrafların da nereden karşılanacağını belirtmektedir. İstanbul’a 

giriş yapan her yük hayvanından beledi işler adına vergi kesilecek, aynı zamanda 

hizmetin götürüldüğü sokağın esnafından ve sakininden -fakirler hariç- 30 kuruştan 500 

kuruşa kadar resim alınacaktır19. Komisyon, 1858 senesinde dağıtılmasından bir yıl 

kadar önce hükümete sunduğu Nizamname-i Umumi’de başkentin 14 belediye dairesine 

ayrılmasını da önermiştir20. Öneri, hükümet tarafından uygun görülmüşse de 

belediyelerin kurulması, mali zorluklar ve tecrübe sahibi memurların yetersiz olması 

sebebiyle uygulanamamış, yalnızca pilot bölge uygulamasına karar verilmiştir21. 

                                                             
16 O.N. Ergin, 1995, s. 1268. 

17 Komisyon Müslüman ve gayrimüslim tebaadan meydana gelmektedir. Bunlar arasında Fransız kökenli 

tüccar Antoine Alleon, Galata bankerlerinden Yahudi kökenli Avram Komando, Ermeni banker Ohanes 

Migardich, Rum kökenli David Revelaki ve Franko Efendi dış ilişkileri kuvvetli, zengin üyeler olarak 

sayılabilirler.   

18 S. Rosenthal, 1980, s. 235. 

19 Anonim, “İntizam-ı Şehir Komisyonu”, DBİA, İstanbul: C. 4, 1994, s. 179. Son yöntem günümüzde de 

çeşitli yerel yönetimler tarafından uygulanmaya devam etmektedir.  

20 Anonim, 1994, s. 179. 

21 T. Oktay, 2008, s. 387. M. Gül, 2009, s. 45. 
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Komisyon, Kırım Savaşı’nın şehirdeki kaotik ortamını bir nebze olsun 

düzenlemek amacıyla kurulmuş ve savaşın derin etkilerinin kent üzerinden dağılmasıyla 

da feshedilmiştir. Komisyonun kurulmasının hemen ertesinde, İhtisab Nezareti 

kaldırılmış ve İstanbul Şehremaneti kurulmuştur22. 2 Zihhicce 1271/16 Ağustos 1855 

tarihli Takvim-i Vekayi’nin 529. sayısında Şehremaneti’nin kurulmasına dair şunlar 

yazmaktadır: 

“Der saadet ve bilad-ı selasete mutavattın ibadullahın kaffe-i 
hevayic-i zaruriyetlerinde teshilat-ı mukteziyenin kema-yenbağı icrası ve 
sair hüsniyat-ı belediyenin esbab-ı icabiyesinin istihsal ve ifası 
hususlarının nizamat-ı kaviyeye rabtiyle ve Şehremaneti ünvaniyle bir 
memuriyet-i cedide yapılması ve icab edenlerden mürekkeb Şehir 
Meclisi namiyle bir meclis dahi teşkil olunması, Meclis-i Ali-i 
Tanzimat’ta karargir olmasına mebni şu halde İhtisab Nezareti’nin lağvı 
tabiiyet-i maslahat icabından olmasiyle, Tırhala valisi devletlu Mehmed 
Paşa hazretlerinin mahdumu Amasya mutasarrıf-ı sabıkı, saadetlu Salih 
Paşa’nın ezher-i cihet-i hüsn-ü iktidar ve liyakat ve ehliyet 
bulunmasiyle, işbu Şehremaneti memuriyet-i cedidesinin paşa-i 
mumaileyh uhdesine tevcihi hususuna, irade-i seniyye-i hazreti Padişahı 
şerefsudur buyurularak, icabı icra kılınmıştır”23. 

 

 

Görüldüğü üzere Osmanlı belediyeciliğinin ilk adımı söz konusu tebliğ ile 

atılmıştır. İhtisab Nezareti’nin beledi görevlerini üstlenen Şehremaneti, İstanbul ve 

bilad-ı selase’de beledi hizmetleri yürütmekle görevlendirilmiştir. Şehremanetinin bu 

görevleri birtakım farklılıklarla 1924 yılında Ankara’da kurulacak olan Şehremaneti’nin 

                                                             
22 Fatih Kanunnameleri’nden Tanzimat’a kadar “şehremini” unvanının kullanıldığı bilinmektedir. Fakat 

klasik dönemde söz konusu unvan sadece başkent İstanbul’un imar işlerinden sorumlu devlet görevlisi 

tarafından kullanılmakta idi. 1855 yılı sonrasında İhtisab Nezareti yerine kullanılan bu unvanın, ismen 

benzerlik gösterse de görev ve sorumlulukları açısından farklı olduğunu belirtmek gerekir. Bkz. A. 

Akgündüz, Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilatı ve Belediye Kanunları, İstanbul: Osmanlı 

Araştırmaları Vakfı Yay., 2005, s. 55. 

23 Takvim-i Vekayi, S. 529, 2 Zilhicce 1271 (16 Ağustos 1855). 
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işleyişine de yansıyacak24, 1930 Belediye Kanunu ile hem İstanbul hem de Ankara 

Şehremanetleri kaldırılacaktır. Takvim-i Vekayi’de yayınlanan bu tebliğe göre İstanbul 

şehrinin yönetimi, kurulacak olan 14 belediye vasıtasıyla sağlanacak, her bir 

belediyenin meclisi olacaktır. Fakat bu o günkü şartlar nezdinde uygulanması zor olan 

bir durumdur. Bu yüzden her yerde aynı anda kurulması da mümkün görünmemektedir. 

İlk belediye, 1857 yılında çıkan nizamname ile Beyoğlu’nda kurulmuştur.  

Şehremanetini yöneten meclis Bab-ı Ali’nin seçimi ve padişahın tayini ile 

belirlenir. Meclis üyeleri ileri gelen devlet memurları ve bölge esnafı arasından 

seçilmektedir. Elbette bu meclisin aldığı kararları uygulama aşaması sancılıdır. Nitekim 

Şehremaneti’nin gelirleri devlet bütçesine bağlıdır ve oldukça sınırlıdır ve idari olarak 

da güçlü bir nizamnameye sahip değillerdir. Ortaylı’nın Şehremaneti için ‘modern 

belediyecilik için iyi bir başlangıç sayılmamalıdır’25 değerlendirmesi bizim açımızdan 

doğru bir tespittir. 

19. yüzyıl İstanbul’unun politika ve ekonomi açısından en hareketli bölgesi 

şüphesiz Galata ve Beyoğlu idi. Osmanlı’nın dış ilişkilerinin yürütüldüğü elçilikler ile 

ticarete yön veren Avrupalı ve levanten kesim buralarda ikamet etmekteydi. Bu sebeple 

Bab-ı Ali’nin yönetimindeki Şehremaneti’nin bu bölgeye beledi hizmetleri götürmesi 

hayati bir önem taşıyordu. Bu amaçla 11 Cemaziyelevvel 1274/28 Aralık 1857 tarihli 

Altıncı Daire-i Belediyye Nizamnanesi ile Altıncı Daire’nin temelleri atılmış oldu. 

                                                             
24 G. Tankut, Bir Başkentin İmarı Ankara: (1929-1939), İstanbul: Anahtar Kitaplar Yay., 1993, s. 49. 

25 İ. Ortaylı, 1992, s. 400. 
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2. 3. Altıncı Daire-i Belediye’nin Kuruluşu, Hizmetleri ve İlk Belediye Binası 

 14 Cemaziyelevvel 1274/31 Aralık 1857 tarihinde çıkarılan “Altıncı Daire-i 

Belediye Nizamatı26” ile temeli atılan Altıncı Daire’nin görevleri, nizamattan altı ay 

sonra, 24 Şevval 1274/7 Haziran 1858 tarihli “Beyoğlu ve Galata Dairesi’nin Nizam-ı 

Umumisi27” ile ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş oluyordu28. Bu iki nizamname ile 

Osmanlı’nın ilk modern belediye dairesi kurulmuş oldu. Altıncı Daire, sorumlu olduğu 

bölgenin toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan önemli bir merkez olması sebebiyle 

hükümet tarafından özel imtiyaz ve statülerle donatıldı29. Elbette, İntizam-ı Şehir 

Komisyonu’nun belediyecilik girişimleri adına pilot uygulama olması da dikkatlerin 

Altıncı Daire’nin üstünde olmasında bir başka nedendi. Hükümetin, İstanbul Şehremaneti 

idaresindeki eksiklikleri göz önünde bulundurup Altıncı Daire’yi doğrudan Sadrazam’a 

bağlaması da bu dairenin Osmanlı idarecileri için ne kadar önemli olduğunu 

göstermektedir30. 

 İlk kurulan belediye dairesi olmasına rağmen, belediyeye “Altıncı Daire” isminin 

verilmesinde, Osmanlı yönetiminin yerel idare sistemini nereden devşirdiğini de açığa 

çıkaran bilinçli bir tercih söz konusudur. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi Osmanlı 

Devleti, 18. yüzyıldan bu yana Fransa ile diplomatik ilişkilerini hızlandırmış, Avrupa 

devletlerine birçok yönüyle örnek olan Fransa, Osmanlı Devleti için de hem idari hem de 

kültürel yönden yeniliğin ve gelişmenin simgesi olmuştur. Bu bağlamda, Fransa’nın 

başkenti Paris’in en gözde bölgesi olan 6. Bölge (sixieme arrondissement), Osmanlı’nın 

                                                             
26 Düstur, I. Tertip, Cilt II, s. 460-463. 

27 Düstur, I. Tertip, Cilt II, s. 464-477. 

28 Z. Toprak, “Altıncı Daire-i Belediye”, DBİA, İstanbul: C. 1, 1993, s. 220. 

29 T. Oktay, 2008, s. 387. 

30 T. Oktay, “Tanzimat Dönemi İstanbul’da Bir Belediye Örgütlenmesi Örneği “Altıncı Daire-i Belediye”, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Ocak 2001, S. 15, s. 159. 
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Galata-Beyoğlu bölgesi için örnek teşkil etmiştir31. Sadece bu örnekten yola çıkarak, 

Osmanlı’nın belediye örgütlenmesinin kökenini Batı yerel yönetim sistemine 

bağlamamız mümkündür. Ayrıca, Daire’nin iki resmi yazışma dili bulunmaktadır: Türkçe 

ve Fransızca32. Daire yöneticilerinin listesine baktığımızda Fransızcanın resmi yazışma 

dili olması gayet doğaldır. İstanbul’un batıya açılan kapısı olan Galata-Beyoğlu için, 

Avrupai yaşam tarzı ve fiziki görünümü sebebiyle, ayrıca bölgede yaşayan insanların 

ihtiyaçları ve ticari faaliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bir belediye dairesinin 

kurulması keyfi olmaktan ziyade bir zaruretti33. Cezar, Altıncı Daire’nin bu bölgede 

kurulmasının sebeplerinden bazılarını bölgede daha önceden inşa edilen kışlalar, askeri 

okullar ve saraylara bağlamakta, söz konusu eserlerin varlığının Altıncı Daire’yi 

oluşturduğunu dile getirmektedir34. Şüphesiz, reformlar çerçevesinde inşa edilen kışlalar 

ve okullar ile sarayların bu bölgede yoğunlaşması belediyecilik girişimi adına bu bölgenin 

pilot seçilmesinde etkili olmuştur. Fakat belediyeciliğin bu bölgede başlamasında adı 

geçen eserlerin temel sebepler olduğu düşüncesine katılmıyorum.  

                                                             
31 Z. Toprak, 1993, s. 220. İ. Ortaylı, 2011, s. 144. İ. Tekeli, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kentsel 

Dönüşüm”, TCTA, C. 4, 1985, s. 884. İ. Ortaylı, Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler (1840-1878), 

Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 1974, s. 128. 

32 C.K. Neumann, 2011, s. 435. 

33 İ. Ortaylı, 1974, s. 126-127. 

34 M. Cezar, “Ondokuzuncu Yüzyılda Beyoğlu Neden ve Nasıl Gelişti”, XI. Türk Tarih Kongresi 

Bildiriler, C. VI., Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 1994, s. 2681. 
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Foto. 1: Abdullah Biraderler tarafından 1880-1893 arasında çekildiği düşünülen ve 
bugün Amerikan Kongre Kütüphanesi arşivinde bulunan Altıncı Daire-i belediye 

binasının fotoğrafı. (http://www.loc.gov/item/2003667927) 

 

 Altıncı Daire’nin yönetim kadrosu sorumlu tutulduğu bölgenin demografik 

yapısına uygun olarak seçilmiş gibidir. Hükümet, belediye meclisinde yer alacak üyelerin 

Avrupa şehirlerini tanıyan ve Avrupa ile bağları olan, yeterli maddi güce sahip, Türkçe 

bilen tebaadan olmasını istemekteydi. Buna göre ilk belediye reisi başhariciye 

teşrifatından Kamil Bey olup belediye meclisi, tüccar Sava, Ohannes, Antione Alleon, 

Kamatoğulu Avram, Balmumcuzade Salih Efendi, Miltiyadi Bey ve tiyatro sahibi Naum 

Efendi gibi farklı meslek, din ve cemaate bağlı üyelerden oluşuyordu35. 

Altıncı Daire’den beklenen belli başlı hizmetler vardı. Sokakların temizliği ve 

aydınlatılması, yangınlara karşı kargir binaların kullanılması konusunda hassasiyet 

gösterilerek önlemler alınması, imar kontrollerinin sağlık bir şekilde işletilmesi, bölgenin 

haritasının çıkarılması ve sağlık konusunda denetimlerin yapılması beklenen hizmetlerin 

                                                             
35 Z. Toprak, 1993, s. 221. C. Badem, The Ottomans and the Crimean War (1853-1856), Sabancı 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007, s. 347. 

http://www.loc.gov/item/2003667927
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başında gelmekteydi36. Buradan anlaşılacağı üzere belediyelerden beklenen yerel 

yönetimleri güçlendirici ve katılımcı bir yönetim mekanizmasının kurulmasından çok 

semtlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve hükümetin uğraşmak zorunda kaldığı 

yangın, sel, bulaşıcı hastalıklar gibi felaketlerin belediye örgütleri vasıtasıyla 

önlenmesidir. Elbette bu hizmetlerin karşılanması, idari ve mali sıkıntılar yaşayan yeni 

bir örgüt için pek kolay olmamıştır. Her ne kadar hükümetin verdiği imtiyazlara sahip 

olsa da özellikle mali sıkıntılar Altıncı Daire’nin temel ihtiyaçları dahi kolay kolay 

karşılayamamasına sebep olmuştur. 1856 yılında ilk defa uygulanmaya başlayan havagazı 

aydınlatması sadece Dolmabahçe Sarayı’na mahsus olmuştur. Daha sonraki yıllarda 

kentin çeşitli yerlerine yerli ve yabancı şirketler tarafından bu hizmet sağlanmıştır. Fakat 

birçok semt için aydınlatma lüks ve gereksiz bir uygulamadır. Elbette bunu Galata bölgesi 

için söylemek mümkün değildir. Aydınlatma işi Osmanlı belediyelerinin mali gücünü 

zorladığı için her dönemde yabancı şirketlerin bu alanda imtiyaz kazanmasına da vesile 

olmuştur37. 1856 yılında ilk defa Pera Caddesi’nin aydınlatılmasına ilişkin başlayan 

çalışmalar ilerleyen yıllarda devam etmiş ve belli başlı caddelerin aydınlatılması 

gerçekleştirilmiştir38.  

 Büyük kentlerin temel ihtiyaçlarının başında gelen temiz su ve kanalizasyon 

sistemleri XIX. yüzyıla kadar Osmanlı topraklarında vakıflar tarafından yürütülmekteydi. 

Belediye örgütünün kurulmasından sonra da bu hizmetlerin vakıflar ile belediyeler 

arasında gidip geldiğini görmekteyiz. Hatta Cumhuriyet’e kadar özellikle başkentten uzak 

küçük şehirlerde vakıfların bu hizmetleri yürütmeye devam ettiği söylenebilir39. Beyoğlu-

                                                             
36 T. Oktay, 2008, s. 387-388. Z. Toprak, 1993, s. 221. İ. Tekeli, 1985, s. 884. 

37 İ. Ortaylı, “Osmanlı Belediyeleri ve Kent Hizmetleri”, İstanbul, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir 

ve Yerel Yönetimler, C. 1, İlke Yay., 1996, s. 398-399. 

38 N. Akın, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera, İstanbul: Literatür Yay., 1998, s. 127-129. 

39 İ. Ortaylı, 1996, s. 399-400. 
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Galata bölgesinde Bizans İmparatorluğu döneminden bu yana su sıkıntısı yaşandığı, 

Osmanlılar devrinde de bu problemin devam ettiği bilinmektedir40. Altıncı Daire’nin 

kuruluşuyla birlikte bölge halkı Daire’den su sorunlarının çözülmesini ister. Hatta 

seçilecek olan belediye reislerinden ilk beklenen icraat su ve kanalizasyon sorunlarının 

çözümüdür41. Bunun için belediye yüzyıllardır kullanılan kuyu ve çeşmelerin ıslahatı ile 

ilgilenirken, yeni su kaynaklarını Galata’ya kazandırma gayretini göstermiştir. Fakat bu 

sorun hiçbir zaman tam manasıyla giderilememiş, temiz su ihtiyacı karşılansa dahi altyapı 

ve kanalizasyon günümüze değin ulaşan bir problem haline gelmiştir. 

 Altıncı Daire’nin ilk büyük icraatlarından birisi de sokak ve caddelerin 

genişletilmesi çalışmalarıdır. Oldukça dar ve bakımsız sokaklara sahip olan Galata’dan 

hem yerli tebaa hem de Avrupalı ziyaretçiler şikâyetçi olmaktadır. Sokakların darlığı 

sadece ulaşımı olumsuz yönde etkilemekle kalmamakta aynı zamanda çıkan yangınların 

hızla büyümesine ve müdahale edilememesine sebep olmaktadır. Üstelik sokakların 

güvenliği de bu dar sokaklar sebebiyle sağlıklı bir şekilde sağlanamamaktadır. Tüm bu 

olumsuz şartlar neticesinde Daire, sokak genişletme çalışmalarına 1859 yılında başlar. 

Aynı zamanda sokakların ve dairelerin numaralandırılması da yine bu zamanda faaliyete 

geçer ve bu çalışmalar 1865 yılına kadar devam eder42. Bu çalışmalar kapsamında Galata 

surlarının yıkılması ve hendeklerin doldurularak yol açılması da ele alınır. Surların 1864-

1865 yılları arasında yıktırıldığı bilinmektedir43. Burada, Viyana şehir surlarının da aynı 

dönemde yıktırıldığını44 göz önünde bulundurursak acaba bu durumun Altıncı Daire için 

                                                             
40 M. Cezar, 1994, s. 2674-2675. 

41 N. Akın, 1998, s. 149. 

42 N. Akın, 1998, s. 130-134. C. K. Neumann, 2011, s. 437. 

43 N. Akın, 1998, s. 180. 

44 M. Gül, 2009, s. 47. T. Hall, Planning Europe’s Capital Cities: Aspects of Nineteenth Century Urban 

Developments, London: E&FN Spon Press, 1997, s. 191-209. 
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örnek teşkil ettiğini söyleyebilir miyiz? Doğrudan bir bağlantısı olduğu söylemek her ne 

kadar iddialı olsa da şüphesiz Daire yönetiminin Viyana’daki gelişmelerden haberleri 

vardı. Üstelik bu yıkımlar yalnızca Galata için geçerli olmamıştır. Birçok eyalet kentinde 

yerel yöneticiler –özellikle vali ve mutasarrıflar- kentin fiziki geri kalmışlığını surlara 

bağlamış ve böylece kent surlarını ortadan kaldırarak kente genişleme alanları 

sağladıklarını düşünmüşlerdir45.  

 17 Ramazan 1275/20 Nisan 1859 tarihinde “Sokaklara Daire Nizamname” adında 

bir nizamname yayınlayan Altıncı Daire, üç farklı sınıfa ayırdığı sokakların temizliği 

hususunda gerekli önlemleri alır46. Nizamnameye dikkatle bakıldığında Altıncı Daire, 

hem kendi yükümlülüklerini hem de bölge halkının sokak temizliğine dair halkın 

yükümlülüklerini açıkça dile getirmiş, kurallara uyulmaması halinde ise uygulanacak 

cezaları belirlemiştir47. 

 

                                                             
45 Özellikle liman kentlerinde, liman ile ticaret bölgeleri arasındaki ulaşımı sağlamak için kara ve 

demiryollarının açılmasına önem verilmiştir. Bu sebeple birçok liman kentinde Ortaçağ surlarının yıkılması 

yerel yönetimlerce gerçekleştirilir. 1869’da Selanik’te, 1850’lerde Beyrut’ta ve 1868’de İskenderiye’de 

eski surlar, liman inşaatı ve yol yapımı gerekçeleri ile yıkılmıştır. Bkz. V. Hastaoglou-Martinidis, “Doğu 

Akdeniz Kentlerinde Liman İnşaatının Kartografyası: 19. Yüzyıl Sonunda Teknik ve Kentsel 

Modernleşme”, Osmanlılardan Günümüze Doğu Akdeniz Kentleri, (Haz. Biray Kolluoğlu, Meltem 

Toksöz), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2015, s. 116-117. 

46 S. Tümerkan, Türkiye’de Belediyeler (Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu), İstanbul: İçişleri 

Bakanlığı Yay., 1946, s. 21. 

47 Mehmet Mazak’ın editörlüğünü yaptığı ilgili çalışmada adı geçen nizamnamenin temizlik ile ilgili 

kısımlarını yayımlamıştır. Bkz. M. Mazak, Şehr-i İstanbul’un Temizlik Kültürü, İstanbul: 

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, 2010, s. 64-69. 
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Harita 1: Jacques Pervititch’in hazırladığı sigorta haritalarından Beyoğlu Şişhane 
Karakol bölgesi için hazırladığı haritada Altıncı Daire binasının konumu (1455). Yapı, 
yoğun şehir dokusu içerisinde anıtsal cephesini sergileyebilecek bir alana sahiptir. ( J. 
Pervititch, Sigorta Haritalarında İstanbul, (Çev. Zülal Kılıç), İstanbul, Axa Oyak-

Tarih Vakfı Yurt Yay., 2000). 

 

 Altıncı Daire’nin üstünde durduğu ve ilerleyen zamanlarda birçok belediyenin de 

üzerinde duracağı bir diğer mesele de sağlıktı. Bilindiği üzere yakın bir tarihe kadar salgın 

hastalıklar ve vebalar özellikle kentte yaşayan halk için ölümcül vakalar olarak kayda 

geçmiştir. Bu sebeple yerel yönetimde söz sahibi olan belediye teşkilatının en önde gelen 

hizmetleri arasında sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılması gelmekteydi. Altıncı 

Daire’nin sağlık konusunda girişimlerde bulunduğu bilinmektedir. İstanbul’un ilk 

belediye hastanesi reis Server Efendi’nin girişimleriyle Altıncı Daire’nin çatısı altında 
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kurulmuştur48. Salgın hastalıklarla mücadele konusunda Altıncı Daire çalışanlarının 

hizmetleri ve karşılığında aldığı taltifler arşiv belgelerinde karşımıza çıkmaktadır49. 

Ayrıca hastane için çeşitli bina inşası girişimlerini de yine arşiv belgelerinden takip etmek 

mümkündür50. Sonuç olarak Altıncı Daire’nin sağlık konusunda kısıtlı bir bütçesi olsa 

dahi atılımlar yapmaya çalıştığını söylemek mümkündür. Elbette burada bölgenin zengin 

eşrafının da hastaneye mali yardımda bulunduklarını belirtmekte fayda var51. 

 Burada belirtmekte fayda gördüğümüz bir başka husus ise kent planlamasına dair 

yapılan çalışmalardır. 16. yüzyıldan Tanzimat düzenlemelerine kadar, kentte ahşap bina 

inşa etme, boş arsalara izinsiz bina dikme, inşa edilmiş konutlarda çıkma ve saçak gibi 

mimari elemanların kullanımındaki keyfi davranışlar gibi yangınlara sebep olan 

etmenlere karşı daima nizamnameler ve fermanlar çıkartılmış, fakat sürekli olarak artan 

başkentin dinamik nüfusuna karşı söz konusu kanunlar etkin bir şekilde 

uygulanamamıştır52. Tanzimat döneminde üzerinde çokça durulan ve art arda çıkarılan 

nizamnameler ile şekillendirilmeye çalışılan kent planlaması, aslında Tanzimat 

bürokratlarının ıslahat girişimlerini kent ölçeğinde somutlaştırma isteğinden başka bir şey 

                                                             
48 N. Yıldırım, “Altıncı Daire-i Belediye Hastanesi”, DBİA, İstanbul: C. 1, 1993, s. 224. N. I. Demirakın, 

A Study of Ottoman Modernisation on the City: The Sixth Municipal District of Istanbul (1858-1877), 

Ankara: Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, s. 101. 

49 BOA. A.}MKT.MHM. Dosya No: 352, Gömlek No: 33, 12/Za/1282. 

50 BOA. İ.ŞD. Dosya No: 29, Gömlek No: 1370, 19/Ş/1292. BOA. İ.DH. Dosya No: 623, Gömlek No: 

43339, 21/Ş/1287. BOA. İ.MMS. Dosya No: 81, Gömlek No: 3513, 24/RA/1303. 

51 N. Yıldırım, 1993, s. 224. 

52 S. Yerasimos, “Batılılaşma Sürecinde İstanbul”, Dünya Kenti İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yay., s. 

49-50. Ahmet Refik, On Altıncı Asırda İstanbul Hayatı (1553-1591), İstanbul: Devlet Basımevi, 1935, 

s. 58-61. 
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değildir. Dönemin Osmanlı bürokratlarının -hatta bizzat padişahın-53 yurtdışı seyahatleri, 

kent yönetimine ve planlamasına dair fikir edinmelerinde büyük pay sahibi olmuş 

olmalıdır. Dönemin Londra sefiri Mustafa Reşit Paşa’nın kaleme aldığı mektupların54 bir 

kısmında kentlerin Avrupa standartlarına uygun olmasının zorunluluğundan, Avrupa’da 

mimarlık eğitimi almış Osmanlı mimarlarının olması ve söz konusu mimarların 

İstanbul’da bir mimarlık okulu açması gerektiğinden ve kentlerdeki yangınları önlemek 

için kargir bina inşasının bir an önce hayata geçirilmesinin öneminden bahsetmesi, 

Tanzimat dönemi ve sonrasındaki kent planlama girişimlerinin nedenlerini açığa 

çıkarmaktadır. Şüphesiz, özellikle başkent İstanbul’da sıklıkla karşılaşılan yangınlar, 

büyük ölçekli hasarları ve yeniden oluşan çarpık kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. 

Yangınlar, Tanzimat dönemi ve sonrasında planlanan kent tasarımlarını hayata geçirmek 

için fırsat olarak değerlendirilmiş ve bir kısım nizamname, yangınların etkili olduğu 

alanlarda uygulamaya konulmuştur55. Özellikle ilk çıkarılan nizamnameler, başkent 

İstanbul’un yeniden planlanmasına ilişkindir. 1848 ve 1849 yıllarında art arda çıkarılan 

Ebniye Nizamnameleri56 başkentin planlanmasına dair çıkarılan ilk nizamnameler 

                                                             
53 1867 yılında Sultan Abdülaziz, beraberinde birçok bürokrat ile Fransa’ya ziyaret düzenlemiş, Uluslar 

arası Paris Sergisi’ne katılmıştır. Bir Osmanlı padişahının ilk ve son kez Avrupa’yı ziyaret etmesi yerel ve 

yabancı basın tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bkz. N. Karaer, “Sultan Abdülaziz’in Paris Seyahati”, 

Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri, C. 4, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 2014, s. 

139-200. 

54 M. C. Baysun, “Mustafa Reşid Paşa’nın Siyasi Yazıları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Tarih Dergisi, C. XI, S. 15, 1960, s. 124-127. 

55 Z. Çelik, Değişen İstanbul 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, (Çev. Selim Deringil), İstanbul: Tarih Vakfı 

Yurt Yay., 1998, s. 45. 

56 İ. Tekeli, “19. Yüzyılda İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Tanzimat, Değişim Sürecince 

Osmanlı İmparatorluğu, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2012, s. 532. 
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arasında yer alırlar57. 1859 yılında çıkarılan Sokaklara Dair Nizamname ise Ebniye 

Nizamnamelerinin hükümlerini bir araya getirmektedir. Bu nizamnamelerin ortak 

özelliklerinde, geniş caddelerin açılması, kanalizasyon, su ve gazyağı hatları ile 

kaldırımların hangi usulde inşa edileceğinin belirlenmesi, yangın bölgelerinin 

haritalarının çıkarılması, kargir bina inşasının kontrolü, evlerin ve iş yerlerinin cephe 

özelliklerinin belirlenmesi gibi maddeler sıralanabilir58. Sokaklara Dair Nizamname’nin 

ardından, 1863 yılında Ebniye ve Turuk Nizamnamesi çıkarılır59. Bu nizamname de 

birçok yönüyle diğer nizamnamelere benzer. 1864 yılında meydana gelen Hocapaşa 

yangını ise bu nizamnamenin uygulanması için zemin oluşturmuştur. Yangından hemen 

sonra kurulan Islahat-ı Turuk Komisyonu’nun görevi, 1863 Nizamnamesi uyarınca 

bölgenin haritasını çıkarmak, su ve kanalizasyon gibi altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve 

caddeler açıp kargir bina inşa ettirmektir. Komisyonun yangın bölgesine dair 

uygulamaları hükümet tarafından olumlu karşılanır ve böylece komisyona yeni görevler 

verilir60. Özellikle tarihi yarımadada yoğunlaşan imar faaliyetleri, cadde ve sokak 

düzenlemeleri ile altyapı inşaatları Islahat-ı Turuk Komisyonu tarafından yürütülür. 

Altıncı Daire’nin Galata-Beyoğlu’nda yaptığı çalışmalar, tarihi yarımadada adı geçen 

komisyon tarafından uygulanmaktadır. Kent planlamasına dair çıkarılan bir diğer 

nizamname 1882 yılında yayımlanır. Nizamnamenin en çok üstünde durduğu konulardan 

birisi kent içi ulaşım ağları olmuştur. Demiryolunun ülke çapında hızla yayılması, 

                                                             
57 Z. Çelik, 1998, s. 42. 

58 Söz konusu yangınlar sebebiyle yıkılan hanelerin yerine kargir inşa girişimleri çoğu zaman halkın 

tedirginlikleri ile ekonomik zorluklar sebebiyle hayata geçirilememiş, ahşap yapı inşa edilmesinin önüne 

geçilememiştir. Bkz. O. Şenyurt, Osmanlı Mimarisinin Temel İlkeleri, Resim ve İnşa Üzerinden 

Geliştirilen Farklı Bir Yaklaşım, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015, s. 339-340. 

59 İ. Tekeli, 2012, s. 532. 

60 İ. Tekeli, 2012, s. 534. 
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denizyolunda şehirlerarası taşımacılığın artması ve bunlara bağlı olarak şehir dışında 

banliyölerin oluşumu 1882 Ebniye Nizamnamesi’nin şekillenmesinde etkili olmuştur61. 

Özellikle İstanbul ve çevresindeki yerleşimlerde uygulanmaya başlayan nizamname, en 

çok banliyö yerleşimlerinin planlanması aşamasında uygulamaya konmuştur. Genel 

olarak baktığımızda ise hem Altıncı Daire, hem de oluşturulan komisyonlar aracılığıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılan kent planlamaları ve düzenlemeleri, başkent ölçeğinde 

gerçekleştirilmiştir fakat taşrada yeterli uygulama alanı bulamamıştır.  

Altıncı Daire’nin verdiği hizmetlerdeki başarısı, Osmanlı bürokratlarını harekete 

geçirmiş ve 1864’te Tarabya’da, 1867’de Adalar’da belediye daireleri kurulmuştur. Bu 

uygulamanın işlevsel olduğu kanısına varan hükümet, tüm İstanbul için 14 belediye 

dairesi kurulmasının önünü açan bir çalışma gerçekleştirerek 1285/1868 yılında 

“Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi”ni yürürlüğe koymuştur62. Söz konusu 

nizamname, İstanbul’da kurulacak olan belediye dairelerinin sınırlarını, 

yükümlülüklerini, organlarını ve benzeri özelliklerini tek bir çatı altında toplayıp ayrıntılı 

bir şekilde açıklamasıyla önem arz eder63.  

 Altıncı Daire’nin önünde duran problemlere ve bu problemler için aldığı 

önlemlere genel olarak baktığımızda özet olarak şunu söyleyebiliriz ki ilk belediyecilik 

girişimlerinde, güçlü ve özerk bir mahalli yönetim oluşturmadan ziyade acil ihtiyaçların 

kısa vadede tamamlanması öngörülmüş, bunun sonucunda Daire, kâğıt üstünde kimi 

özerkliklere sahip olsa da güçsüz mali yapısı ile rahat hareket edebilir bir pozisyona 

                                                             
61 İ. Tekeli, 2012, s. 535. 

62 Düstur, I. Tertip, Cilt II, s. 450-459. O. N. Ergin, 1995, s. 1346-1347. 

63 T. Oktay, 2008, s. 389. 
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ulaşamamıştır64. Daire, başarısızlıklara sahip olsa dahi İstanbul’da diğer belediye 

dairelerinin kurulmasına öncülük etmesi sebebiyle de Osmanlı belediyecilik tarihinde 

önemli bir yere sahiptir. Fakat yalnızca İstanbul’daki diğer belediye dairelerinde değil, 

taşra vilayetlerinde kurulmaya başlayan belediye teşkilatlarında da Altıncı Daire’nin 

kanunları geçerli kılınmıştır65. Altıncı Daire’nin uygulamaları ve diğer dairelerde bir 

kısım uygulamanın örnek alınmasını Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi, özellikle 

fuhuşhanelerin belediye denetiminde olmasını yeren bir üslup ile şu şekilde dile 

getirmektedir:  

 “İstanbul ile Biad-ı selase devair-i belediyeye taksim olundu. Galata ile 

Beyoğlu Altıncı Daire-i Belediyye ittihaz olunarak, ol-havalinin ekser ahalisi 

devair-i belediyenin lüzum ve muhassenatına ve Avrupa usulüne vakıf 

olduklarından, devair-i saireye örnek olmak üzere ibtida oradan 

başlanılarak, icab-ı hale şürû’ olundu. (Mu’tariza): Hamd olsun devair-i 

saire ahalisinde o kadar ma’lûmat olmadığından, daireleri dahilinde alenen 

fuhuş-haneler, kumar mahalleri gibi menhiyyatın i’tiyadiyle Altıncı Daireden 

örnek almadılar…”66 

 II. Abdülhamid’in saltanatı döneminde belediye dairelerinin taşrada da 

yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Şüphesiz, bu dönemde çıkarılan ve uygulamaya 

konulan kanunlar sayesinde gerçekleşen bu durum, kentlerin belediye teşkilatına olan 

bağımlılığı sebebiyle de bir zaruret durumuna gelmiştir. Fakat bir sonraki başlığımız 

                                                             
64 Belediyeciliğin Osmanlı münevverleri için ne manaya geldiğini bir makalesinin dipnotunda belirten İlber 

Ortaylı’nın yorumunun yukarıdaki görüşümüz ile paralel olduğunu belirtmek gerekir.  Bkz. İ. Ortaylı, 

“Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneği”, Mimarlık, S. 151, 1977, s. 16. 

65 T. Oktay, 2008, s. 396. 

66 Vak’a-Nüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi, C. IX, (Yay. Haz., M. Münir Aktepe), İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1984, s. 141. 
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altında tartışacağımız söz konusu döneme gelmeden önce, çıkarılmış olan birkaç 

nizamnameden söz etmek gerekir. Bunlardan ilki 7 Cemaziyelevvel 1281/8 Ekim 1864 

tarihinde çıkarılan “Tuna Vilayeti Nizamnamesi”dir. Özgün ismi “Tuna Vilayeti Namıyla 

Bir Kerre Teşkil Olunan Da’irenin İdare-i Umumiyye ve Hususiyyesine ve Ta’yin 

Olunacak Me’murlarının Suver-i İntihabiyyeleriyle Veza’if-i Da’imesine Da’ir 

Nizamnamedir” olan bu nizamname, Osmanlı Devleti’nde yerel yönetim sistemindeki 

köklü değişimi açıklamaktadır. Nizamnamenin ilk beş maddesi vilayetin idari taksimine 

ayrılır. Buna göre vilayetler livalara, livalar kazalara, kazalar kuralara bölünür67.  Burada 

dikkatimizi çeken nokta, ilgili nizamnamenin dördüncü maddesinde her köyün “İdare-i 

Belediyye” olarak kabul edildiğinin yazılmasıdır68. Şu halde, vilayet yönetimi 

düzenlemelerinde belediye teşkilatının da bir yerinin olduğunu düşünmemiz icap eder. 

Fakat durumun böyle olmadığını, belediye dairelerinin bu nizamname ile yasal bir 

çerçeveye oturmadığını ve bu sebeple birçok kent ve kasabada belediye teşkilatının 

kurulamadığını görmekteyiz69. Bu durum ancak 25 Temmuz 1867 tarihinde yürürlüğe 

giren “Vilayet Dâhilinde Olan Şehir ve Kasabalarda Teşkil Olunacak Daire-i Belediye 

Meclislerinin Sureti Tertibi ve Me’murlarının Veza’ifi Hakkında T’alimat” ve bununla 

beraber “Da’ire-i Belediye Meclisi’nin Veza’ifi Umumiyesi Hakkında T’alimat” ile 

düzenlenmiş ve belediyeler, vilayetlerde yasal bir düzene oturtularak görev ve 

                                                             
67 A. Kırmızı, Rulers of the Provincial Empire: Ottoman Governors and The Administration of 

Provinces, 1895-1908, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

İstanbul 2005, s. 33. R. H. Davison, Reform In The Ottoman Empire 1856-1876, New Jersey: Princeton 

University Press, 1963, s. 146-147. 

68 Düstur, Def’a-i Saniye, 1282/1864, s. 518. Nizamnamenin transkripsiyonu için bkz: M. Seyitdanlıoğlu, 

Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2010, 

s. 51-67. S. Tümerkan, 1946, s. 36. 

69 M. Seyitdanlıoğlu, 2010, s. 7. 
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sorumlulukları belirlenmiştir70. Burada, 1864 yılında Tuna Vilayeti valiliğine atanan 

Midhat Paşa’nın, Tuna Vilayeti Nizamnamesi’ne dayanarak vilayette belediye 

teşkilatının kurulması için girişimlerde bulunduğunu belirtmek gerekir71. 1865 yılında 

Tuna Vilayetinde kurulmuş olan belediye teşkilatı, başkent dışında kurulan ilk belediye 

teşkilatı olarak gösterilebilir. Fakat Midhat Paşa’nın daha önce yapmış olduğu Niş 

Vilayeti valiliği esnasında, burada da bir belediye meclisi kurduğu söylense de somut 

verilerin bulunmadığı belirtilmektedir72. Vilayetlerde belediye teşkilatının kurulmasını 

amaçlayan bir başka nizamname, 1871 yılında çıkartılır. Daire-i Umumiye-i Vilayet 

Nizamnamesi başlıklı söz konusu düzenlemenin, 111 ile 129. maddeleri arasında, 

imparatorluğun tüm vilayetlerinde daire-i belediyelerin ve belediye meclislerinin 

kurulmasına ilişkin hükümler yer almaktadır73. Bu nizamname ile birlikte çeşitli illerde 

belediye dairelerinin kurulduğunu söyleyebiliriz74. Nizamnamenin belediye ile ilgili 

hükümlerine genel olarak baktığımızda belediye reislerinin vali ve mutasarrıfın oluruyla 

atandıklarını, belediye meclis üyelerinin iki senede bir yenileneceğini, 25 yaşından küçük 

bireylerin, suç işleyen, kolluk görevinde bulunmuş olan, belediyede daha önce hizmet 

vermiş olan, nahiyelerde kadılık veya hâkimlik yapmış olan, belediyenin inşaat işlerinde 

                                                             
70 Düstur, I. Tertip, Cilt II, s. 491-497. M. Seyitdanlıoğlu, 2010, s. 7. 

71 M. Çelik, Tanzimat In The Balkans: Midhat Pasha’s Governorship In The Danube Province (Tuna 

Vilayeti) 1864-1868, Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 47. 

72 İ. Alptekin, Midhat Paşa’nın Niş Valiliği (1861-1864), Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2011, s. 90. 

73 Nizamnamenin ilgili maddelerinin transkripsiyonu için bkz. M. Seyitdanlıoğlu, 2010, s. 96-99.  

74 M. Seyitdanlıoğlu, 2010, s. 8. Ahmet Çaparlar, sözkonusu nizamnamenin uygulandığı yerler olarak 

Niksar, Adana ve Musul örneklerini vermektedir. Bkz. A. Çaparlar, Osmanlı Taşra Teşkilatında Reform 

(1864-1913), Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Hatay 2014, s. 56. 
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müteahhitlik yapmış olan bireylerin meclis üyesi olamayacağını görmekteyiz. Elbette 

diğer nizamnameler gibi söz konusu 1871 nizamnamesinin de kesin olarak tüm 

vilayetlerde uygulandığını söylemek mümkün değildir. Özellikle kadro yetersizliği ve 

mali sıkıntılar her vilayette belediye meclislerinin kurulmasını engellemektedir. Aynı 

zamanda, çoğunlukla belediye dairelerinin kurulmasında önce olan valilerin kimi zaman 

belediye meclisine müdahalede bulundukları ve belediye teşkilatının işleyişini 

aksattıklarını da bilmekteyiz75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 A. Çaparlar, 2014, s. 56. 
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Altıncı Daire-i Belediye Binası 

 İstanbul Beyoğlu İlçesi, Şişhane Meydanı’nda konumlanan eser, Nergiz Sokak ile 

İlk Belediye Caddesi’nin kesişim noktasında yer almaktadır (Harita 1-Foto. 2). Konumu 

itibariyle yapı oldukça eğimli bir arazi üzerine kurulmuş, muhtemelen bu sebeple bir 

platform üzerine inşa edilmiştir. 

 Ele almış olduğumuz Altıncı Daire-i Belediye Binası, daha önce pek çok 

çalışmada tanıtılmış, mimari ve tarihi özellikleri hakkında bilgiler sunulmuştur. Bunlara 

ek olarak T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşiv Daire 

Başkanlığı’ndan edindiğimiz belgeler ışığında eserin tarihi ve mimari özellikleri 

hakkında çeşitli bilgilere sahibiz. Ne var ki tüm inceleme sonuçlarına ve vesikalara 

rağmen eserin inşa tarihini kesin olarak tespit edememekteyiz. Pek çok araştırmacı eserin 

İtalyan asıllı mimar Giovanni Battista Barborini tarafından tasarlandığını dile getirmekte 

ve Said Naum Duhani’nin Cemal Süreyya tarafından Türkçe tercümesi yapılan Eski 

İnsanlar Eski Evler, 19. Yüzyıl Sonunda Beyoğlu’nun Sosyal Topoğrafyası adlı 

çalışmasını referans göstermektedir76. Duhani, Altıncı Daire-i Belediye Binası ile ilgili 

şu bilgileri verir: 

 “Eskiden Belediye Altıncı Daire Müdürlüğünün işgal ettiği Beyoğlu 

Kaymakamlığı binası, Belediye VI. Daire Müdürü Blacque Bey’in idaresi 

                                                             
76 Eserin mimarı için Said Naum Duhani’nin söz konusu çalışmasını referans gösteren çalışmalar için bkz. 

A. Nasır, Türk Mimarlığında Yabancı Mimarlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1991, s. 67. N. Yazıcı, Osmanlılar’da Mimarlık Kurumunun 

Evrimi ve Tanzimat Dönemi Mimarlık Ortamı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007, s. 247. C. Can, “Altıncı Daire-i Belediye 

Binası”, DBİA, C. 1, 1993, s. 223-224. Duhani’nin eseri için bkz. S. N. Duhani, Eski İnsanlar Eski Evler, 

19. Yüzyıl Sonunda Beyoğlu’nun Sosyal Topoğrafyası, (Çev. Cemal Süreyya), İstanbul: Türkiye Turing 

ve Otomobil Kurumu Yay., 1982, s. 13.  
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zamanında, İtalyan Mimar M. Barborini’nin planlarına göre inşa edilmiştir; 

Ancak bu mimar, kızının anlattıklarına bakılırsa, şeref peronunun ortasında 

bir cümle kapısı açmayı unutmuş, sonra da iki yan giriş açarak (?) bu hatasını 

düzeltmiştir.”77  

 Duhani’nin Belediye Binası için “eskiden” demesinin sebebi, bu yapının 1960’lı 

yıllarda Beyoğlu Kaymakamlığı Binası olarak kullanılmasıdır. 1984 yılında tekrar esas 

işlevine kavuşturulmuş ve Beyoğlu Belediye Başkanlığı olmuştur78. Günümüzde bu 

işlevini sürdürmektedir.   

 Altıncı Daire-i Belediye Binası inşasına dair Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umur-

ı Belediyye adlı eserinin 3. cildinde, önemli bilgiler sunmakta, belediye bütçesinden 

belediye binası inşası için 400 bin kuruş ayrıldığını dile getirmektedir. Aynı bilgilere bir 

de dipnot düşerek şu açıklamayı yapmaktadır: 

 “Daire binasının ikmal-i inşaatına hangi tarihte muvaffak olunduğu 

anlaşılamamıştır. Ancak Altıncı Daire konağı inşaatının ihale-i kat’iyyesinin 

16 Temmuz 1285/1869 tarihinde vukubulacağına dair 9 Temmuz 1285/ tarihli 

Takvim-i Vekayi’de bir ilana tesadüf edilmiştir. Şu halde daire konağı 

1286/1870 veya 1287/1871 senelerinde inşa ve ikmal edilmiş olacaktır.”79  

 Cengiz Can, Altıncı Daire-i Belediye Binası başlıklı ansiklopedi maddesinde 

Ergin’den farklı bir tarih ortaya koyar. Can, Duhani’yi kaynak alarak yapının Edouard 

Blacque Bey’in reislik döneminde, 1879-1883 tarihleri arasında inşa edilmiş olduğunu 

                                                             
77 S. N. Duhani, 1982, s. 13. 

78 C. Can, 1993, s. 223. 

79 O. N. Ergin, 1995, s. 1335. 
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dile getirir80. Gevher Acar81, Nurcan Yazıcı82 ve Mehmet Çağlayan Özkurt83 da söz 

konusu yapının Blacque Bey döneminde inşa edildiğini doktora çalışmalarında dile 

getirirler. Nur Akın, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera adlı kitabında tarih 

vermeden yapının Blacque Bey’in belediye reisliği döneminde yaptırıldığını 

belirtmektedir84. Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi adlı eserinde yapının 1857 yılında 

mimar Barborini tarafından tasarlandığını aktarmakta, kaynak olarak da yukarıda 

zikrettiğimiz C. Can’ın maddesini göstermektedir85.  

 Yapının inşasına dair Ergin’in vermiş olduğu tarihi arşiv belgeleri ile destekleyen 

Zeynep Çelik, söz konusu eserin, belediyenin 1868 yılı bütçesinden ayrılan ödenekle inşa 

edildiğini vurgulamaktadır86. Diğer yazarlardan farklı olarak Çelik, eserin inşa edilmiş 

olduğu mevkii yorumlamıştır. Yapının, caddenin en üst noktasında bir anıt gibi 

yükselmesi bir yana, cephe tasarımının da Paris’te görülen biçimlere oldukça benzediğini 

ve çevresinin belki de Place de I’Etoile’den esinlenerek tasarlandığını dile 

getirmektedir87. Önceki bölümlerde tartıştığımız gibi kimlik olarak da Paris’i örnek alan 

                                                             
80 C. Can, 1993, s. 223. 

81 G. Acar, Tanzimat Dönemi Fikir ve Düşünce Hayatının Mimari Alana Yansıması, Mimar Sinan 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2000, s. 123. 

82 N. Yazıcı, 2007, s. 247. 

83 M. Ç. Özkurt, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Başkent İstanbul’da Ekonomi, Siyaset ve Mimarlık 

İlişkileri (1839-1923), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2016, s. 280-281. 

84 N. Akın, 1998, s. 206. 

85 D. Kuban, Osmanlı Mimarisi, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yay., 2016, s. 662. 

86 Z. Çelik, 1998, s. 59. Yapının inşasına dair Çelik’in sunmuş olduğu dört farklı arşiv künyesi 

bulunmaktadır. İkisi Topkapı Sarayı Arşivi’nde, birisi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve birisi 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde olan bu belgelere Çelik’in vermiş olduğu künyeler ile ulaşılamamıştır.  

87 Z. Çelik, 1998, s. 59. 
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Altıncı Daire’nin, sahip olduğu binada Avrupa kökenli mimari tasarımları kullanması 

oldukça doğaldır. Kaldı ki bulunduğu konum itibariyle levanten ve Avrupalı zümrenin 

yaşadığı bir bölgede yer alması, yapının cephe tasarımını da zihinsel olarak 

şekillendirmektedir.  

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan pek çok belge, yapının Osmanlı Devleti 

yönetiminde geçirmiş olduğu mimari değişimler ve tamirler hakkında bilgiler 

sunmaktadır. Bu bağlamda eserin inşasına dair ulaşabildiğimiz ilk belge 1285/1869 

tarihlidir88. Söz konusu belge Mekteb-i Sultani’ye eklenecek dersane odalarının inşasıyla 

ilgili detaylar sunmakla beraber Altıncı Daire-i Belediye Binası’nın inşasının 

kararlaştırıldığı hakkında da bilgi vermektedir. Şu halde diyebiliriz ki Altıncı Daire- 

Belediye Binası’nın inşası 1869 yılında başlamıştır. Yapıya dair ikinci belge 1299/1882 

tarihlidir89. İlgili belgede Altıncı Daire’nin orta katından Tünel meydanına bir kapı 

açılması ve kapıya bağlı olarak bir demir köprü inşasına dair masrafların ödenmesiyle 

ilgili bilgiler mevcuttur. Belgede geçen kapı ve demir köprü günümüzde mevcut olsa da 

söz konusu köprü bilinmeyen bir dönemde sökülmüş fakat yapılan son restorasyon ile 

yeniden yerleştirilmiştir (Foto. 3). Yapının mimarisiyle ilgili ulaşabildiğimiz üçüncü 

belge 1305/1888 tarihlidir90. Söz konusu belgenin yazılış amacı aslında mimariyle ilgili 

değildir. Belediye binasında inşa edilmiş olan sarnıç için açılan keşif ihalesinden Ohannes 

Efendi ve refiklerinin men edilmesi hakkındadır. Dördüncü belge Haziran 1908 

tarihlidir91. Yapının tadilata ihtiyacı hususunda hazırlanmış olan söz konusu belgede, 

tadilat için gerekli olan meblağın “İnşaat ve Tamirat-ı Umumiye” hazinesinden 

karşılanmasına izin çıkarılmasıyla ilgilidir. Bir sonraki belge ise yukarıda sunduğumuz 

                                                             
88 BOA, İ. DUİT, Dosya No: 115, Gömlek No: 60, Tarih: 14/Za/1285 (H.)-26 Şubat 1869 (M.) 

89 BOA, ŞD, Dosya No: 698, Gömlek No: 22, Tarih: 21/N/1299 (H.)-6 Ağustos 1882 (M.) 

90 BOA, ŞD, Dosya No: 715, Gömlek No: 2, Tarih: 22/Ş/1305 (H.)-4 Mayıs 1888 (M.) 

91 BOA, DH. MKT., Dosya No: 1260, Gömlek No: 60, Tarih: 12/Ca/1326 (H.)-12 Haziran 1908 (M.) 
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belgede bahsi geçen tadilat ile ilgilidir ve Ağustos 1908 tarihlidir92. İlgili belgede, 

Haziran 1908’de istenen miktarın ödenmesine onay verildiği hususunda detaylar 

aktarılmaktadır. Yapının mimarisine dair Osmanlı arşivlerinden edinmiş olduğumuz son 

belge 1910 tarihli olup, 1908 yılında başlanan tadilatın bittiği ve masraflarının 

belirlenmesi hakkındadır93. 

Günümüze ulaşana değin gerek fiziksel gerekse işlevi açısından pek çok 

değişikliğe maruz kalan Altıncı Daire-i Belediye Binası (Beyoğlu belediye binası), eğimli 

bir arazi üzerine oturan, ancak çift kollu merdiven vasıtası ile ulaşılan bir platform üzerine 

kuzey-güney doğrultuda uzanan dikdörtgen bir kütle halinde üç katlı olarak tasarlanmış 

ve inşa edilmiştir. Plan merkezinde yer alan kuzey-güney doğrultusunda uzanan koridor, 

merkezinde katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdivene sahiptir. Merdiven her katta, 

söz konusu koridorlara açılmakta olup odalar bu koridorlara bağlanmıştır (Foto. 4). 

Koridorun batı tarafında kalan odalar diğer odalara nazaran daha geniş tutulmuştur. 

İçerisinde Mabeyn odasının da yer aldığı söz konusu mekânlar ana cepheye açılmaktadır 

(Foto. 5). Bu hali ile kamu yapılarında sıklıkla rastladığımız merkez holden gerçekleşen 

toplanma ve dağılımın Altıncı Daire binasında farklılaştığını, merkez holün yerini tüm 

odalarla bağlantısı bulunan koridora bıraktığını görmekteyiz (Foto. 6). Plan şeması, tüm 

katlarda değişikliğe uğramadan tekrarlanmıştır (Çizim 1,2,3,4). 

Yapının cephe tasarımı, bölgenin 19. yüzyılın ikinci yarısındaki vernaküler 

dokusu ile uyumludur. Çevresini şekillendiren Neoklasik tutuma ayak uyduran yapı, 

Neoklasik üslubun temel ilkelerine göre tasarlanmıştır. Şişhane meydanına bakan ana 

cephesi, yüksek bir platform üzerine yer alması, merkezinin çıkıntılı olması ve bu 

çıkıntının yuvarlak kadranlı bir saate sahip olan üçgen alınlık ile daha da belirgin hale 

                                                             
92 BOA, İ. ŞE., Dosya No: 24, Gömlek No: 1326, Tarih: 20/B/1326 (H.)-18 Ağustos 1908 (M.) 

93 BOA, ŞD., Dosya No: 838, Gömlek No: 42, Tarih: 24/Z/1327 (H.)-6 Ocak 1910 (M.) 
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getirilmesiyle yapının en belirgin cephesi olmaktadır (Foto. 7,8). Diğer cephelerde 

pencere açıklıklarındaki üçgen alıklıklar ve furuşlar ile silme hatları ve pilastrlar ana 

cepheyi tekrarlasa da daha sade bir tasarıma sahiptir (Foto. 9,10). Ana cephe 

merkezindeki yuvarlak kadranlı metal saat ilgi çekici ve belki de gerekli bir öğedir. 

Yapının kamuya aidiyeti böylece belirgin hale gelmekte, reformist devlet politikaları 

modernleşme çabalarını “zaman” üzerinden bir kamu yapısı vasıtasıyla böylece dile 

getirmektedir. Ana cepheye saat yerleştirme örneğini Amasya belediye binasında da 

görmekteyiz. Söz konusu saatin mekanik aksamı günümüze ulaşamamış olup işlevini 

yerine getirememektedir. Elbette yapıya “Osmanlı” kimliğini kazandırmak, yapının bir 

kamu eseri olduğunu belirgin kılmak için yalnızca saat imgesi yetersiz kalmaktadır. Çoğu 

kamu yapısında görülen bir kitabe, arma ya da tuğra, devlet kimliğini yapıya kazandıran 

unsurlar olarak karşımıza çıkarlar. Zemin kat cephe merkezinde yer alan pencerenin 

üstünde, uzun yıllardan beri var olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi armasının 

bulunduğu taş çerçeve aslında burada bir tuğra veya arma olması ihtimalini 

düşündürebilirdi. Nihayet yapılan son restorasyon ile yapının doğusunda açığa çıkartılan 

bir kuyunun içinde II. Abdülhamid’in tuğrasının bulunması bu soru işaretini ortadan 

kaldırmıştır (Foto. 11). Cumhuriyetin ilk yıllarında yasaklanan Osmanlı armaları ile 

birlikte yerinden sökülmüş olduğu düşünülen söz konusu tuğranın özgün yerinin burası 

olduğunu düşünmekteyim. Katları yatay düzlemde birbirinden ayıran belirgin silme 

hatları, pencereler arasına yerleştirilen korent tarzı sütun başlığına sahip pilastrlar, dışa 

açılığı sağlayan pencerelerin çevresindeki silmeler ve üçgen alınlıklar ile simetrik olarak 

cephelere yerleştirilen dikdörtgen pencereler yapıyı Neoklasik üsluba bağlayan diğer 

öğeler arasında yer almaktadır. Yapının mimarı Barbori’nin İstanbul’daki diğer 

çalışmalarına baktığımızda söz konusu üslubu tekrarladığı görülmektedir. Divanyolu 
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üzerinde 1869 yılında tasarladığı II. Darülfünun Binası bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir94 (Foto. 12).  

Yapı, kargir olarak inşa edilmiştir. Özgün tasarımında ahşap malzeme ile inşa 

edilmiş olan kat döşemeleri yapılan onarımlar sonrası betonarmeye dönüştürülmüştür95. 

Yalnızca, bodrum katta yer alan volta döşeme özgünlüğünü koruyabilmiştir. Dış cephede 

yer alan süsleme unsurları taş malzemeden imal edilmiştir. Pek çok kamu yapısında 

görmüş olduğumuz gibi iç mekân tasarımı ve malzemesi yapının geçirmiş olduğu işlev 

değişiklikleri sonucu özgünlüğünü yitirmiştir. Günümüzde yapılan son müdahaleler ile 

çatı katı tamamen değiştirilerek cam ve çelik konstrüksiyonla yenilenmiştir. Yapıda 

ahşap, tuğla, taş ve demir malzeme kullanımı söz konusudur. İç mekân kapılarında 

kullanılan ahşap malzeme, sonradan PVC ile değiştirilen pencerelerde ve kasetlere 

bölünmüş betonarme döşemede de kullanılmış olmalıdır. Taş malzeme yapının 

cephesinde ağırlığını göstermekte olup özellikle pilastrlar, katları bölen silme hatları ve 

pencere çevresinde yer alan üçgen alınlıklar ile furuşlarda kullanılmıştır. Tuğla malzeme 

bodrum kat duvarlarında kullanılmıştır. Demir ise sonradan ilave edilen ve ikinci kat ile 

tünel meydanını birbirine bağlayan alanda kullanılmıştır. Aynı zamanda günümüzde ilave 

olunan çatı katında cam ve çelik malzeme bir arada kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

                                                             
94 N. Yazıcı, 2007, s. 246-247. 

95 M. Ç. Özkurt, 2016, s. 280. 
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Çizim 1: Altıncı Daire-i Belediye binası bodrum kat planı (Okyanus Müh. ve İnş. A.Ş.) 

 

Çizim 2: Altıncı Daire-i Belediye binası zemin kat planı (Okyanus Müh. ve İnş. A.Ş.) 
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Çizim 3: Altıncı Daire-i Belediye binası birinci kat planı (Okyanus Müh. ve İnş. A.Ş.) 

 

Çizim 4: Altıncı Daire-i Belediye binası ikinci kat planı (Okyanus Müh. ve İnş. A.Ş.) 
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Foto. 2: Altıncı Daire-i Belediye binası (Beyoğlu Belediye Binası) uydu görüntüsü 

(Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 13.10.2016) 

 

Foto. 3: 1882 yılında doğu cephenin orta kat merkezine eklemlenen demir köprünün 

günümüzdeki yenilenmiş durumu. (Beyoğlu Belediyesi Arşivi) 
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Foto. 4: Katlar arasında geçişi sağlayan plan merkezindeki üç kollu merdiven ve 

merdivenin açıldığı koridor. (Beyoğlu Belediyesi Arşivi) 

 

Foto. 5: Birinci kat merkezinde yer alan mabeyn odasının genel görünümü. (Beyoğlu 

Belediyesi Arşivi) 
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Foto. 6: Bodrum kat merkezinde odaların açıldığı koridor genel görünüm. (Beyoğlu 

Belediyesi Arşivi) 

 

Foto. 7: Ana cephe genel görünüm. (Beyoğlu Belediyesi Arşivi) 
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Foto. 8: Ana cephe merkezinde yer alan saat. (Emre Kolay) 

 

Foto. 9: Doğu cephe genel görünümü. (Emre Kolay) 
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Foto. 10: Kuzey cephe genel görünümü. (Emre Kolay) 

 

Foto. 11: Restorasyon sırasında kuyudan çıkarılan II. Abdülhamid’in tuğrası (Beyoğlu 

Belediyesi Arşivi) 
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Foto. 12: Barborini’nin Divanyolu üzerinde inşa ettiği II. Darülfünun binası. (Emre 

Kolay) 
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3. TANZİMAT DÖNEMİ SONRASI YEREL YÖNETİM UYGULAMALARI 

 

3. 1. II. Abdülhamid Dönemi’nde (1876- 1909) Yerel Yönetim Anlayışındaki 

Değişimler ve Uygulamalar 

27 Ramazan 1294 (5 Ekim 1877) tarihinde Meclis-i Mebusan, Dersaadet ve 

Vilayet Belediye Kanunları’nı çıkartarak Türkiye belediyecilik tarihi adına önemli bir 

girişimde bulunur. Kanunlar ile Altıncı Daire’nin 1858 yılında elde ettiği birçok imtiyaz 

ortadan kaldırılmış, aynı zamanda İstanbul’da yirmi belediye dairesinin kurulması 

önerilmiştir96. Söz konusu kanunlardan Dersaadet Belediye Kanunu, kısmi değişikliklerle 

birlikte 1930 yılına kadar yürürlükte kalmıştır97.  

Ömrü çok kısa olan Meclis-i Mebusan’ın çıkarmaya gayret gösterdiği Kanun-i 

Esasi’de yerel yönetimler ve belediyeler ile ilgili çıkarılmış olan bu kanunlar, meclisin 

ilk çalışmaları arasında yer almaktadır98. Kanun-i Esasi’ye katkısı olan birtakım 

bürokratların zaman zaman vilayetlerde vali ve mutasarrıf görevini üstlendikleri 

                                                             
96 Dersaadet Belediye Kanunudur, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1294 (R. 1293). Vilayet-i Belediye 

Kanunu, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1294 (R. 1293). İ. Ortaylı, 2011, s. 164. Söz konusu kanuna göre 

İstanbul’daki belediye daireleri şunlardır: Birinci Daire: Bayezid Dairesi; İkinci Daire: Sultanahmed 

Dairesi; Üçüncü Daire: Fatih Dairesi; Dördüncü Daire: Samatya Dairesi; Beşinci Daire: Eyüp Dairesi; 

Altıncı Daire: Beyoğlu Dairesi; Yedinci Daire; Hasköy Dairesi; Sekizinci Daire: Beşiktaş Dairesi; 

Dokuzuncu Daire: Arnavudköyü Dairesi; Onuncu Daire: Yeniköy Dairesi; Onbirinci Daire: Tarabya 

Dairesi; Onikinci Daire: Büyükdere Dairesi; Onüçüncü Daire: Beykoz Dairesi; Ondördüncü Daire: 

Anadoluhisarı Dairesi; Onbeşinci Daire: Beylerbeyi Dairesi; Onaltıncı Daire: Yenimahalle Dairesi; 

Onyedinci Daire: Doğancılar Dairesi; Onsekizinci Daire: Kadıköyü Dairesi: Ondokuzuncu Daire: Adalar 

Dairesi. Bkz. A. Akgündüz, 2005, s. 569-570. 

97 T. Oktay, 2008, s. 389. Y. Avcı, 2016, s. 178. 

98 T. Oktay, 2008, s. 389. Y. Avcı, 2016, s. 169. 
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düşünülürse, ilk kanun çalışmalarının neden belediyelerle ilgili olduğu daha net anlaşılır. 

Midhat Paşa ve Ziya Paşa gibi gerek başkentte Meclis-i Vâlâ’da99 yer almış100 gerekse 

birçok vilayette valilik yapmış ve yerel yönetim sisteminin işlevsellik kazanması için 

çaba sarf etmiş Osmanlı münevverleri, tüm zorlukları bizzat tecrübe ettikleri için söz 

konusu kanunların çıkmasına önayak olmuşlardır101. Daha önce açıklamış olduğumuz 

1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’ndeki birçok madde geliştirilerek 

Dersaadet ve Vilayet Belediye Kanunlarına işlenmiştir. Böylece, belediyeler artık daha 

çok hizmet alanıyla yükümlü tutulurlar. İmar denetimi, temizlik, su, kanalizasyon, 

aydınlatma, yol ve kaldırım işlerinin yanı sıra, itfaiye, nüfus sayımı, hastahane ve okul 

açmak gibi görevler de belediyenin hizmet alanına girmiştir. Daha önce değindiğimiz 

üzere Altıncı Daire, bu görevlerin bir kısmını hâlihazırda yerine getirmiş, örneğin ilk 

belediye hastanesi, Altıncı Daire tarafından kurulmuştu. Fakat belediyenin 1877 

                                                             
99 Tam adı Meclis-i Vâlâ’yı Ahkâm-ı Adliye olan bu kurul, Sultan II. Mahmud’un saltanatının son yıllarında, 

sarayda ve Babıali’de reformlar ile gelen yasama yükümlülüklerini üstlenen meclislerden birisi olarak 

kurulmuştur ve sonraki dönemlerde de etkin bir şekilde işlevini sürdürmüştür. Meclis-i Vâlâ, bir yandan 

yeni yasalar hazırlayıp tartışırken, diğer yandan da idari konularla ilgili istinaf mahkemesi işlevini yerine 

getiriyordu. Bkz. E. J. Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner), İstanbul: 

İletişim Yay., 2015, s. 71, 95. 

100 Çok kısa bir süre de olsa Ziya Paşa, Meclis-i Vâlâ üyeliğinde bulunmuştur. Bkz. K. Akyüz, Ziya 

Paşa’nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964, s. 

2. A. Uçman, “Ziya Paşa”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul: C. 2, Yapı 

Kredi Yay., 2008, s. 701. 

101 İ. Ortaylı, “Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Yerel Yönetimler”, TCTA, C. 2, 1985, s. 242. Midhat 

Paşa’nın vali olarak yapmış olduğu icraatlar için bkz. N. E. Saliba, “The Achievements of Midhat Pasha as 

Governor of the Province of Syria, 1878-1880”, International Journal of Middle East Studies, 

Cambridge University Press, 9/3, 1978, s. 307-323. A. Korkmaz, “Midhat Paşa’nın Bağdat Valiliği (1869-

1872)”, Tarih Dergisi, İstanbul: S. 49, 2010, s. 113-178. N. Göyünç, “Midhat Paşa’nın Niş Valiliği 

Hakkında Notlar ve Belgeler”, İÜEFTED, S. 12,  1981-1982, s. 279-316. 
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Kanunları çerçevesindeki yeni görevleri arasında yer alan sanayi okulu açma, yerine 

getirilemeyen bir proje olsa da itfaiye teşkilatı birçok belediye tarafından çok geç 

kurulmuş bir birim olarak karşımıza çıkar102.  

Pek çok alanda olduğu gibi yerel yönetimlerle ilgili çıkarılan kanunlar ayrıntılı ve 

işlevsel görünseler de uygulanabilirlik hususunda çeşitli problemlerle karşılaşılır. 1877 

Kanunlarında yer alan bir kısım maddeler de devletin içinde bulunduğu politik krizler 

sebebiyle uygulanamamıştır. Yaşanılan mali zorluklar ve askeri yenilgiler, diğer kamu 

kuruluşları gibi belediye örgütünün de görevlerini tam manasıyla yerine getirmesine 

engel olur103. Bir yandan da merkeziyetçi yönetim anlayışı yerel yönetimde demokratik 

katılım sisteminin gelişememesine neden olmuştur104. Aslında bu durum, Osmanlı 

belediyeciliğinin temel problemidir. Birçok şehirde su işleri vakıflar, yol işleri de Nafıa 

Nezareti tarafından yürütülmekte, nüfus sayımı ve benzeri uygulamalar da bizzat 

hükümet tarafından yapılmaktadır105. 1877 yılında patlak veren ve literatüre 93 Harbi 

adıyla giren 1877-78 Rus Savaşı ve ardından gelen yenilgi, Osmanlı hazinesini büyük bir 

zarara uğratmıştır. Üstelik Balkanlar’da süregelen ayaklanmaların Osmanlı merkeziyetçi 

                                                             
102 19. yüzyılda sanayi alanında girişimlerde bulunan Osmanlı yönetimi, kurulan sanayi tesislerinde 

yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak ve usta-çırak ilişkisi içerisinde gerçekleşen geleneksel üretim kolunu 

profesyonelleştirmek amacı ile Abdülaziz döneminde Sanayi Mekteplerini açmıştır. II. Abdülhamid’in 

tahttaki ilk yıllarında, ekonomik şartların olumsuz yönde seyretmesi Sanayi Mekteplerinin bir süreliğine 

kapanmasına neden olmuşsa da kısa süre sonra tekrar açılır. Söz konusu okulların inşası ve işletilmesi 

hususunda birçok olumsuzluklar yaşanmış, bu olumsuzlukların başını mali sıkıntılar çekmiştir. Çünkü 

Sanayi Mekteplerinin düzenli bir gelir kalemi yoktur. Bölge ahalisi, vakıflar ve çeşitli arsaların gelirleri bu 

mekteplerin inşasında ve işletilmesinde mali destek sağlıyordu. Bkz. B. Kurt, “Modernleşen Sanayiye Ayak 

Uydurmak Osmanlı Irak’ında Kurulan Sanayi Mektepleri”, History Studies, 5/3, 2013, s. 156. 

103 T. Oktay, 2008, s. 390. 

104 İ. Ortaylı, 1985, s. 244. 

105 I. Ortaylı, 1992, s.400. 
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yönetim sisteminin uygulanabilirliğini işlevsiz hale getirmesi bir yana, Balkanlardan ve 

Kafkaslardan gelen yoğun göç dalgaları106, başkent İstanbul ve çeşitli Anadolu 

şehirlerinde yığınların oluşmasına sebep olmuştur107. Özellikle İç Anadolu şehirlerinde 

karşılaştığımız “göçmen mahallesi” olgusu böylece meydana gelmiştir108. Şüphesiz bu 

durum, kentleşme olgusunun yeni yeni oturmaya başladığı özellikle liman şehirlerinde 

altyapı yoksunluğunu daha belirgin hale getirmiş, ne var ki mali gücü olmayan belediye 

teşkilatı yeterli önlem alamamıştır. 1877 Kanunu sonrasında İstanbul belediye 

örgütlenmesinde birtakım değişiklikler yaşanır. Örneğin 1868 Nizamnamesi’nde, 

İstanbul’da kurulması düşünülen fakat yalnızca 6’sı kurulabilen 14 daire109, 1877 Kanunu 

ile Paris belediye örgütlenmesi örneğindeki gibi 20’ye çıkarılmasına rağmen110 kısa süre 

                                                             
106 Özellikle Kafkasya’dan gelen ve Anadolu’nun neredeyse her bölgesine yerleşen göçmenler için bkz: M. 

Demirel, “Artvin ve Batum Göçmenleri (1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’ndan Sonra), Ankara: 38. Icanas 

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildirileri, C. 3, 2012, s. 1123-1145. 

107 M. Gül, 2009, s. 55. 

108 S. Aktüre, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Kentlerindeki Değişimler”, TCTA, C. 4, 1985, s. 898-899. Bu 

mahallelere Anadolu’dan bir örnek olarak Ankara’daki ilk sur dışı mahallelerinden olan Boşnak Mahallesi 

gösterilebilir. Metinde adı geçen mahallenin ortaya çıkışı ve tasarım özellikleri için bkz. S. Denel, 

“Batılılaşma Sürecinde Ebniye Nizamnameleri ve Kentsel Mekânların Değişimine Etkileri Üzerinde Bir 

Deneme”, IX. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara: C. III, 1989, s. 1425-1435. 

109 Söz konusu daireler şunlardır: Birinci Daire; Ayasofya, İkinci Daire; Aksaray, Üçüncü Daire; Fatih, 

Dördüncü Daire; Eyüp, Beşinci Daire; Kasımpaşa, Altıncı Daire; Beyoğlu, Yedinci Daire; Beşiktaş, 

Sekizinci Daire; Mirgun, Dokuzuncu Daire; Büyükdere, Onuncu Daire; Beykoz, Onbirinci Daire; 

Beylerbeyi; Onikinci Daire; Üsküdar, Onüçüncü Daire; Kadıköy, Ondördüncü Daire; Adalar. Bkz. T. 

Oktay, Osmanlı’da Büyükşehir Belediye Yönetimi İstanbul Şehremaneti, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 

2011, s. 35. 

110 Osman Nuri Ergin, Mecelle’de bu konuya değinerek şaşkınlığını şu cümlelerle dile getirmektedir: 

“Varidat-ı belediye on dört dairenin küşadına bile kifayet edemez iken yirmi dairenin niçin küşad edilmiş 

olduğuna hayret edilir”. Bkz. O. N. Ergin, 1995, s. 1388. T. Oktay, 2008, s. 390. İ. Ortaylı, 1974, s. 154. 
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sonra 10’a indirilir. Bir diğer değişiklik yönetim sisteminde gerçekleştirilir. Daha önce 

bölge halkı tarafından seçilen belediye meclisi üyeleri, artık atama usulüyle göreve 

getirilir111. İstanbul’un kaotik döneminde, pratik yönetim uygulamasına geçilmesi, şartlar 

dâhilinde dönemin devlet adamları tarafından uygun görülür. Bu durum 1908 yılına değin 

değişmeden İstanbul’da uygulanacaktır112. Taşrada ise 1880’li yıllarda hızla belediye 

dairelerinin açıldığını görmekteyiz. Kısıtlı imkânlarla hizmet vermeye çalışan 

belediyelerin özellikle liman kentlerinde daha aktif olmaları dikkat çekici bir husustur113. 

Şüphesiz, ekonominin canlı ve uluslararası iletişimin yaygın olduğu bu kentlerde, iç 

bölgelerdeki daha küçük ve ekonomik hareketi bölgesellikten öteye gitmeyen kentlere 

nazaran belediyecilik faaliyetlerine daha çok ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır. İzmir, 

Selanik ve Beyrut gibi Doğu Akdeniz ticaretini elinde tutan kentler bu bağlamda örnek 

olarak gösterilebilir114. Hatta İlber Ortaylı’nın da örneklediği gibi aynı kentteki farklı 

bölgelerde bile beledi ihtiyaçlar değişebilmektedir115. Belediyecilik, geleneksel yaşam 

karşısında çağdaş kentlilik olgusu gibi zihinsel farklılıklar arasında ikilemin oluşmasına 

zemin hazırlamıştır116. II. Abdülhamid döneminde yerel yönetim uygulamaları ve 

kentleşme bağlamında köklü değişikliklerin yaşandığını söylemek yanlış olmaz. 

Geleneksel hizmet ve sorumlulukların yanı sıra, dönemin getirmiş olduğu kent olgusuyla 

birlikte yeni hizmet ve sorumluluk alanlarının oluştuğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, 

belediyenin belki de en önemli görev ve sorumluluğu, kentlilik bilincini, geleneksel 

                                                             
111 İ. Ortaylı, 1992, s. 401. 

112 T. Oktay, 2008, s. 391. 

113 İ. Ortaylı, 1992, s. 399. 

114 İ. Ortaylı, 1992, s. 399. T. Oktay, 2008, s. 394. 

115 “Beyoğlu bölgesinin havagazına duyduğu gereksinme, Kasımpaşa için bir lükstür.” İ. Ortaylı, 1985, s. 

243. 

116 Z. Toprak, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Şehremaneti”, Türk Belediyeciliği’nde 60 Yıl Sempozyumu, 

Bildiri ve Tartışmalar, Ankara: Maya Yay., 1990, s. 75-76. 
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normlar ile yaşayan yerel tebaaya aşılamaya çalışarak batının kent yaşamı normlarına 

uygun olarak halkı telkin etmekti117.  Hamalların uyması gereken kurallardan 

genelevlerin denetimine, denize nerede ve hangi teçhizatlar ile girilmesi gerektiğini 

belirten kurallardan kent bahçelerinde gezmenin normlarına kadar kent yaşamının birçok 

noktasına teşebbüste bulunan nizamnameler, söz konusu savımızı güçlendirmektedir. 

Buraya kadar nakletmiş olduğumuz Osmanlı belediyeciliğinin tarihsel gelişimi 

hakkında, N. Lafi, üç farklı tecrübe basamağını vurgulamaktadır118. Bunlardan ilki 

Avrupa modelli Altıncı Daire’nin kuruluşudur. Belediyecilik tecrübesinin ikinci aşaması 

ise 1860’lar ve 1870’lerde İstanbul’da gördüğümüz kentsel planlama çabalarıdır. Son 

olarak da 1864 ve 1877 yıllarında çıkarılan Belediye Kanunları ile başkentte tecrübe 

edilen belediyeciliğin İmparatorluğun tüm topraklarına yayılmasıdır. Daha geniş bir 

çerçeveden bakacak olursak, söz konusu aşamaların, Osmanlı belediyecilik tarihi 

açısından dönüm noktaları olduğunu söylemek mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
117 Z. Toprak, 1990, s. 84. 

118 N. Lafi, “The Circulation of Municipal Knowledge and Practices during the Ottoman Reforms, c. 1830-

1910”, Another Global City, Historical Explorations into the Transnational Municipal Moment, 

1850-2000, (Ed. P. Y. Saunier, S. Ewen), Palgrave Macmillian, 2008, s. 41. 
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3. 2. II. Abdülhamid Dönemi Kamu Yapılarına Genel Bir Bakış 

II. Abdülhamid’in saltanat yıllarında uygulanan mimarlık faaliyetlerine ilişkin 

gerek sanat tarihi gerek mimarlık tarihi alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu 

çalışmaların bir kısmının odak noktası dönemin sosyo-ekonomik ve politik bağlamında 

mimarlık faaliyetlerinin irdelenmesi olmuştur. Keza, bir iktidar sembolü olarak 

mimarinin Osmanlı mimarlık tarihinde net bir şekilde en çok kullanıldığı dönem şüphesiz 

II. Abdülhamid dönemidir. Gerçekten de bu dönemde inşa edilen kamu yapıları diğer 

sultanların saltanat dönemlerinde yapılan eserlerden farklı ve çok sayıdadır. Eserlerdeki 

fark formlardan ziyade kimlikte ve boyutta karşımıza çıkmaktadır. Dönemin ihtiyaçları 

ve politik atılımlarının fiziki alana yansımaları olarak değerlendirilmesi gereken bu 

eserler, sadece dönemin mimarlık anlayışıyla irdelenmemeli, aynı zamanda kimliği de 

tartışılmalıdır. Bu bağlamda, 19. yüzyılda inşasına başlanan kamu yapıları hakkında kısa 

bilgiler vermek ve II. Abdülhamid dönemindeki mimarlık faaliyetlerinden bahsetmek 

yararlı olacaktır. 

 
Foto. 13: Diyarbakır Mekteb-i İdadisi. II. Abdülhamid dönemi eğitim 

politikaları sonucu pek çok eyalette anıtsal ölçeklerde idadiler inşa edilerek Osmanlı 
iktidarının simgeleri haline gelmişlerdir. (http://loc.gov/pictures/resource/cph.3b28005/) 

http://loc.gov/pictures/resource/cph.3b28005/
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 İslam eğitim sisteminin temel yapısı olan medrese eğitimini modern ihtiyaçlara 

cevap verebilecek şekilde düzenleme girişimlerinin Tanzimat ile başladığı söylenebilir. 

Bu dönemde açılan rüştiyeler ile buna benzer deneme okulları kısa sürede olumlu 

sonuçlar vermiş ve böylece Abdülmecid döneminde, Maarif Meclisi’nin 1845 yılında 

aldığı kararlar doğrultusunda eğitim sistemi, üç kademeden oluşan bir yapıya göre 

tasarlanmıştır. Buna göre, Sıbyan Mektepleri ilköğretim amacıyla kurulacak, Rüştiyeler, 

yüksek eğitim için bir hazırlık okulu olacak ve Darülfünun ile üniversite düzeyinde eğitim 

verilecektir119. Bu kararlar çok kısa bir sürede başkentte okul inşaatlarının görülmesine 

sebep olur. Eğitim sistemi henüz değişime uğramışken aceleci bir tavırla eğitim 

yapılarının inşasına başlanması dikkat çekicidir. 1846 yılında üniversite olarak hizmet 

vermesi planlanan ve Gaspare Trajano Fossati tarafından tasarlanan Darülfünun binası 

inşası başlamış120, 1850 yılında ise II. Mahmud Türbesi’nin hemen arkasında yer alan 

arsada rüştiye olarak hizmet vermek amacıyla inşa edilen Valide Mektebi açılmıştır121. 

II. Abdülhamid döneminde eğitim konusunda önemli düzenlemelere destek verilmiş ve 

uygulanamayan 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yürürlüğe konulmuştur122. 

Nizamnameye göre okullar yine üç kademeden meydana gelir. Birinci kademede Sıbyan 

Mektepleri ve Rüştiyeler, ikinci kademede İdadiler ve Sultaniler ve son kademede 

                                                             
119 N. Kara Pelihvarian, “19. Yüzyıl Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişimler ve Mimari Yansımaları”, 

Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı Uluslarüstü Bir Miras, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yay., 2000, s. 

146-147. 

120 G. Akyürek, Tanzimat Döneminde Mimarlık, Bilgi ve İktidar, Bilgiyi Yeniden İnşa Etmek, İstanbul: 

Tarih Vakfı Yay., 2012, s.78. M. Servet Akpolat, “Tanzimat Sonrası Osmanlı Mimarlığı”, Türkler, C. 15., 

İstanbul: Yeni Türkiye Yay., 2002, s. 354. 

121 N. Kara Pelihvarian, 2000, s. 147. 

122 İ. Tekeli, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Sistemindeki Değişmeler”, TCTA, C. 2, 1985, s. 470-

471. 
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Mekteb-i Ali’ler vardır123. Bürokrasinin giderek yayılmasına rağmen donanımlı devlet 

memurlarının yetersiz olması, gayrimüslim cemaatlerin özel okullar açarak sistematik 

eğitim vermesine karşın Müslüman tebaanın bu tarz eğitimden mahrum kalmaları ve 

çeşitli meslek gruplarının eğitimli elemanlara duyduğu ihtiyaç gibi etmenler bu dönemde 

eğitim sisteminin üzerinde durulmasına ve yeni eğitim yapılarının inşa edilmesine neden 

olmuştur124. Elbette eğitim politikasının üstüne gidilmesinin pek çok nedeni olsa da 

sonuçta Osmanlı İmparatorluğu’nun her köşesinde rüştiyeler, idadiler ve sultaniler inşa 

edilmiştir125. Eserlerin genel karakteri ise tahmin edilebileceği gibi büyük boyutlu ve 

gösterişli cephelere sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra dönemin pek çok kamu yapılarında 

görmüş olduğumuz Neoklasik üslupta cephe düzenlemeleri eğitim yapılarında da yaygın 

bir şekilde kullanılmıştır. 1868 yılında inşa edilen Galatasaray Sultanisi ile 1874 tarihli 

Darüşşafaka Mektebi, cephelerinde görülen Neoklasik özellikleri ile söz konusu üslubun 

                                                             
123 E. Parmaksız, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909) Eğitim Sistemi Eğitim Yapıları ve Askeri 

Rüşdiyeler, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 

2008, s. 15. B. Kodaman, A. Saydam, “Tanzimat Devri Eğitim Sistemi”, 150. Yılında Tanzimat, (Haz. 

Hakkı Dursun Yıldız), Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992, s. 485. 

124 İ. Tekeli, 1985, s. 471. 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başlarında açılmış olan rüşdiyelere baktığımızda 

Müslüman tebaa ile gayrimüslim tebaa arasında bir çekişmenin olduğunu söylemek mümkündür. 20. 

yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarında 536 Türk, 692 gayrimüslim ve 100 yabancı rüşdiye mevcuttur. 

Ünal’ın yapmış olduğu araştırmada, 20. yüzyılın başlarında Müslüman tebaanın büyük çoğunluğunun hala 

medrese eğitimi almakta ısrarcı olduğu ortaya çıkmıştır. Bkz. U. Ünal, II. Meşrutiyet Öncesi Osmanlı 

Rüşdiyeleri (1897-1907), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 2015, s.199-202. 

125 II. Abdülhamid döneminde rüşdiye, idadi ve darülmualliminlerde gözle görülür bir artış 

gözlemlenmiştir. Daha önce İstanbul merkezli kurulan okullar, Abdülhamid döneminde taşrada 

yoğunlaşmıştır. Bkz. B. Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 

1999, s. 164. 
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başkent uygulamalarına birer örnek olarak sayılabilir126. Ayrıca belirtmek gerekir ki okul 

binaları inşa etme girişimleri yalnızca Osmanlı yöneticilerinin talimatı ile 

gerçekleşmiyor, gayrimüslim tebaadan seçkin sınıflar da kendilerine Tanzimat ve Islahat 

Fermanları ile tanınan haklar çerçevesinde kendi cemaatlerine ait okullar 

açabiliyorlardı127. Başkent sınırları içerisinde bu eserlerin yükseldiği mevkie 

baktığımızda, Galata-Pera bölgesinin diğer bölgelere nazaran önde olduğunu 

görmekteyiz. Genellikle dönemin yaygın üsluplarından biri olan Neoklasik üslubun bu 

tarz okullarda da uygulandığı gözlemlenir. P. Erkan, Neoklasik üslubun Rum cemaatinin 

inşa ettirdiği okullarda yaygın olarak kullanılmasının ideolojik bir temeli olduğunu dile 

getirmektedir128. Tıbbiyeler, idadiler, rüştiyeler, sıbyan mektepleri, iptidailer ve sanayi 

mektepleri gibi geniş bir yelpazede çeşitlenen söz konusu eğitim yapılarında en yaygın 

inşa faaliyetleri ise 1880 ile 1890 yılları arasında gerçekleşmiştir129. Sonuç olarak, II. 

Abdülhamid dönemi eğitim yapıları, belirli bir ideoloji ve mimari program çerçevesinde 

tüm Osmanlı coğrafyasına yayılmaya çalışılmış ve bir ölçüde başarılı olunmuştur. Söz 

konusu yapıların birçoğunun günümüze ulaşması ve halen birçoğunun özgün kimliğini 

koruyarak yaşamasından yola çıkarak II. Abdülhamid dönemi eğitim yapılarının mimari 

ayağının başarıya ulaştığını söylemek mümkündür. 

 

                                                             
126 A. Ş. Duymaz, “II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Yapıları”, Devr-i Hamid Sultan II. Abdülhamid, 

Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay., 2011, s. 175. 

127 K. H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, İstanbul: Timaş Yay., 

2014, s. 109. 

128 P. Erkan, “19. Yüzyıl Sonunda Galata-Pera Bölgesinde Rum Okulları”, Batılılaşan İstanbul’un Rum 

Mimarları, İstanbul: Zoğrafyon Lisesi Mezunları Derneği Yay., 2011, s. 40. 

129 A. Ş. Duymaz, 2011, s. 183. 
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Foto. 14: İstanbul Darülfünun Binası. 1846 yılında Gaspare Trajano Fossati tarafından 
tasarlanıp inşasına başlanan yapı, inşası tamamlandığında üniversite yerine farklı 

nazırlıkların hizmetine verilmiştir. (Şehbal, S. 15, 14 Kasım 1909, s. 289) 

 
Foto. 15: Samsun Belediye Hastahanesi. Belediyeler altyapı, temizlik ve kent planlama 

hizmetleri vermesinin yanı sıra 1877 Vilayet Belediye Kanunu ile hastahane açma 
görevini de üstlenmişti. II. Abdülhamid döneminde belediye hastahanelerinin 

vilayetlerde inşa edildiği bilinmektedir. Fotoğraf için bkz.: Ö. F. Yılmaz (ed.), Son 
Devir Osmanlı Hastahaneleri: Fotoğraf ve Planlar, İstanbul, Çamlıca Yay., 2008, s. 

189. 
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19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda derin etkilere yol açan bir diğer 

uygulama demiryolunun inşasıdır. Özellikle askeri ve ekonomik açıdan önem arz eden, 

dönemin gelişmiş ülkeleri için vazgeçilmez ulaşım aracı olan demiryolu, geniş ve kimi 

bölgelerde zorlu olan Osmanlı coğrafyası için stratejik bir öneme sahipti130. Avrupa 

seyahatleri sırasında demiryolunun hayati önemini kavrayan Tanzimat’ın kurucuları 

olarak Ali, Fuat ve Reşit Paşaların, Sultan Abdülaziz’in desteğini alarak demiryolunun 

Osmanlı topraklarına getirilmesine ilişkin çeşitli girişimlerde bulundukları 

bilinmektedir131. Böylece,  19. yüzyılın ortalarında yapımına başlanan, II. Abdülhamid 

ve II. Meşrutiyet dönemlerinde hızlanan, Cumhuriyet ile bir politika haline gelen 

demiryolu inşasının Türkiye’nin çağdaşlaşma çabaları içerisinde ayrı bir yeri vardır. II. 

Abdülhamid döneminde, özellikle Ortadoğu’da yaygınlaştırılmaya çalışılan bu ulaşım 

                                                             
130 Demiryollarının inşa süreçleri, yabancı devletler ile yapılan anlaşmalar ve demiryollarının toplumsal ve 

ekonomik getirileri için bkz. D. Quataert, “19. yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nda Demiryolları”, TCTA, 

C. 6, 1985, s. 1630-1635. Osmanlı hükümeti, demiryollarının ekonomik getirilerinden daha çok askeri ve 

stratejik önemiyle ilgileniyordu. Asker ve askeri teçhizat nakli, özellikle isyan ve savaşın yoğun olduğu 

bölgelerde büyük öneme haizdi. Demiryolunun nakliyedeki yararları Balkan Savaşları ve Yunan İsyanı 

esnasında görülmüş, Ordu, demiryolları sayesinde hareket kabiliyeti sağlamıştır. Elbette bu hatlar 

ekonomik olarak da büyük getirilere sahiptir. Özellikle Anadolu2nun iç bölgelerinde yetişen tarım ürünleri 

büyük kentlere bu hatlar sayesinde daha hızlı bir şekilde nakledilmiş oluyordu. Üstelik vergi toplama 

işlemleri de hattın geçtiği bölgelerde daha hızlı yapılabiliyordu. Daha geniş bilgi için bkz. D. Quataert, 

Social Disintegration and Popular Resistance in the Ottoman Empire, 1881-1908: Reaction to 

European Economic Penetration, New York, New York University Press, 1983, s. 71-74. 

131 M. M. Hülagü, “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Demiryolu Politikası (1876-1909)”, Devr-i Hamid 

Sultan II. Abdülhamid, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay., 2011, s. 137-138. Mısır’daki demiryolu inşası 

istisna kabul edilirse Osmanlı topraklarında ilk demiryolu inşası İzmir-Aydın, Mersin-Aydın arasında 

İngiliz firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Bkz: M. M. Hülagü, 2011, s. 140. Söz konusu demiryolu 

inşaatının imparatorluğun en yoğun ticari faaliyetlerinin yaşandığı kentler arasında olması, devletin 

demiryoluna en çok hangi alanda ihtiyaç duyduğunu da gösterir niteliktedir. 
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sistemi, beraberinde yeni bir yapı tipini de getirmiştir: Gar binaları. En büyük ve zarif 

örneklerini başkent İstanbul’da gördüğümüz gar binaları, demiryolunun ulaştığı tüm 

kentlere inşa edilmiştir ve günümüzde birçoğu halen özgün işlevini sürdürmektedir. 

Osmanlı’nın çağdaş bir ülke olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak adına dönemin dergi ve 

gazete kapaklarında fotoğrafları yayınlanan demiryolu inşaatları, beraberinde inşa edilen 

gar binalarıyla hem II. Abdülhamid, hem II. Meşrutiyet, hem de Cumhuriyet dönemleri 

mimarlık programlarında önemli bir yer edinmiştir132. Sirkeci ve Haydarpaşa Garları ile 

İstanbul, hem Ortadoğu’ya hem de Avrupa’ya açılmış, her iki eser de II. Abdülhamid’in 

saltanatı döneminde inşa edilmiş eserlerdir133.  

 

                                                             
132 II. Abdülhamid dönemlerinde inşa edilen kamu yapıları çeşitli gazete ve dergilerde haber konusu olmuş, 

kimi eserler ise resimlerle tanıtılmıştır. Bkz. İrtika, 57, 14 Nisan 1316 (27 Nisan 1900). 

133 Garların mimari tarzlarına baktığımızda Sirkeci Garı’nda daha çok Gotik ile Oryantalist üslubun 

karışımını görmekteyiz. Pencerelerindeki kemer formu ve -günümüze gelemese de- giriş cephesindeki 

kulelerin üstünde yer alan soğan kubbeler bize Oryantalist üslubun yapıtaşlarını sunar. Kaldı ki yapının 

mimarı olan Alman asıllı August Jasmund’un doğu mimarlığına karşı ilgisi olduğu bilinmektedir. (Bkz. M. 

Yavuz, “Mimar August Jasmund Hakkında Bilmediklerimiz”, Sanat Tarihi Dergisi, S. XIII/1, 2004, s. 

191-192). Şu halde Viyana’dan gelen treni doğulu bir gar karşılar. Karşı kıyıda, Bağdat veya Medine trenini 

karşılayacak olan Haydarpaşa Garı ise, Orta Avrupa mimarlık diline uygun Alman stilinde Neoklasik bir 

üslup sergiler. Doğudan gelen için İstanbul, gardan itibaren bir Avrupa şehridir. 
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Foto. 16: Konya İstasyon Binası. 19. yüzyılın sonlarında İstanbul ile Bağdat’ı 

birbirine bağlayan demiryolu, Orta Anadolu’nun eski fakat bakımsız kenti olan 
Konya’nın hızla büyümesinde ve uluslararası ticaretin yoğunlaştığı bir merkez 

olmasında önemli pay sahibi olmuştur. 

 

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte kentlerde ve kırsal 

alanlarda meydana gelen güvenlik problemi, peşinde yeni bir güvenlik yapılanmasını 

getirmiş, bu amaçla 1846 yılında Zaptiye Müşiriyeti kurulmuş, bu teşkilat 1879 yılında 

nezarete dönüştürülmüştür134. Teşkilatla birlikte inşası hız kazanan karakol binaları, 1870 

yılında Jandarma teşkilatının kurulmasıyla birlikte hem kent hem de kırsal alanda 

kendisini göstermiştir135. Farklı amaçlar için kullanılmış olan karakol binaları inşa 

aşamasında kendi içlerinde birkaç tipe ayrılmakta olup, bölgeye, ihtiyaca ve mali duruma 

göre mimari oluşumları değişiklik göstermektedir136. Bu değişim hem planda hem 

malzemede hem de üslupta karşımıza çıkar. Kimi yerlerde kerpiç veya ahşap malzeme ile 

                                                             
134 A. Özcan, “Karakol”, TDVİA, C. 24, 2001, s. 431. 

135 A. Çiftçi, “Dolmabahçe Sarayı’nın Yıkılan Karakol Yapısı”, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı 

Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, (Ed. Kemal Kahraman), İstanbul: C. II, TBMM Milli Saraylar Yay., 

2007, s. 144. 

136 A. Çiftçi, “Karakol Yapıları”, TDVİA, C. 24, 2001, s. 432. 
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küçük ve sade binaların inşa edildiğini görsek de özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde 

daha gösterişli ve büyük boyutlu karakol binalarının yapıldığını bilmekteyiz. Şüphesiz, 

bu tesadüfi bir durum değildir. Devletin güvenliğe verdiği önemi ve gücünü gösteren bir 

ayna olarak işlev gören bu eserler, devletin üstünlüğünü tebaaya yansıtmaktadır. Başkent 

İstanbul’da inşa edilen karakol binalarında genel olarak Neoklasik ve Ampir üslubun -

Maçka, Nişantaşı ve Arnavutköy Karakolları gibi- tercih edildiğini görsek de137 bölgesel 

farklılıklar eserlerin üslup çeşitliliğini de etkilemekte ve farklı coğrafyalarda farklı 

şemalar karşımıza çıkmaktadır. 

Batı modelli modern tıbbın Osmanlı dünyasında ortaya çıkışı, batılılaşma 

döneminin başlangıcı kabul edilen 18. yüzyılda başlamıştır. Bu yüzyılın sonlarında, 

özelikle III. Selim döneminde ağırlık verilen askeri düzenlemeler, beraberinde tıp ve 

mühendislik alanlarında girişimlerin yapılmasını gerektirmiştir. Merkezi bir ordu kurma 

arzusunda olan saray, söz konusu ordu için güçlü bir arka planın da zaruri olduğunu fark 

etmiş, tıbbiyeler ve mühendishaneler orduya hizmet etmek amacıyla kurulmuştur138. 

Başlarda kışlalar içerisinde hizmet veren tıp okulları, zamanla kendi binalarında eğitime 

devam etmişlerdir. İlk tıp okullarının Levent Çiftliği ve Selimiye Kışlası içerisinde 

olduğunu bilmekteyiz. Özellikle 1826 yılında, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra 

inşa edilen kışlalarda da hastanelerin varlığı gözlenmektedir. Rami, Davutpaşa, Toptaşı, 

Tarabya gibi kışla hastaneleri bu duruma örnek gösterilebilir. Tanzimat Dönemi ile 

birlikte modern tıbbın uygulandığı askeri hastanelerin yanı sıra halk için de çeşitli 

hastaneler kurulmaya başlanmıştır. Vakıf, belediye veya yabancı kaynaklı olan bu tip 

hastanelerin tüm Osmanlı coğrafyasına yayıldığını görmekteyiz. İlk kez hastane ismini 

                                                             
137 A. Çiftçi, 2001, s. 433. A. Batur, “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı”, TCTA, C. 4, 1985, s. 

1057.  

138 İ. Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: Timaş Yay., 2010, s. 27. 
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kullanan ve 1843’te açılan Bezm-i Âlem Gureba-i Müslimin Hastanesi bir vakıf 

hastanesidir. Bunun gibi özel girişimle kurulan diğer hastanelere örnek olarak 1862 tarihli 

Zeynep Kamil Hastanesi, Balıklı Rum Hastanesi, Yedikule Ermeni Hastanesi, Balat 

Musevi Hastanesi gösterilebilir. Görüldüğü üzere gayrimüslim tebaa, kendi sağlık 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğunlukta olduğu bölgelerde hastaneler açmışlardır. 

Ayrıca, Avrupa ülkelerinin elçilikleri de kendi vatandaşlarının hizmet alabilmesi için 

çeşitli hastaneler inşa etmişlerdir. Fransız Pestor Hastanesi, Avusturya-Macaristan 

Hastanesi, Alman Hastanesi ve İngiliz Bahriye Hastanesi söz konusu hastanelere örnek 

gösterilebilir. Elçilikler vasıtasıyla inşa edilen hastanelerin inşasında yabancı mimarların 

çalıştığı bilinmektedir. Bununla birlikte saray da hastane inşası için yabancı mimarlardan 

istifade etmeyi ihmal etmemiştir. Örneğin, 1847-1850 yılları arasında inşa edilen 

Tophane-i Amire Hastanesi (Gümüşsuyu Askeri Hastanesi), İngiliz mimar William James 

Smith tarafından inşa edilmiştir139. Bir başka tip olan belediye hastaneleri, daha geç 

kurulmuş ve zamanla tüm eyaletlere yayılmış hastanelerdir. İlk örneğini 1865 yılında 

Altıncı Daire-i Belediye’nin girişimiyle Galata’da gördüğümüz belediye hastanesi takip 

eden yıllarda belediye teşkilatının kurulduğu büyük şehirlerde yine belediyenin 

girişimleriyle inşa edilmiştir. Bu hastanelerin özellikle II. Abdülhamid döneminde 

yayıldığını belirtmek gerekir140. Elbette bu dönemde belediye teşkilatının eyaletlerde 

                                                             
139 C. Hamzaoğlu, İstanbul’da Yabancı Bir Mimar William James Smith, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s. 44-46. Kula Say, S., 

“Gümüşsuyu Askeri Hastanesi”, Sultan Abdülmecid’in Bir Mimarı William James Smith, (Ed. İlona 

Baytar, Jale Beşkonaklı), İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2016, s. 106-121. 

140 II. Abdülhamid’in tıbba ve hastane inşalarına önem verdiğini, dönemin operatör doktorlarından olan 

Cemil Topuzlu’nun hatıratlarında görmekteyiz. Örneğin, Şişli Etfal Hastanesi ve Üsküdar’daki Mimar A. 

Vallaury’nin eserlerinden olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası bizzat padişahın verdiği iradeler ile inşa 

edilmiştir. II. Abdülhamid dönemi hastane inşaları için Bkz. C. Topuzlu, İstibdat, Meşrutiyet, 

Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, İstanbul: Güven Basımevi, 1951, s. 54-58.  
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hızla yayılması ile belediye hastanelerinin yayılışı arasındaki paralelliği de göz önünde 

bulundurmalıyız. Kışlalar ile başlayan hastane inşalarında genel olarak orta avlulu 

dikdörtgen planlı yapılar karşımıza çıkarken141, II. Abdülhamid dönemindeki hastane 

planlarının farklılaştığı gözlemlenir. Bir koridorun çevresinde simetrik bir şekilde yer 

alan odalar ile meydana gelen hastane binaları bazen koridorların uçlarına yerleştirilen 

diğer koridorlar ve odalar ile farklı plan tiplerini oluştururlar. Genelde iki katlı olarak 

tasarlanan eserlerin kargir olarak inşa edilmesine özen gösterilmektedir.  

 

 
Foto. 17: Osmanlı vilayet sisteminin 19. yüzyılda köklü değişimler geçirmesi, ardından 
yeni yönetim binalarının inşası sürecini başlatmıştır. Hükümet Konakları adı verilen bu 
tip yapılar ülkenin neredeyse tüm yerleşim birimlerine farklı plan, boyut ve malzeme ile 

inşa edilmiştir. Fotoğrafta 1864 yılında inşa edilen Amasya Hükümet Konağı -solda- 
bulunmaktadır. (Cavid Öztürk Arşivi). 

 

 

                                                             
141 A. Batur, 1985, s. 1059. 
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 Osmanlı vilayet yönetimi, her dönem şartlar dâhilinde değişime uğramış ve 

işlevini sürdürmeye çalışmıştır. 19. yüzyılda, özellikle Tanzimat dönemi ile birlikte 

merkezi yönetim sisteminin hayata geçirilmesi birçok Osmanlı bürokratı için hayati bir 

öneme sahipti. Şayet, tüm organlarıyla işlevini sürdüren bir vilayette, vergiler düzenli 

toplanabilir, asayiş sağlanabilir, kırsaldan kente yoğunlaşan göçün önüne geçilebilir ve 

ülke parçalanmaktan kurtulabilirdi. Tanzimat sonrasında vilayetlere atanan valilerin 

üzerinde durdukları problemlere baktığımızda tam da yukarıda sıraladığımız görev ve 

sorumlulukları yerine getirme çabasında olduklarını görürüz. Özellikle imar faaliyetlerine 

önem veren 19. yüzyıl valilerinin, atandıkları kentlerde başta hükümet konağı olmak 

üzere karakol, hapishane, hastane ve okul gibi kamu yapılarını inşa etme gayretinde 

olmaları yanında, bölgedeki eski eserlerin tamirine ilişkin ve kentlerin temel ihtiyaçları 

için girişimlerde bulunmaları dikkat çekicidir142.  

 Klasik Osmanlı kent yönetiminin en üst kademesinde yer alan kadılık makamının, 

19. yüzyıl içerisinde nasıl şekillendiği çalışmamızın önceki başlıkları altında 

tartışılmıştır. Buna göre kadıların belirli bir idare binası olmadığı, kendi kiraladıkları 

konaklarda hem özel hayatlarını sürdürüp hem de devletin idari, adli ve beledi işlerini 

yürüttükleri bilinmektedir143. Fakat 19. yüzyılda şekillenen merkeziyetçi yönetim anlayışı 

daha bütüncül bir fiziki mekâna ihtiyaç duymaya başlar. Böylece, en büyük sancaklardan 

                                                             
142 19. yüzyıl Osmanlı valilerinin atandıkları vilayetlerde gerçekleştirmiş oldukları imar faaliyetlerine 

yönelik çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bkz. S. Cirtil, “Vali Mehmet Ferit Paşa’nın Konya’daki İmar 

Faaliyetleri”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, C. 7, S. 1, 2005, s. 121-137. K. Yıldırım, Halil 

Rıfat Paşa’nın Aydın Valiliği, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, İzmir 2008, s. 129-136. Ö. Sarıtepe, Sivas Valisi Mehmet Memduh Paşa, Cumhuriyet 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2011, s. 60-76. A. 

Korkmaz, 2009, s. 113-178. N. Göyünç, 1982, s. 279-316. İ. Alptekin, 2011, s. 106-114.  

143 G. Birkan, 1984, s. 3 
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en küçük nahiyelere kadar neredeyse bütün yerleşim birimlerinde inşa edilmiş olan 

Hükümet Konakları, şüphesiz yeni bir merkeziyetçi sistemin gereksinimlerini karşılama 

amacına sahiptir. Konaklar, içlerinde Adliye ve Zaptiyenin yanı sıra Nafıa, Ziraat, 

Ticaret, Maarif ve Defterdarlık gibi müdürlükleri de barındırıyordu144. Söz konusu 

binaların, birbirinden plan, boyut ve cephe özellikleri açısından farklılıklar göstermesi, 

bulundukları yerleşim biriminin sosyo-ekonomik, demografik ve politik açılardan farklı 

olması ile açıklanabilir. Nüfusun yoğun olduğu, ticaretin ve Avrupa ile etkileşimin daha 

fazla olduğu kentlerde hükümet konaklarına, ticaretin ana arterlerinden uzaktaki yerleşim 

birimlerine inşa edilen hükümet konaklarından boyut ve cephe özellikleri açısından daha 

çok özen gösterildiği gözlemlenebilir. Genellikle kargir olarak, iki veya üç katlı 

tasarlanan konakların145, kentin merkezine inşa edildiğini görmekle birlikte, kimi 

kentlerde, yoğun şehir dokusundan uzak, yeni bir yönetim merkezi amacıyla kent dışında 

inşa edildiği de bilinmektedir146. İnşa edilen birçok Hükümet Konağı, dönemin dergi ve 

gazetelerinde haber konusu olmuş, yapılar, okuyucuya açılış törenlerinin gösterildiği 

fotoğraflar ile tanıtılmıştır147. Ayrıca, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 

Osmanlı Arşivleri’nde bulunan belgeler sayesinde kimi hükümet konaklarının inşa ve 

tamir aşamalarını takip edebiliriz. Elbette, sahip oldukları kimlik ile devleti temsil eden 

söz konusu eserler, fiziki özellikleri ile bulundukları yerleşim birimine devletin gücünü 

ve üstünlüğünü anlatma ve kenti modern bir görünüme kavuşturma görevini 

                                                             
144 G. Birkan, 1984, s. 5-6. 

145 Ö. Aydın, Son Dönem Osmanlı Mimarlığı’nda Batılı Klasik Oranların Kullanımı Üzerine Bir 

Araştırma: Sultan II. Abdülhamid Devri (1876-1909) Hükümet Konaklarında Sütun Düzeni Analizi, 

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2006, s. 6. 

146 G. Birkan, 1984, s. 5. 

147 İşbu dergi ve gazetelere örnek verecek olursak; Servet-i Fünun, Malumat ve İrtika, sayfalarında yer 

ayırdıkları fotoğraflar ile birçok kamu eserinin açılış törenlerini okuyucusuyla paylaşmaktadır.  
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üstlenirler148. Kimi eserlerde yer alan kitabeler ve armalar gibi iktidar sembolleri, bu 

hâkimiyetin gösterimini pekiştirmektedir. II. Abdülhamid dönemi ve sonrasında 

hükümetin izlediği politika gereği Hükümet Konakları hep bu göreve sahip olmuş, 

Cumhuriyetle birlikte bu süreç devam etmiştir. Erken Cumhuriyet Dönemi kamu eserleri 

arasında Hükümet Konakları, halka devletin ağırbaşlılığını, ciddiyetini ve gücünü 

göstermesiyle yükümlü tutulurlar149. II. Abdülhamid dönemi mimarlık programında 

önemli bir yere sahip olan hükümet konaklarından Sivas, Kastamonu, Kütahya, Konya 

ve Safranbolu Hükümet Konakları dönemin mimari karakterini göstermesi açısından 

önemli örnekler sayılabilir.  

 

 

                                                             
148 S. Deringil, İktidarın Sembolleri ve İdeoloji, II. Abdülhamid Dönemi (1876-1909), İstanbul: Doğan 

Kitap Yay., 2014, s. 44. 

149 A. Mortaş, “Hükümet Konakları”, Arkitekt, S. 11-12, 1944, s. 251. Z. Toprak, Darwin’den Dersim’e 

Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul: Doğan Kitap Yay., 2012, s. 547. 
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Foto. 18: Saat Kuleleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu kentlerinde hızla inşa 
edilmiş ve kentleri asri bir görünüme kavuşturma ihtiyacını somutlaştırmıştır. Bursa 

Saat Kulesi (Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi, 1325/1907). 

 

 Osmanlı kentlerinin modern bir fiziğe sahip olması amacıyla inşa edilmiş olan bir 

diğer yapı tipi saat kuleleridir. 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı coğrafyasında nadir olarak 

gördüğümüz saat kuleleri, özellikle II. Abdülhamid döneminde, yörenin valisi, 

mutasarrıfı veyahut belediye reisinin girişimiyle birçok kentin meydanına veya görünür 

bir noktasına inşa edilmiştir150. Özellikle Hükümet Konağı ile Saat Kulesi kent 

                                                             
150 N. Yazıcı, “Teshil-i Muamelat İçin Saat: II. Abdülhamid Dönemi’nde İstanbul’da Yapılması Düşünülen 

ve Yapılan Saat Kuleleri”, Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu Bildirileri, 

Safranbolu: 2011, s. 97-98. Mutasarrıf olarak Amasya’ya atanan Ziya Paşa’nın Amasya ve çevresindeki 

yerleşimlerde saat kuleleri inşa ettirdiğine dair belgeler mevcuttur. Bkz. BOA. A. MKT. MHM. 319/34. A. 

A. Taşan, Dün’den Bugün’e Merzifon, İstanbul: 1979, s. 27. İzmit’te 1902-03 yıllarında inşa edilmiş olan 

saat kulesinin inşası için İzmit belediye reisi İbrahim Edhem Efendi’nin girişimlerde bulunduğu 
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meydanlarında saltanatı temsil eden en güçlü mekânlar olarak karşımıza çıkar. Batının 

zaman kavramını somut bir biçimde tüm kente gösteren kuleler, farklı mimari formlar ile 

biçimlenmiştir. Kare, çokgen ve veya oval formda plana sahip olan kuleler, kimi zaman 

kent merkezindeki meydana, kimi zaman bir kale kapısının -Ankara ve Zile örneğindeki 

gibi- veya bir yapının üstüne -Merzifon Saat Kulesi- inşa edilmiştir. Bu durum bize, söz 

konusu eserlerin inşasında kulenin yerinin belirlenmesinde kentin topoğrafik ve fiziksel 

durumunun ön planda tutulduğunu göstermektedir. Kısacası amaç, saat kulesinin 

mümkün olduğunca kentin her yerinden gözükmesini sağlamak ve özel mekân ile 

kamusal mekân arasında bir köprü kurmaktır151. Bursa, Samsun, Sivas, İzmir, İzmit ve 

Adana gibi kentlere inşa edilmiş olan kulelerin sahip olduğu biçimler farklılıklar arz etse 

de kentleri modern bir görünüme kavuşturma amacında ortak bir noktaya sahiptirler152.  

 

                                                             
belirtilmektedir. Bkz. Ş. Kaya, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmit Kenti, Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Yay., 2009, s. 175. 

151 Saat Kulelerinin konumlandıkları alanların yalnızca kategorize edilmesinin yararlı olmayacağını 

belirterek H. Acun’un çalışmasının kritiğini yapan A. Cengizkan, söz konusu eserlerin kamusal işlevsellikle 

yorumlanması gereğini vurgulamaktadır. Bkz. A. Cengizkan, “Saat Kuleleri ve Kamusal Mekan”, 

Modernin Saati, 20. Yüzyılda Modernleşme ve Demokratikleşme Pratiğinde Mimarlar, Kamusal 

Mekan ve Konut Mimarlığı, Ankara: Boyut Yayın Grubu, 2002, s. 18. 

152 Saat Kuleleri hakkında geniş katalog bilgisi için bkz. H. Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara: Atatürk 

Kültür Merkezi Yay., 1994. 
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Foto. 19: A. Vallaury tarafından 1892 yılında inşa edilen Osmanlı Bankası Genel 

Müdürlüğü binası,. Batılılaşma sürecinde Osmanlı’nın üstünde durduğu bir diğer alan 
ekonomi idi. Kırım Savaşı sonrası ilk kez Avrupa devletlerine borçlanan Osmanlı’da 

Banka kurumu artık zaruri bir mesele olmuştu. Bununla beraber banka binalarının 
İstanbul’da özellikle II. Abdülhamid döneminde inşa edildiğini görmekteyiz. 

(http://www.loc.gov/resource/cph.3g11646/). 

 

 Osmanlı toplumunda bankacılık girişimleri Tanzimat dönemi ile başlar. Elbette 

Batı ile ekonomik ilişkileri yönlendiren ve Levanten olarak anılan gayrimüslim tüccar 

tebaa, banker olarak Tanzimat öncesinde de bankacılık girişimlerinde bulunmuşlardır. 

Osmanlı Devleti’nin Galata Bankerleri olarak adlandırılan Rum ve Ermeni 

yoğunluğundaki Pera’lı tüccar kesim ile parasal ilişkilerinin olduğu, hatta üst düzey 

memurların ilgili bankerlerden borç ve rüşvet alındığı bilinmektedir153. Lorendo, Corpi, 

Alberti gibi Levantenlerin yanında Fernandes, Zafiri, Lasto, Mısıroğlu ve hatta Altıncı 

Daire’nin meclisinde bulunan Kamondo ailesi 19. yüzyılda banker ailelerden öne 

çıkanlardır. Osmanlı Devleti’nin ilk bankacılık girişimi 1856 tarihinde kurulan Bank-ı 

                                                             
153 H. Kazgan, Galata Bankerleri, İstanbul: Türk Ekonomi Bankası A. Ş. Yay., 1991, s. 21. 

http://www.loc.gov/resource/cph.3g11646/
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Osmani ile başlar154. Daha sonra bir devlet bankası niteliği ile Banka-i Osmani-i Şahane 

(Osmanlı Bankası) adını alacak olan banka, Kırım Savaşı esnasında Avrupa devletlerine 

borçlanan Osmanlı’nın, dış ticareti ve ekonomik ilişkileri sürdürebilmesi amacıyla İngiliz 

güdümü altında kurulur155. İlerleyen yıllarda yine devlet teşviki ile ya da tamamen özel 

girişimlerle çeşitli bankaların kurulduğunu156, II. Meşrutiyet ile birlikte bankacılığın 

taşrada yayıldığını söylemek mümkündür. II. Meşrutiyet Dönemi’nde milli banka kurma 

girişimleri çerçevesinde taşrada çeşitli bankaların kurulduğu ve banka şubelerinin inşa 

edildiği bilinmektedir. Elbette bankacılık beraberinde banka binası modelini de 

getirmiştir. Başkent ekseninde bakacak olursak, özellikle II. Abdülhamid Dönemi’nde 

milli, özel ve yabancı banka şubelerinin inşa edildiğini söyleyebiliriz. Fransız kökenli 

levanten mimar Alexandre Vallaury’nin inşa etmiş olduğu Osmanlı Bankası Genel 

Müdürlüğü (1892)157, Osmanlı Bankası Eminönü Şubesi158 ve Duyun-u Umumiye Binası 

-İstanbul Erkek Lisesi- (1897)159 ile Alman mimar A. Jasmund tarafından 20. yüzyılın ilk 

yıllarında inşa edilmiş olduğu düşünülen160 Deutsche Orientbank A.G. -Germian Hanı- 

                                                             
154 Z. Toprak, “Osmanlı Devleti’nde Para ve Bankacılık”, TCTA, C. 3, 1985, s. 760. 

155 J. Thobie, “Osmanlı Bankası”, TCTA, C. 3, 1985, s. 775. Z. Toprak, 1985, s. 762. 

156 Sultan Abdülaziz döneminde hükümetin desteği ile Manolaki Baltazzi ve J. Alleon tarafından kurulan 

İstanbul Bankası, hükümet desteği ile kurulmuş ilk özel banka olma özelliğine sahiptir. Bkz. H. Kazgan, 

1991, s. 19. 

157 M. S. Akpolat, Fransız Kökenli Levanten Mimar Alexandre Vallaury, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1991, s. 108. 

158 M. S. Akpolat, 1991, s. 113. 

159 M. S. Akpolat, 1991, s. 147. M. Ç. Özkurt, Düyun-u Umumiye İstanbul Merkez Binasının Tanzimat 

Sonrası Osmanlı Mimarlığı Bağlamında Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005. 

160 M. Yavuz, 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl Başlarında İstanbul’da Alman Mimarların Yaptıkları 

Mimari Eserler, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Erzurum 2001, s. 162. M. Yavuz, 2004, s. 200. 
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II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’unda inşa edilmiş olan anıtsal banka binalarına örnek 

olarak gösterilebilir. Taşrada yoğunlaşan banka binalarının özellikle II. Meşrutiyet 

Dönemi’nde inşa edildiğini görmekteyiz. Bu dönemde milli banka kurma girişimleri 

çerçevesinde birçok vilayette yerel banka ve sandıkların kurulduğu bilinmektedir. Bu 

bağlamda gerek devlet teşviki gerekse tamamen özel birikimlerle meydana gelen 

bankaların çeşitli plan ve cephe özelliklerini yansıtan yapılara sahip olduklarını 

söyleyebiliriz. Ziraat ve Osmanlı Bankası gibi devlet bankalarının şubeleri taşrada inşa 

edildiği gibi bazı Avrupa bankalarının da taşrada -özellikle liman kentlerinde- banka 

şubeleri inşa etmeleri dikkat çekicidir. Batı Anadolu örneğinde çalışılmış olan banka 

yapılarının ulusal üsluba sahip olduğu belirlenmişse de161 bu durum her bölge ve yapı 

için elbette geçerli değildir. Bir liman kenti olarak Samsun’da günümüze gelebilmiş olan 

banka yapılarından Atina Bankası -şimdi Ziraat Bankası- ile Osmanlı Bankası -şimdi 

Garanti Bankası- binaları üslup açısından Ampir ve Neoklasik eğilimler göstermektedir. 

Genel olarak baktığımızda banka binalarının başkentte çok katlı ve geniş salonlara sahip 

olduğunu, oysa taşrada inşa edilmiş olan banka binalarının daha mütevazı, 1 ya da 2 

kattan meydana geldiğini gözlemlemekteyiz. Elbette bunda yapının inşa edildiği kentin 

ekonomik ve sosyal durumu belirleyici bir rol oynamaktadır. II. Abdülhamid Dönemi ile 

başlayıp II. Meşrutiyet’le birlikte taşraya yayılan ve Erken Cumhuriyet Dönemi ile 

birlikte ekonomi politikaları çerçevesinde taşrada hızla yaygınlaşan banka binaları, 

dönemin ağırlık kazandığı mimari üsluplar ile şekillenmiştir. Ankara’nın başkent 

oluşundan kısa bir süre sonra bankalar caddesinin oluşumu ve cadde üstünde sıralanan 

banka binaları üslup çeşitliliğini örneklemek açısından önem arz eder162. 

                                                             
161 U. D. Genç, Ege Bölgesi’ndeki Tarihi Banka Yapıları (1915-1930), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001, s. 45. 

162 Atatürk Caddesi üzerinde yer alan banka yapılarına örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası Merkezi 

İdaresi Binası (1926-1929, I. Ulusal Mimarlık Üslubu), Türkiye İş Bankası İdare Merkezi (1929, I. Ulusal 
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 19. yüzyılda merkezileşme çabası içerisinde meydana gelen yukarıda bir kısım 

örneklerini sıraladığımız kamu eserleri, farklı mimari kurguları ve kimlikleri ile son 

dönem Osmanlı mimarlığının temsilcileri olmuşlardır. Osmanlı mimarlık tarihinde cami, 

medrese, han, türbe gibi yapı gruplarından hastane, hükümet konağı, belediye binası, 

karakol gibi tiplere geçiş süreci ve yoğunluğu elbette değişen dünya görüşünün ve 

değişmesi gerektiğine inanılan yönetim anlayışının ve uygulamalarının bir sonucudur. 

Birbirinden farklı kimliklere sahip olan söz konusu kamu eserleri, mimari formlarda da 

birtakım benzerlikler ve farklılıklar göstermektedir163. Balkanlardan Arabistan çöllerine 

kadar geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı topraklarında, kamu yapılarının formlarında 

tarihsel, coğrafi ve demografik yapı çeşitliliği sebebiyle üslup açısından ayrımlar 

gözlemlenir164. Fakat yine de bir kamu yapısının cephe özellikleri, bize ilgili yapının 

kimliği hakkında fikir vermekten uzaktır165. Eserin üzerinde kimliğini belirten bir kitabe 

yok ise -ki bazı kamu yapılarında kitabe mevcut olsa dahi hangi amaçla inşa edilmiş 

olduğu yazmamaktadır- söz konusu yapıya salt mimari formları ile bir işlev kazandırmak 

                                                             
Mimarlık Üslubu), Osmanlı Bankası Ankara Şubesi (1926, I. Ulusal Mimarlık Akımı), Merkez Bankası 

Binası (1931-1933, Uluslararası Mimari Akımı), Emlâk ve Eytam Bankası (1933-1934, Modern Mimari 

Akımı), İlk Etibank Binası (1935-1936, Modern Mimari Akımı), İller (Belediyeler) Bankası Binası (1935-

1937, Modern Mimari Akımı). Sözkonusu eserler için bkz: İ. Aslanoğlu, Erken Cumhuriyet Dönemi 

Mimarlığı, 1923-1938, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay., 2010. M. Sözen, M. Tapan, 50 Yılın Türk 

Mimarisi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1973. 

163 Bu konuda Güntan’ın, dönemin kamu eserlerine dair “ortak mimari dile” sahip olduğu görüşüne 

katılmamaktayım. Ancak, kimi kamu eserlerinde kullanılan devlet arması ve tuğranın otoriteyi simgeler 

nitelikte bir amaca hizmet etmesi hususunda benzer kanıya sahibim. Ç. Güntan, II. Abdülhamit 

Döneminde İmparatorluk İmajının Kamu Yapıları Aracılığı İle Osmanlı Kentine Yansıtılması, Yıldız 

Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, s. 198. 

164 O. Şenyurt, 2015, s. 350. 

165 O. Şenyurt, 2015, s. 347. 
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mümkün değildir. Tip proje olarak kabul edilen yapıların planlarında dahi ufak 

değişiklikler yapıldığı takdirde esere farklı bir kimlik kazandırmak mümkündür. 

Yapıların kimlikleri ile mimari biçimlenmeleri arasında rasyonel bir mantık aranmaması 

gerektiği vurgusunu yapan Mülayim, temelde Osmanlı mimarlık pratiğinin 19. yüzyıldaki 

genel görünümünü eleştirmektedir166.  

 Kamu yapılarının inşasına dair çeşitli arşivlerde çok sayıda belgeye sahip olsak da 

işbu belgelerin büyük bir kısmında mimar ismi geçmemekte, yoğunluk inşa giderleri 

konusunda olmaktadır167. Bu durum, kamu eserlerinde mimar sorunsalına da kapı 

açmaktadır. Tanyeli’nin168 taşradaki kamu eserlerinin neredeyse hepsinin Osmanlı 

subayları tarafından inşa edildiğini dile getirmesine karşın kimi arşiv belgelerinde 

gayrimüslim tebaadan mimar/kalfa isimlerine rastlamaktayız169. Kamu eserlerinin 

neredeyse tamamında karşılaştığımız Batı kökenli formlar, bize söz konusu mimarların 

mimarlık eğitimi almış olması gerektiğini düşündürmektedir. Kaldı ki 1883 yılında 

                                                             
166 S. Mülayim, “Osmanlı Kütüphane-i Umumisi”, Ankara: X. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve 

Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Prof. Dr. H. Örcün Barışta’ya Armağan, 2009, 

s. 533. 

167 Memur maaşlarının dahi düzenli bir şekilde dağıtılamadığı bir dönemde mali istikrara sahip imar 

faaliyetlerinden söz etmek beyhudedir. Arşiv belgelerinde de tanık olduğumuz üzere söz konusu eserlerin 

inşasında mali problemlere dair çeşitli önlemlerin alınmaya çalışıldığını, anlaşma ve kampanyaların 

yapıldığını biliyoruz.  

168 U. Tanyeli, “Türkiye’de Modernleşmenin Unutulmuş Tanıkları: Askeri Mimarlık Elkitapları”, 

Mimarlık, S. 263, 1995, s. 40. 

169 Tezimizin merkezini oluşturan belediye binalarından Edirne ve Tekirdağ belediye binalarının inşasına 

dair arşiv belgelerinde Tanaşo adlı bir kalfa ve Corci Efendi isminde bir mimara rastlanmıştır. Aynı 

zamanda kaynağı tam olarak belirtilmeyen bir belgede de Samsun belediye binasının mimarı olarak İtalyan 

mimar Mösyö Riçi zikredilmektedir. Eserlerin detaylı analizlerinin yer aldığı ilgili bölümlerde ilgili 

belgeler daha detaylı irdelenmektedir. 
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Osman Hamdi Bey öncülüğünde açılan Sanayi-i Nefise Mektebi’nde170, mimarlık eğitimi 

alan çok sayıda öğrenci bulunmakta, mezun olan birçok mimar hem Osmanlı hem de 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında taşrada imar faaliyetleri yürütmektedirler. Sonuç olarak, 

istekli fakat plansız ilerleyen bir merkezileşme sürecinin fiziki göstergeleri olarak 

bakılması gereken kamu yapıları, belirli prensiplere oturtulmamış, kimliği ile formu 

arasında ilişkisi bulunmayan, cephelerinde Batı kaynaklı üslupların özelliklerini sergilese 

de plan kurgusunda geleneğe bağlılığını sürdüren ve Cumhuriyet’e değin kesintisiz olarak 

İmparatorluğun her köşesinde inşa edilmiş eserler olarak Osmanlı mimarlık tarihinde özel 

bir yere sahiptirler.  

                                                             
170 Ö. Küçükerman, “Sanayi-i Nefise Mektebi”, DBİA, İstanbul: C. 6, 1994, s. 447. 
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3. 3. Merkez Dışında İnşa Edilen Belediye Binaları 

 

3. 3. 1. Doğu Trakya’da Yoğunlaşan Belediye Binaları 

 

 3. 3. 1. 1. Çorlu Belediye Binası 

 Yapı, Çorlu ilçe merkezi, Camiiatik Mahallesi, Salih Omurtak Caddesi üzerinde 

yer almaktadır (Foto. 20). Eğimsiz bir arazi üzerinde dikdörtgen şeklinde plana sahip olan 

Çorlu belediye binasının ana cephesi olan güneybatı cephe ile güneydoğu cephe geniş bir 

alana açılmakta, fakat kuzeydoğu cephe yapılaşmanın yoğun olduğu dar bir arsaya 

bakmaktadır.  

 Yapının kitabesi bulunmamaktadır. Aynı zamanda Başbakanlık Osmanlı 

Arşivlerinde de yapının inşasına dair herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bununla 

birlikte 1963 yılında M. Tuna tarafından kaleme alınan Geçmişten Bugüne Çorlu adlı 

kitapta, yapının 1903 yılında Hacısüleyman Ağa’nın belediye reisliği döneminde tuğla 

malzeme ile inşa edildiği bilgisi verilmekte, fakat bunu destekleyecek herhangi bir 

referans gösterilmemektedir171. Bunun üzerine Çorlu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nde 

yapılan çalışma sonucunda yapının en eski tapu kaydına rastlanmıştır. 1937 yılında 

oluşturulmuş olan kadastro beyannamesinde yapının H. 1318-M. 1900-1901 yılında 

belediye dairesi olarak inşa edildiği, daha önce buranın arsa olduğu bildirilmekte ve 1937 

tarihinde belediye binasının belediyeye ait olduğu tescil edilmektedir. Yapının plan 

şeması ve cephe özelliklerine baktığımızda kadastro beyannamesinde zikredilen tarih ile 

uyumlu olduğu ve mimari özellikleri bağlamında döneminin mimari eğilimini devam 

                                                             
171 M. Tuna, Geçmişten Bugüne Çorlu, İstanbul: Sıralar Matbaası, 1963, s. 87. 
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ettirdiği söylenebilir. Yapının kuzeybatısında yer alan ve benzer cephe özellikleri 

gösteren bina ise muhdestir (Foto. 21).  

 Yapı zemin ve birinci kat olmak üzere iki kata sahiptir (Çizim 5,6). Yapının plan 

şemasına genel olarak bakıldığında simetrik kurgu dikkat çekmektedir. Merkezde yer 

alan ve güneybatı-kuzeydoğu ekseninde uzanan geniş hol ve her iki tarafında simetrik 

olarak yerleştirilen dikdörtgen şeklinde odalardan meydana gelen plan şemasında katlar 

arası geçişi sağlayan üç kollu merdiven, güneybatıdaki ana kapının aksında yer 

almaktadır (Foto. 22,23). Zemin katta uygulanan bu şema birinci katta da benzer biçimde 

uygulanmıştır (Foto. 24). Birinci kat holünün güneybatısında balkona açılan bir kapı yer 

almaktadır. Hem zemin kat hem de birinci katın kuzeybatı köşesinde yer alan odalardan, 

sonradan inşa edilmiş olan ek binaya geçiş sağlamak suretiyle birer kapı açılmıştır (Foto. 

25).  

 Kargir olarak inşa edilen ve ana yapı malzemesini tuğlanın oluşturduğu Çorlu 

belediye binasının cephe tasarımı, döneminin yaygın üslubu olan Neoklasik 

biçimlenmeye sahiptir (Çizim 7,8,9,10-Foto. 26,27,28). Tuğla alnı ve yanaklarının ritmik 

bir şekilde örülerek oluşturulan ve basık kemer biçimi alan pencere silmeleri, tuğla örgülü 

pilastrlar, güneybatı cephe merkezinde yer alan ve iki mermer sütun üzerine oturan balkon 

tasarımı, tüm cepheleri kesintisiz olarak dolanıp yatay düzlemde ikiye ayıran silme hattı, 

çatı seviyesinde yalnızca güneybatı cephede kullanılan kalkan duvar ve kalkan duvarın 

merkezde içbükey bir kıvrılma yaparak yükselmesi ve yuvarlak kemer şeklinde son 

bulması (Foto. 29) yapının cephe tasarımının genel hatlarını oluşturmaktadır. Pencere 

açıklıkları tüm cephelerde ritmik düzende uygulanmıştır.  

 Yapı süsleme özellikleri açısından oldukça sade bir tasarıma sahiptir. Yukarıda 

sıraladığımız cephe özellikleriyle hareketlilik kazanan dış cephe biçimlenmeleri haricinde 

herhangi bir süsleme öğesi yer almamaktadır. İç mekân da aynı şekilde sade bir tasarıma 
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sahiptir. Günümüzde yapının hem zemin hem de birinci kat hol ve odalarında görülen 

duvar yüzeylerinde kalemişi süslemeler, 2014-2015 yılında gerçekleştirilen restorasyon 

sırasında ortaya çıkarılmış ve restore edilmiştir (Foto. 30). Aynı zamanda zemin kat 

holünün döşemesinde kullanılan geometrik ve bitkisel süslemelere sahip siyah ve beyaz 

renginde karolar da yine restorasyon esnasında ortaya çıkarılarak onarılmıştır (Foto. 31).  

 Yığma tekniğinde inşa edilmiş olan yapının ana malzemesini tuğla ve taş malzeme 

oluşturmaktadır. Söz konusu malzemeler cephe örgüsünde ve süsleme öğelerinde 

kullanılmıştır. İç mekân tavan ve döşeme kaplamalarında, kapı ve pencerelerde ve 

merdivenlerde ahşap malzeme kullanımı dikkat çekmektedir. Yalnızca zemin kat holünün 

döşemesinde karo kaplama malzemesi kullanılmıştır. Mermer kullanımı ise sadece 

güneybatı cephe merkezindeki balkonu taşıyan sütunlarda görülür. Söz konusu 

malzemelerin pek çoğu yapılan restorasyon sonucunda yenilenmiştir. Dört kollu kırma 

çatı sistemine sahip olan yapıda Marsilya tipi kiremit kullanılmıştır.  

 Bulunduğu konum itibariye eski kent dokusunun merkezinde yer alan Çorlu 

belediye binası, Klasik dönem Osmanlı eserlerinin yoğunlukta olduğu kent merkezinde 

inşa edilmiştir. Özellikle kuzeydoğu cephesinin dükkânlar ile oldukça yakın olması, 

belediye binasının ticari faaliyetin yoğun yaşandığı bir alanda inşa edildiğini 

göstermektedir. Günümüzde eserin ana cephesi olan güneybatı cephesi geniş bir parka 

açılmaktadır.  
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Çizim 5: Çorlu belediye binası zemin kat planı (Restitüsyon) (Edirne KVKBKM) 
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Çizim 6: Çorlu belediye binası birinci kat planı (Restitüsyon) (Edirne KVKBKM) 
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Çizim 7: Çorlu belediye binası güneybatı cephe çizimi (Restitüsyon) (Edirne 

KVKBKM) 

 

Çizim 8: Çorlu belediye binası güneydoğu cephe çizimi (Restitüsyon) (Edirne 

KVKBKM) 
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Çizim 9: Çorlu belediye binası kuzeydoğu cephe çizimi (Restitüsyon) (Edirne 

KVKBKM) 

 

Çizim 10: Çorlu belediye binası kuzeybatı cephe çizimi (Restitüsyon) (Edirne 

KVKBKM) 
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Foto. 20: Çorlu belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

 

Foto. 21: Çorlu belediye binası kuzeybatı cepheye bitişik ek bina (Emre Kolay) 
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Foto. 22: Çorlu belediye binası zemin kat hol genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 23: Çorlu belediye binası katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdiven (Emre 

Kolay) 
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Foto. 24: Çorlu belediye binası birinci kat hol genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 25: Çorlu belediye binası birinci kat kuzeybatı köşede yer alan oda genel 

görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 26: Çorlu belediye binası güneybatı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 27: Çorlu belediye binası güneydoğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 28: Çorlu belediye binası kuzeydoğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 29: Çorlu belediye binası güneybatı cephe merkezinde yer alan kalkan duvar 

(Emre Kolay) 
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Foto. 30: Çorlu belediye binası iç mekân duvarlarında görülen kalemişi süslemeler 

(Emre Kolay) 

 

Foto. 31: Çorlu belediye binası zemin kat holü döşemesindeki karo malzeme (Emre 

Kolay) 

 



89 
 

 3. 3. 1. 2. Edirne Belediye Binası 

 Yapı, Edirne il merkezi, Babademirtaş Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde 

bulunmaktadır (Foto. 32). Dikdörtgen şemalı kütleye sahip olan eser, geniş bir bahçe 

içerisinde, Klasik Osmanlı kent dokusunun merkezinde konumlanmaktadır.  

 Birinci kat balkon korkuluğunda yer alan mermer üzerine yazılı kitabede “Daire-

i Umur-ı Belediye” yazmakta ve yapının kimliği vurgulanmaktadır (Foto. 33). Pek çok 

kitabede dönemin padişahının ve yapının inşa edildiği dönemdeki belediye reisinin 

anıldığını görmemize karşın söz konusu eserde yalnızca yapının kimliğinin yazılı olması 

dikkat çekici bir durumdur. Tosyavizade Rifat Osman, Edirne Rehnûması adlı eserinde 

yapının inşası hakkında şu ifadelere yer vermektedir: 

“Edirnede ilk defa olarak (H. 1284-M. 1867)da vali Hurşit Paşa 

tarafından kurulan (Daire-i Belediye) bazı eski binalarda çalışmakta 

iken şimdiki bina Belediye Başkanlarından Cezzarzade Dilaver Bey’in 

çabası ile (H. 1316-M. 1898) senesinde 5000 kûsur lira harcanarak 

yaptırılmıştır172.” 

 Yapının inşası ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 5 (beş) belgeye 

rastlanılmıştır. 1899 ile 1903 yılları arasında yer alan söz konusu arşiv belgeleri, yapının 

inşa malzemeleri, inşası esnasında gayret gösterenlerin isimleri ve yapı mimarının 

isminin geçmesi açısından önem arz etmektedir. 10 Ekim 1899 (M.) tarihine sahip ilk 

belge yeniden inşa edilecek belediye binasında kullanılacak olan taşların Dimetoka’nın 

Arnavud karyesindeki taş ocağından ve kerestelerin Rumeli-i Şarki’den satın alındığı 

bilgisini vermekte, söz konusu inşa malzemelerinin vergiden muaf tutulacağı 

                                                             
172 Tosyavizade Rifat Osman, Edirne Rehnûması (Edirne Şehir Klavuzu), (Yayın. Ratip Kazancıgil), 

Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yay., 1994, s. 61. 
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belirtilmektedir173. Sonraki iki belge de yine aynı konu hakkındadır ve vilayet 

yönetiminin söz konusu vergi muafiyeti hakkında bilgilendirilmesi hususundadır174. 

Belgelerden aynı zamanda yapının beş bin liraya mal olduğu görülmektedir175. Dördüncü 

belge 17 Haziran 1901 tarihlidir ve yapının inşasının tamamlandığı, inşada emeği geçen 

Belediye Reisi Dilaver Bey’in bir nişan ile taltif edilmesi, inşaatın masraf kayıtlarının ve 

bir fotoğrafının Sadarete gönderilmesi hususundadır176. 1 Mart 1903 tarihli beşinci ve son 

belge, yapının mimarının isminin geçmesi açısından önemlidir. Belediye binasının 

inşasında hizmetleri görülen belediye meclisi azası Hüseyin Akif, Yorgi ve Revpet 

efendilerin yanı sıra Mimar Corci Efendi’nin de isminin geçmesi, yapıyı gayrimüslim 

(hatta Bulgar olabilir) tebaadan bir mimarın inşa ettiğini göstermektedir177.  

 Yapının açılışına dönemin basını da sessiz kalmamıştır. Malumat ve İrtika 

gazeteleri birer gün ara ile aynı fotoğrafı kullanarak Edirne belediye binasının açılış 

haberini manşete taşımışlardır. Malumat, 3 Ocak 1901 (M.) tarihli 269 No’lu sayısının 

baş sayfasında açılış törenini gösteren fotoğrafın altına yazılan “Veladet hümayun hazret 

padişahiye müsadüf ruz firuzda inşaat ve tefrişatı hitam bulan Edirne daire-i 

belediyesinin resmi küşadı” ifadesi ile açılış haberini sunmaktadır (Foto. 34)178. İrtika da 

                                                             
173 BOA. DH. MKT. Dosya No: 2255, Gömlek No: 74, 04/C/1317 (H.). 

174 BOA. DH. MKT. Dosya No: 2274, Gömlek No: 67, 19/B/1317 (H.), BOA. Y. A. RES. Dosya No: 105, 

Gömlek No: 21, 26/N/1317 (H.). 

175 Y. Avcı, Osmanlı Hükümet Konakları, Tanzimat Döneminde Kent Mekanında Devletin Erki ve 

Temsili, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2017, s. 107. 

176 BOA. DH. MKT. Dosya No: 2503, Gömlek No: 8, 08/Ra/1319 (H.). 

177 BOA. DH. MKT. Dosya No: 660, Gömlek No: 28, 01/Z/1320 (H.) 

178 Malumat, 269, 21 Kanunı-Evvel 1316 (3 Ocak 1901), s. 1. 
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yine aynı ifade ve fotoğrafla açılış haberini Malumat’tan bir gün sonra baş sayfaya 

taşımıştır179. 

 Konumu itibariyle yapı, kentin ticari hayatının yoğun olduğu alanda bulunmakta, 

Hükümet Konağı, telgraf ve posta idaresi, polis idaresi, jandarma idaresi ve Ziraat 

Bankasının bir arada yer aldığı yönetim merkezinin dışında konumlanmaktadır180. 

Duvarla çevrili olan söz konusu kamu yapılarına nazaran kentin tam merkezinde, ortaçağ 

dokusuyla iç içe olan belediye binası, pek çok kentte yer alan belediye binalarında 

görüldüğü gibi ticaret merkezlerine yakın bir konumda inşa edilmiştir. 

 Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundaki eğimli bir arazi üzerine kuzeybatı-

güneydoğu doğrultusunda konumlanan dikdörtgen şeklinde plana sahip yapı, geniş bir 

bahçenin merkezine yerleştirilmiştir. Yükseltilmiş bodrum kat üstünde iki kattan 

meydana gelen Edirne belediye binasının plan tasarımına genel hatlarıyla baktığımızda 

pek çok kamu yapısında karşılaştığımız simetrik düzen ve ritmik hareketlenme dikkat 

çekmektedir (Çizim 11,12,13). Merkezde yer alan geniş bir hol ve holün hem güneybatı 

hem de kuzeydoğu tarafında konumlanan dikdörtgen şeklinde plana sahip üçer oda ve 

holün kuzeybatısında kalan ve diğer odalara nazaran daha büyük boyuta sahip oda, Edirne 

belediye binasının plan şemasını oluşturmakta ve bu şema bodrum dâhil olmak üzere üç 

katta da uygulanmaktadır (Foto. 35,36). Bodrum kata ulaşım iç mekândan değil, 

güneybatı cephenin kuzey ucunda yer alan kapı vasıtasıyla sağlanmaktadır. Yapının ana 

cephesini oluşturan güneydoğu cephenin merkezindeki oval formlu yedi basamaklı 

merdiven ile zemin kata ve merkez hole ulaşılır. Burada, merkezde yer alan oldukça geniş 

dört kollu merdiven dikkat çekicidir (Foto. 37). Tamamen ahşap konstrüksiyonla inşa 

edilmiş olan merdiven katlar arası geçişi sağlamakta, birinci katın holüne bu merdiven 

                                                             
179 İrtika, 93, 22 Kanunı-Evvel 1316 (4 Ocak 1901), s. 1. 

180 Y. Avcı, 2017, s. 105, 107. 
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vasıtasıyla ulaşım sağlanmaktadır. Az önce de bahsetmiş olduğum holün kuzeybatısında 

yer alan oda zemin katta günümüzde nikâh salonu olarak kullanılmakta olup, bu mekân 

ayrıca kuzeybatı cephe merkezinde yer alan bir kapı aracılığıyla da dışa açılım 

sağlamaktadır (Foto. 38). Aynı mekân birinci katta meclis salonu olarak tasarlanmıştır 

(Foto. 39). Belediye binalarının plan tasarımında görmüş olduğumuz genel eğilim yapının 

merkezinde yer alan ve daha geniş inşa edilen mekânların meclis odası olarak 

kullanılması yönündedir. Edirne belediye binasında da bu tutumun sürdürüldüğü 

gözlemlenmiştir. Yapıda tüm tavan ve döşeme malzemesinin ahşap olduğunu belirtmek 

gerekir. Burada dikkat çekici tek nokta, tüm odaların düz tavana sahip olmasına karşın 

merdiven boşluğunu örten birinci kat ve meclis odası tavanının yeni ahşap malzemeden 

fakat köşelerinin kıvrım yaparak aynalı tonoz sistemine benzetilmek sureti ile örtülmüş 

olmasıdır (Foto. 40). Genel olarak bakıldığında Edirne belediye binasının sahip olduğu 

plan şemasının özgünlüğünü koruduğunu söyleyebiliriz. 

 Yığma kargir teknikle inşa edilmiş olan Edirne belediye binası, sahip olduğu 

cephe tasarımı ile döneminin mimari eğilimini başarılı bir şekilde temsil etmektedir. 

Neoklasik hatlara sahip olan cephelerde simetriye ve ritmik düzene önem verilmiş, 

mimari elemanların boyut ve biçim açısından birbiriyle olan uyumu tüm cephelerde 

başarıyla uygulanmıştır (Çizim 14,15,16,17-Foto. 41,42,43,44). Ana cephe olarak 

gösterilen güneydoğu cephe, sahip olduğu oval merdiven, ana kapı ve önündeki iyon tarzı 

sütun başlığına sahip sütunlu bölümü ile birinci katta yer alan balkon tasarımıyla yapının 

en hareketli bölümünü oluşturmaktadır (Foto. 45). Ana kapının yer aldığı bölümün 

cepheden çıkıntı oluşturarak belirgin hale getirilmesi ise dönemin mimari kurgusuna 

uygundur. Yapının sahip olduğu bir diğer çıkıntı oluşturan alan kuzeybatı cephenin 

merkezidir. Yukarıda da değindiğimiz üzere nikâh salonu ve meclis odasının diğer 

odalara göre daha geniş tasarlanması böyle bir çıkıntının meydana gelmesine sebep 

olmuştur. Taşkın bir lento sırası ile dikdörtgen bir çerçeve içerisine yerleştirilen ve kemer 
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üzengi seviyesinde yine taşkın bir sütun başlığı formunda hareketlenen yuvarlık kemerli 

pencere tasarımı tüm cephelerde eşit boyutta ve formda ritmik düzen içerisinde 

uygulanmıştır (Foto. 46). Aynı zamanda cephe köşelerinde yer alan zemin katta kasetli 

ve birinci katta yivli pilastrlar, katları yatay olarak belirgin bir şekilde ayıran ve tüm 

cepheleri kesintisiz olarak dolanan silme hatları, çatı seviyesinde yatay olarak tüm 

cepheleri dolanan silme hattı ve bu silme hattını ritmik aralıklarla destekleyen fürüşler, 

Edirne belediye binası cephe tasarımının temel özellikleri olarak sıralanabilir. Yapının 

örtü sistemi olan kırma çatıyı gizlemek için de yine tüm cephelerde gördüğümüz kalkan 

duvar kullanılmıştır. Söz konusu kalkan duvarın, yapıyı daha yüksek göstermesi 

açısından da ikinci bir özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Zemin ve birinci kat 

pencerelerinde yuvarlak kemer formu kullanılsa da bodrum kat pencerelerinde yatay 

şekilde yerleştirilmiş dikdörtgen pencereler bulunmaktadır. Yine aynı şekilde yapının 

sahip olduğu kapılarda da üç farklı biçimlenme ile karşılaşılır. Yuvarlak kemerli kapı 

kuzeybatı cephe merkezinde, basık kemerli kapı güneydoğu cephe merkezindeki ana 

kapıda ve düz atkılı kemer bodrum katına ulaşımı sağlayan kapıda uygulanmıştır.  

 Yapı, süsleme özellikleri açısından genel itibariye sade bir görünüme sahiptir. 

Cephe tasarımında süsleme öğelerinin yoğunluğu ana kapının çevresinde görülmektedir. 

Üzerinde yuvarlak hatlı bitkisel süsleme öğeleriyle bağlanmış baklava dilimlerine sahip 

mermer pilastrlar ile çevrelenmiş ana kapı, kemer kilit taşında taşkın bir akhantus yaprağı 

ile hareketlendirilmiştir. Birinci kat balkonunu taşıyan ve ana kapıya anıtsallık kazandıran 

mermer sütunlar, yine yuvarlak hatlarla çevrelenmiş bitkisel süslemelere sahip kaide 

üzerine oturmakta ve iyon tarzı sütun başlıkları ile son bulmaktadır. Balkon korkuluğuna 

yerleştirilmiş mermer üzerine yazılı kitabe ise yapının kimliğini ilan etmektedir. 

Günümüzde dış cephede hâkim olan pembe renk tonunun özgün renk tonu olup olmadığı 

hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yapının iç mekân süsleme öğelerinin de 

meclis odasında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Duvar yüzeylerinde yer alan ve ahşap 
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malzemeden yapılmış olan girift bitkisel süsleme öğeleri, tıpkı bir madalyon gibi 

güneybatı ve kuzeydoğu duvarlarına ikişerli yerleştirilmiştir (Foto. 47). Tavanda, çıtalarla 

oluşturulmuş geometrik panolar ve merkezde yer alan bitkisel süslemeye sahip girift bir 

tavan göbeği söz konusu odanın süsleme detayları arasında yerini alır.  

 Yığma kargir tekniğiyle inşa edilmiş olan yapının ana malzemesini tuğla ve taş 

malzeme oluşturmaktadır. Duvar örgüsünde görülen tuğlanın yanı sıra pilastrlarda, 

bodrum kat zemin döşemesinde, cephelerdeki süsleme elemanlarında ve silmelerde taş 

malzeme kullanılmıştır. Ana kapı ve çevresindeki yapı elemanları ise mermer malzemeye 

sahiptir. İç mekânda, ahşap malzemenin yoğunluğu görülmektedir. Tavan ve döşeme 

malzemeleriyle birlikte, katlar arası geçişi sağlayan dört kollu merdivenin tüm öğeleri 

ahşaptır. Ahşap aynı zamanda kapı ve pencerelerde de kullanılmıştır.  

 Yapının konumu dikkat çekici bir noktadadır. Selimiye Cami, Eski Cami ve Üç 

Şerefeli Cami gibi Osmanlı mimarisinin erken ve klasik dönemlerinin örneklerini teşkil 

eden yapıların tam merkezinde yer alan Edirne belediye binası aynı zamanda ticari 

faaliyetlerin yoğunlukta olduğu bölgede inşa edilmiştir. Belediye binalarının diğer kamu 

yapılarıyla bir arada değil de kentin eski dokusu içerisinde, ticari faaliyetlerin yoğunlukta 

olduğu bölgelerde inşa edilmiş olmaları Edirne ile birlikte Bursa, Karaman, Bitlis ve 

Samsun gibi kentlerde de gözlemlenmiştir.  

 Edirne belediye binası, açılışının yapıldığı tarihten itibaren belediye işlevini 

günümüze değin sürdürmüştür. İnşasından sonra, belediyenin ihtiyaç duyduğu mekân 

gereksinimi ise bahçeye sonradan inşa edilen binalar ile giderilmiş, yapı içerisinde 

herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Böylece yapının plan şemasındaki özgün 

tasarım kodları günümüze bozulmadan gelebilmiştir. 
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Çizim 11: Edirne belediye binası bodrum kat planı (Edirne KVKBKM) 
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Çizim 12: Edirne belediye binası zemin kat planı (Edirne KVKBKM) 

 

 

 

 



97 
 

 

Çizim 13: Edirne belediye binası birinci kat planı (Edirne KVKBKM) 
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Çizim 14: Edirne belediye binası güneydoğu cephe çizimi (Edirne KVKBKM) 

 

Çizim 15: Edirne belediye binası güneybatı cephe çizimi (Edirne KVKBKM) 
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Çizim 16: Edirne belediye binası kuzeybatı cephe çizimi (Edirne KVKBKM) 

 

Çizim 17: Edirne belediye binası kuzeydoğu cephe çizimi (Edirne KVKBKM) 
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Foto. 32: Edirne belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

 

Foto. 33: Veladet hümayun hazret padişahiye müsadüf ruz firuzda inşaat ve tefrişatı 

hitam bulan Edirne daire-i belediyesinin resmi küşadı. (Malumat, 269, s. 1) 
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Foto. 34: Edirne belediye binası yapı kitabesi (Emre Kolay) 

 

Foto. 35: Edirne belediye binası zemin kat genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 36: Edirne belediye binası birinci kat genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 37: Edirne belediye binası katlar arası geçişi sağlayan merdiven (Emre Kolay) 

 



103 
 

 

Foto. 38: Edirne belediye binası zemin kat kuzeybatı odası (Nikah salonu) (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 39: Edirne belediye binası birinci kat meclis salonu genel görünümü (Emre 

Kolay) 
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Foto. 40: Edirne belediye binası birinci kat holü tavan genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 41: Edirne belediye binası güneydoğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 42: Edirne belediye binası kuzeydoğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 43: Edirne belediye binası kuzeybatı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 44: Edirne belediye binası güneybatı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 45: Edirne belediye binası ana kapı genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 46: Edirne belediye binası dış cephe pencere düzeni (Emre Kolay) 

 

Foto. 47: Edirne belediye binası meclis salonu girift duvar süslemesi (Emre Kolay) 
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 3. 3. 1. 3. Kırklareli Belediye Binası 

 Yapı, Kırklareli il merkezi, Karacaibrahim Mahallesi’nde, Mustafa Kemal Bulvarı 

üzerinde yer almaktadır (Foto. 48).  

 Yapı kitabeye sahip değildir. Ayrıca, Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 

Kırklareli (Kırkkilise) Belediyesi’ne ait pek çok arşiv belgesi bulunmasına karşın 

belediye binası ile ilgili herhangi bir arşiv kaydına rastlanmamıştır. Ancak, dönemin 

basınında söz konusu yapı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Başta saray olmak üzere 

dönemin pek çok toplumsal kesimi tarafından takip edilen Malumat gazetesinin 8 Kasım 

1900 (M.) tarihli 261 No’lu sayısının kapağında, hem giriş hem de bahçe kapısında resmi 

kıyafetli memurların hazır beklediği bir yapının ön cephesinin fotoğrafı yer almakta ve 

fotoğraf altında Fransızca ile birlikte Osmanlıca şu ifadelere yer verilmektedir: 

Kırkkilise’de müceddeden inşa olunan daire-i belediye181 (Foto. 49). Şu halde fotoğrafta 

yer alan söz konusu yapının Kırklareli (Kırkkilise) belediye binası olduğunu ve resmi 

kıyafetli memurların da açılış esnasında yapı önünde poz verdiklerini söyleyebilir, 

yapının da 1900 yılında inşa edildiğini dile getirebiliriz. Bununla birlikte Kırklareli’ndeki 

Türk dönemi eserleri üzerine araştırma yapmış olan M. Altuntaş, söz konusu belediye 

binasının 1894 yılında Mutasarrıf Neşet Paşa ve belediye reisi Naci Mestan Efendi 

zamanında inşa edildiği bilgisini aktarmakta fakat ne yazık ki bu bilgiyi destekleyecek 

herhangi bir referans sunmamaktadır182. 

 Yapının plan özellikleri açısından tümüyle özgün kaldığını söyleyemeyiz. Uzun 

süre belediye olarak kullanımından sonra bir süre terkedilmiş olması, ardından geçirdiği 

onarımlar ve farklı bir işlevde kullanılması yapının plan karakterinde bir takım 

                                                             
181 Malumat, 261, 26 Teşrinievvel 1316 (8 Kasım 1900), s. 1. 

182 M. Altuntaş, Kırklareli’ndeki Türk Devri Yapıları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 1995, s. 88. 
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değişiklikler meydana getirmiştir. Zemin kat planının özgünlüğünü koruduğu, fakat 

birinci katta sonradan odaların birleştirildiği ve böylece özgün şemasını kaybettiğini 

düşünmekteyim. Yapının günümüzde müze olarak kullanılıyor olması ve bodrum katının 

müze deposu olarak işlev kazandırılması, bodrum katını incelemeye olanak 

sağlayamamıştır. Ancak söz konusu katın zemin kat ile benzer şemaya sahip 

olabileceğini, diğer kamu yapılarındaki biçimlenmelerden yola çıkarak düşünebiliriz. 

Doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklindeki hole hem kuzey hem de güney 

yönünden birer oda açılmaktadır (Foto. 50). Holün batı ucunda ise katlar arası geçişi 

sağlayan üç kollu merdiven yer alır (Foto. 51). Bodrum kata geçişi sağlayan merdivenin 

sundurmasında ise ana kapı aksında bulunan ve batıdaki avluya geçişi sağlayan bir kapı 

açıklığı yer alır. Holün iki yanında yer alan üçer oda, yalnızca merkezlerinde bulunan ve 

diğer odalara nazaran daha geniş olan odaya açılmakta ve bu oda vasıtasıyla merkezdeki 

hole geçiş sağlanmaktadır (Çizim 18-Foto. 52,53). Benzer plan şemasının birinci katta da 

uygulanmış olabileceğini düşünsek de günümüzdeki birinci kat plan şeması oldukça 

farklıdır (Çizim 19). Birinci kat holü yalnızca güney kanatta yer alan odaya geçiş 

sağlamakta ve bu oda hem güney, hem doğu hem de kuzeyden merkezdeki holü 

çevrelemektedir (Foto. 54,55,56). Şu haliyle söz konusu mekânın, birden çok mekân ile 

birleştirilerek müze için bir sergi salonuna dönüştürüldüğünü söyleyebiliriz. Söz konusu 

salonda görülen kirişlerin konumu da bu savımızı destekler niteliktedir. Kırma çatı 

sistemine sahip olan yapının örtü sistemi Marsilya tipi kiremitlerle kaplıdır. 

 Eserin cephe tasarımında Neoklasik hatların yoğunluğu görülmektedir. Ana cephe 

olarak tasarlanan doğu cephe ile birlikte kuzey ve güney cephelerin merkezleri çıkıntılıdır 

(Foto. 57,58,59,60). Doğu cephe merkezinde dört sütun üzerine oturan bir çıkma ile basık 

kemerli ana kapı belirgin hale getirilmiştir (Foto. 61). Hem zemin hem de birinci katta 

simetrik olarak yerleştirilmiş ve ritmik düzende tekrarlanan dikdörtgen formuna sahip 

pencereler kalın bir silme hattı ile çevrelenerek lento kısmında basık kemer formu ile 
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hareketlendirilmiş ve kemerin iç kısmında alçı malzeme ile yapılmış olan istiridye kabuğu 

formu kullanılmıştır (Foto. 62). Yükseltilmiş bodrum kat, zemin kat ve birinci katı yatay 

düzlemde birbirinden ayıran silme hatları ve çatı seviyesinde Marsilya tipi kiremit kaplı 

kırma çatıyı gizleyen, yalnızca doğu cephede yer alan kalkan duvarını alt ve üst sıradan 

çevreleyen silme hatları bulunmaktadır. Ayrıca cephe köşeleri ve çıkıntı ihtiva eden cephe 

merkezlerinin köşeleri taş malzeme pilastrlar ile belirgin hale getirilmiştir. Süsleme 

unsurlarından uzak, oldukça sade ve Neoklasik hatlara sahip yapı, dönemin kamu 

yapılarında sıkça görülen tasarım programını bünyesinde barındırmaktadır.  

 Yığma tekniğinde inşa edilmiş olan yapının tüm cepheleri sıvalıdır. Özgün boya 

tonuna dair bilgimiz olmayan eserde günümüzde tüm cepheler sarı renge boyanmıştır. 

Giriş bölümünde yer alan sütunlar ile cephe köşelerindeki pilastrlar taş malzemedir. İç 

mekân ise büyük ölçüde günümüze özgün hali ile gelememiştir. Zemin döşemeleri 

günümüzde betonarme ve mermer malzeme ile kaplı olsa da özgün döşeme sisteminin 

pek çok kamu eserlerinde gördüğümüz gibi ahşap malzeme veya karo ile kaplı olması 

muhtemeldir. Kapı ve pencere kanatları ahşap malzemeye sahiptir.  

 Günümüzde betonarme yapılar ile çevrili bir alanda konumlanan eserin 20. 

yüzyılın ilk yıllarında konumu, boyutu ve üslup özelliği ile dikkat çekici bir kimliğe sahip 

olduğu söylenebilir.  

 İnşa edildiği 1900 tarihinden 1962 yılına değin kesintisiz olarak belediye binası 

işleviyle kullanılmış olan eser, tamamen terkedildiği 1970’li yıllardan 1983’e kadar 

metruk bir halde bırakılmış, bu tarihte başlayan uzun soluklu restorasyon çalışmaları 

1993’te bitirilerek 1994 yılında “Kırklareli Müzesi” olarak hizmet vermeye başlamıştır 

ve günümüzde müze işlevini sürdürmektedir183.  

                                                             
183 M. Altuntaş, 1995, s. 88-89. 
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Çizim 18: Kırklareli belediye binası zemin kat krokisi (Emre Kolay) 
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Çizim 19: Kırklareli belediye binası birinci kat krokisi (Emre Kolay) 
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Foto. 48: Kırklareli belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son 

Erişim 13.10.2016) 

 

Foto. 49: “Kırkkilise’de müceddeden inşa olunan daire-i belediye” (Malumat, 261, s.1) 
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Foto. 50: Kırklareli belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 51: Kırklareli belediye binası katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdiven 

(Emre Kolay) 
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Foto. 52: Kırklareli belediye binası zemin kat kuzey kanadı merkezinde yer alan oda 

(Emre Kolay) 

 

Foto. 53: Kırklareli belediye binası zemin kat kuzeybatı köşede yer alan oda (Emre 

Kolay) 
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Foto. 54: Kırklareli belediye binası birinci kat merkez holü genel görünümü (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 55: Kırklareli belediye binası birinci kat güney koridoru (Emre Kolay) 
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Foto. 56: Kırklareli belediye binası birinci kat kuzey koridoru (Emre Kolay) 

 

Foto. 57: Kırklareli belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 58: Kırklareli belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 59: Kırklareli belediye binası batı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 
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Foto. 60: Kırklareli belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 61: Kırklareli belediye binası doğu cephe ana kapı (Emre Kolay) 
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Foto. 62: Kırklareli belediye binası pencere biçimlenmesi (Emre Kolay) 
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 3. 3. 1. 4. Tekirdağ Belediye Binası 

  

 Yapı, Tekirdağ il merkezi, Ortacami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde 

yer almaktadır (Foto. 63).  

 Yapıda tarih, kimlik veya mimar ismi sunabilecek herhangi bir kitabe 

bulunmamaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde ise yapının inşasına dair iki belgeye 

rastlamaktayız. Söz konusu belgelerden birincisi 22 Eylül 1903 (M.) tarihli olup, inşa 

edilip resmi açılışı yapılmış olan Tekfurdağı belediye binasının çekilmiş olan fotoğrafının 

sadarete gönderilmesi hususundadır184. İkinci belge ise 30 Aralık 1903 tarihlidir185. Söz 

konusu belge mimar adının geçmesi sebebiyle önemlidir. Belgenin konusu yapının 

inşasında emeği geçen belediye reisi Adil Bey’in 4. rütbe, kalfa Tanaşo Efendi’nin ise 

Sanayi Madalyası ile taltif edilmesi hususundadır. Arşiv belgeleri dışında dönemin 

popüler dergisi olan Malumat’ın 402 no’lu sayısında Tekfurdağı belediye binasının açılış 

fotoğrafına yer verilmiş, yapının ana cephesi fotoğraflanmıştır186 (Foto. 64). Yukarıda 

değinmiş olduğumuz ilk belgede adı geçen fotoğrafın, Malumat’ta yayınlanmış fotoğraf 

olması muhtemeldir. Çağdaş araştırmalardan M. Satkın’ın Tekirdağ evleri üzerine yapmış 

olduğu araştırmada, yazar söz konusu belediye binasının 1900 yılında istimlak edilmiş 

olan arsa üzerine inşa edildiğini, mimarının ise Bögös adında bir Ermeni kalfa olduğunu 

dile getirmekte, fakat bu bilgiler için herhangi bir kaynak göstermemektedir187. Satkın’ın 

                                                             
184 BOA. DH. MKT. Dosya No: 767, Gömlek No: 58, 29/C/1321 (H.) 

185 BOA. DH. MKT. Dosya No: 804, Gömlek No: 32, 10/L/1321 (H.) 

186 Malumat, 402, 11 Eylül 1319 (24 Eylül 1903), s. 77. 

187 M. Satkın, Osmanlı Dönemi Tekirdağ Evleri, Tekirdağ: Tekirdağ Valiliği Yay., 2012, s. 291. 
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sunmuş olduğu bilgiler Tekirdağ’daki kamu yapıları üzerine yapılmış bir araştırmada da 

tekrar edilmiştir188.  

 Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir kütle halinde eğimli bir arazi üzerine 

oturan yapı, yükseltilmiş bodrum, zemin ve birinci kattan meydana gelmektedir (Çizim 

20,21,22). Güney cephede dört sütundan meydana gelen kolonadlı ana kapı, iç mekânda 

kuzey-güney doğrultuda uzanan geniş bir hole açılmaktadır (Foto. 65). Holün cephe 

tasarımına etkisi, kuzey ve güney cephelerde yaptığı çıkıntı ile görülmektedir. Söz konusu 

koridorun doğu ve batı yanlarda yer alan odalar ile holün kuzey ucuna yerleştirilmiş üç 

kollu merdivenden meydana gelen plan şeması tüm katlarda uygulanmıştır (Foto. 

66,67,68). Böyle bir şema belediye binaları için sıklıkla karşılaşılan bir şema olarak 

görülebilir. Fakat bu yapıda plan tasarımını farklı kılan en önemli ve belki de tek unsur, 

zemin katta batı cephenin merkezine yerleştirilmiş kolonadlı bir girişin adeta bir “giriş 

eyvanı” niteliğinde plan merkezindeki geniş hole açılmasıdır (Foto. 69). Söz konusu 

kolonadlı giriş, batı cephenin de kuzey ve güney cepheler gibi, yapının ana gövdesinden 

çıkıntı yapmasına olanak tanımıştır. Restorasyon raporlarına baktığımızda, özgün plan 

şemasının genel hatları ile günümüze geldiği söylenebilir189. 

                                                             
188 C. Doğan, Tekirdağ Kent Merkezindeki Son Dönem Osmanlı Kamu Yapıları (XIX.-XX. YY.), 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Çanakkale 2016, s. 65. 

189 2012-2013 yılları arasında yapılan kapsamlı restorasyon sonucunda özgün olmayan iki baca kaldırılmış, 

bahçe duvarları eski fotoğraflardan yola çıkılarak yeniden düzenlenmiş, bodrum katta bulunan ve sonradan 

eklenmiş olan PVC doğramalar kaldırılmış, ahşap panellerle kapatılan özgün tavan yeniden düzenlenmiş, 

zemin kat ana girişinde bulunan ve sonradan eklenmiş olan ahşap bölmeler kaldırılmış, yağlı boya ile 

kaplanmış olan sütun ve sütun başlıkları temizlenmiş, plan merkezinde yer alan koridora doğru açılan ve 

özgün olmayan pencereler kapatılmış, ahşap merdiven basamakları yenilenmiş, birinci kat merdiven 

bitiminde yer alan ahşap camekan kaldırılmış, birinci katta sonradan bölündüğü tespit edilen iki odanın 
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  Belediye binalarında görmüş olduğumuz birbirinden farklı üsluplar arasında 

Neoklasik üslup önemli bir yer tutmaktadır. Söz konusu tasarımı Tekirdağ belediye 

binasında da görmekteyiz. Simetrik cephe kurgusu, dışa açıklığı sağlayan unsurların 

biçimlenişi ve katların yatay düzlemde silmelerle belirgin kılınması bir yana, ana ve yan 

kapılar ile balkonlarda yer alan kolonadlı düzen yapının Neoklasik tasarım ilkelerine göre 

inşa edildiğini göstermektedir (Çizim 23,24,25,26-Foto. 70,71,72,73). Burada, üslubu 

tamamlayıcı bir örtü sisteminin eksikliği düşündürücüdür. Cepheleri biçimlendiren 

üsluplarda birbirinden ayrı süsleme repertuvarının ve mimari unsurların kullanılmasına 

karşın, benzer örtü sistemi ile yapı tasarımının tamamlanışı, mimarın üslup kaygısından 

geleneksel mimari uygulama alışkanlıklarına değin pek çok açıdan değerlendirilebilir.  

 Genel itibariye iç ve dış tasarımında sade bir görünüm sergileyen yapıda 

süslemeye dair detaylar, ana kapılar ile balkonlarda yer alan sütun başlıkları, pencere 

silme hatlarında görülen süsleme detayları ile iç mekânda, tavanlarda yer alan geometrik 

ve bitkisel süsleme öğeleri ile karşımıza çıkmaktadır (Foto. 74,75). Sütun başlıklarının 

kompozit düzende tasarlandığını gördüğümüz yapıda, pencere kilit taşlarında ve 

denizlikleri destekler nitelikteki furuş düzenlemelerinde antik süsleme öğeleri arasında 

yer alan akhantus yapraklarının kullanımı Neoklasik bir tutumdur (Foto. 76). Bunun yanı 

sıra iki pencere kilit taşında, güney ve batı cephe merkezindeki ahşap kapılarda 

gördüğümüz ay yıldız motifinin varlığı dikkat çekicidir (Foto. 77). Söz konusu motifin 

Neoklasik üslup repertuvarında yeri olmaması sebebiyle, ancak dönemin politik şartları 

ve mimaride yavaş yavaş değişen ve millileşen yeni bir üslubun habercisi olduğu 

düşünülebilir. Batı cephe merkezinde yer alan giriş bölümünün döşemelerinde 

gördüğümüz geometrik desenli, siyah ve beyaz renklerden meydana gelen karo 

                                                             
duvarı kaldırılarak özgün oda boyutuna ulaşılmış, döşemelerde yer alan muşamba malzeme kaldırılmış, 

ahşap ana giriş kapısı ise temizlenerek boyası yapılmıştır.  
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kaplamalar, bodrum kat holünde ve güney cephe birinci kat balkonunda da uygulanmıştır 

(Foto. 78).  İç mekân tavanlarında yer alan geometrik ve özellikle tavan göbeklerindeki 

kabartma şeklinde çiçek ve meyve tasvirleri pek çok kamu yapısı ve özel konutlarda 

görmüş olduğumuz geleneksel süslemeler arasında sayılabilir. Şu halde, yapının dış 

biçimlenişi ile gerek plan gerekse süsleme açısından iç mekân biçimlenişi arasında üslup 

açısından bir birliktelik söz konusu değildir. Fakat bu ikircikli tavır yalnızca Tekirdağ 

belediye binasına da ait değildir. Pek çok farklı tipteki kamu eserlerinde görülen bir 

yönelimdir.  

 Yığma tuğla tekniğinde inşa edilmiş olan yapıda iç mekân tavan ve döşeme 

malzemesinde ahşabın kullanıldığı görülmektedir. İç mekân bölme duvarında ahşap, 

tuğla ile birlikte kullanılmıştır. Aynı zamanda ana giriş kapısında, pencerelerde, birinci 

katta yer alan balkonlardaki sütunlarda, çatı sisteminde, katlar arası geçişi sağlayan 

merdivenlerin basamak ve korkuluklarında da ahşap malzeme kullanılmıştır (Foto. 

79,80). Bodrum kat pencere şebekelerinde, bahçe duvarında ve birinci kat balkon 

korkuluklarında demir malzemenin kullanıldığı görülmektedir. Mermer malzemenin ise 

ana kapılara çıkan merdivenlerde ve sütunlarda kullanıldığı görülmektedir.  

 İnşa tarihinden itibaren 2008 yılına kadar belediye bünyesinde kullanılan yapı, söz 

konusu tarihte Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası olarak kullanılmaya 

başlanmış, üniversitenin 2011 yılında yapıyı terk etmesinin ardından tekrar Tekirdağ 

Belediye Başkanlığınca kullanılmaya devam etmiştir. 2014 yılında ise Süleymanpaşa 

merkez ilçe belediye başkanlığına devredilmiştir. Günümüzde aynı işlevini 

sürdürmektedir. 
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 Bu süreç içerisinde yapı, 2012-2013 yılları arasında kapsamlı bir restorasyon 

geçirmiştir. Bu restorasyon eserin ikinci onarım süreci olarak görülebilir. Nitekim 1947 

tarihinde de onarım geçirdiği dile getirilmektedir.  

 Yoğun kent dokusu içerisinde, klasik dönem Osmanlı mimari eserlerine yakın bir 

noktada inşa edilmiş olan Tekirdağ belediye binasının hem doğu hem de batı cephesinin 

baktığı alanda mevcut olan ve günümüze kadar ulaşabilen kitabesinde “Abide-i Hürriyet” 

olarak adlandırılan çeşmeler, İttihat ve Terakki Partisi’nin Osmanlı siyasetinde en etkili 

olduğu yıllarda dikilmiştir (Foto. 81,82). Böylece belediye binası ve çevresinin hem 

siyasiler hem de halk tarafından kamusal alan olarak kabul görülüp kullanıldığı sonucunu 

çıkarabiliriz. İleride işleyeceğimiz Fatih belediye binasının çevresinde de görülmekte 

olan bu abide inşası aynı paralelde ilerleyen bir süreci de fiziki olarak gözler önüne 

sermektedir.  
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Çizim 20: Tekirdağ belediye binası bodrum kat planı (C. Doğan, 2016, s.167) 
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Çizim 21: Tekirdağ belediye binası zemin kat planı (C. Doğan, 2016, s.165) 
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Çizim 22: Tekirdağ belediye binası birinci kat planı (C. Doğan, 2016, s.166) 
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Çizim 23: Tekirdağ belediye binası güney cephe (C. Doğan, 2016, s.161) 

 

Çizim 24: Tekirdağ belediye binası doğu cephe (C. Doğan, 2016, s.164) 
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Çizim 25: Tekirdağ belediye binası kuzey cephe (C. Doğan, 2016, s.162) 

 

Çizim 26: Tekirdağ belediye binası batı cephe (C. Doğan, 2016, s.163) 
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Foto. 63: Tekirdağ Belediye Binası Uydu Görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son 

Erişim 13.10.2016) 

 

Foto. 64: “Tekfurdağı’nda mücdeden inşa olunmuş belediye dairesinin resmi küşadı” 

(Malumat, 402, s. 77) 
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Foto. 65: Tekirdağ belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 66: Tekirdağ belediye binası bodrum kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 67: Tekirdağ belediye binası katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdiven (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 68: Tekirdağ belediye binası birinci kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 69: Tekirdağ belediye binası zemin kat batı cephe girişi (Emre Kolay) 

 

Foto. 70: Tekirdağ belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 71: Tekirdağ belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

Foto. 72: Tekirdağ belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 73: Tekirdağ belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 74: Tekirdağ belediye binası batı cephe merkezinde yer alan ahşap sütun ve sütun 

başlıklarıyla hareketlenen balkon bölümü (Emre Kolay) 
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Foto. 75: Tekirdağ belediye binası iç mekân tavan kaplamalarında yer alan geometrik 

desen oluşturan ahşap çıtalar ve tavan göbekleri (Emre Kolay) 

 

Foto. 76: Tekirdağ belediye binası cephe tasarımında uygulanan pencere biçimlenmesi 

(Emre Kolay) 
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Foto. 77: Tekirdağ belediye binası ahşap kapılarındaki ay-yıldız motifi (Emre Kolay) 

 

Foto. 78: Tekirdağ belediye binası zemin kat batı girişindeki zemin karoları (Emre 

Kolay) 
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Foto. 79: Tekirdağ belediye binası birinci kat balkonlarında yer alan ahşap sütun ve 

mermer sütun kaideleri (Emre Kolay) 

 

Foto. 80: Tekirdağ belediye binası iç mekân ahşap merdiven korkulukları (Emre Kolay) 
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Foto. 81: Tekirdağ belediye binası batı cephenin baktığı parkta yer alan Abide-i 

Hürriyet anıtı (Emre Kolay) 

 

Foto. 82: Tekirdağ belediye binası doğu cephesinin baktığı bahçede yer alan Abide-i 

Hürriyet anıtı (Emre Kolay) 
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3. 3. 2. Anadolu Coğrafyasında İnşa Edilen Belediye Binaları 

 

 3. 3. 2. 1. Bitlis Belediye Binası 

 Yapı, Bitlis İl Merkezi, Zeydan Mahallesi, Kazım Dirik Caddesi üzerinde, Bitlis 

Kalesi’nin doğu yönündeki surlarına bitişik konumda yer almaktadır (Foto. 83). 

 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nden inşasına dair herhangi bir belgeye 

rastlanmayan Bitlis belediye binasının ana kapısı üzerinde yer alan kitabesinden, II. 

Abdülhamid döneminde, 1897 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır (Foto. 84). 

Kitabesinde şu ifadeler yer alır: 

Hazreti Sultan Hamid Han-ı Terakki Perverin / Feyz-i lütfu eyledi ihya bu 

mülkü devleti / Saye-i şahanede ikmal edildi bu bina / Verdi ziynet beldeye 

tarz-ı cedid-u heybeti / Bir çıkınca çıktı bu mısrada tarihi tam / Oldı inşaya 

sebeb Vali Ömer Bey himmeti / 1315 sene / Rabiulevvel190 

 Eserin, Bitlis Valisi olarak Tahsin Paşa’nın yerine 1895’te vekâleten atanan Ömer 

Bey’in valiliği döneminde191, 1897 yazında inşa edildiği kitabesinden anlaşılmaktadır.  

 Düz bir arazi üzerine konumlanan yapı, zemin ve birinci kattan meydana 

gelmektedir (Çizim 27,28). Zemin katın doğu cephe merkezinde yer alan ana kapıya çift 

kollu merdiven ile ulaşım sağlanmaktadır (Foto. 85). Plan merkezinde doğu-batı 

doğrultusunda uzanan bir hol ve holün iki tarafına simetrik olarak yerleştirilmiş birimler 

                                                             
190 Söz konusu kitabenin okunmasında katkıda bulunan Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Ebubekir Sıddık Şahin’e teşekkür 

ederim. 

191 Ömer Bey’in Bitlis Valisi olarak atandığına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde rastladığım belge için 

bkz. BOA, Y. A. HUS., Dosya No: 318, Gömlek No: 88, Tarih: 7/Ş/1312 (H.)-3 Şubat 1895 (M.) 
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ile holün batı ucunda katlar arası geçişi sağlayan çift kollu bir merdiven, plan tasarımının 

ana hatlarını oluşturmaktadır ve her iki katta da benzer biçimde uygulanmıştır (Foto. 

86,87,88). Genellikle kamu yapılarında görmüş olduğumuz kırma çatı tipi örtü sistemi, 

burada düz dam olarak karşımıza çıkar. Uzun yıllar belediye binası olarak kullanılmış 

olan yapıda plan tasarımının büyük ölçüde özgünlüğünü koruduğunu söyleyebiliriz.  

 İnşa edildiği dönemin mimari eğilimini fiziki olarak barındıran, Neoklasik hatlara 

sahip Bitlis belediye binasının, Bitlis gibi “konvansiyonel” bir bölgede böylesine batılı 

bir üslubu barındırması şüphesiz kent siluetinde farklılık yaratmıştır. Ortaçağdan bu yana 

alışılagelmiş süsleme programının kullanıldığı bölgede merkezi yönetim, gücünü kamu 

yapıları aracılığı ile Neoklasik çizgilerle gösterebilmiştir192. Yapının sahip olduğu söz 

konusu üslubun kentte uyandırdığı yankı, Verdi ziynet beldeye tarz-ı cedid-u heybeti 

ifadesi ile yapı kitabesine de yansımıştır. Yoğun süsleme programına sahip olmayan 

belediye binasının Bitlis Kalesi surlarına dayanan batı ve sonradan inşa edilmiş 

betonarme bir yapı ile kapatılmış olan kuzey cepheleri hariç tüm cephelerde dışa açıklık 

kalın silme hatlarına sahip düşey dikdörtgen çerçeveli pencereler ile sağlanmıştır (Foto. 

89). Zemin katta basık kemerli olan söz konusu pencereler birinci katta düz kemerli olarak 

tasarlanmıştır ve düşey dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Plan şemasına 

bakıldığında günümüzde dışa kapalı olan kuzey cephe ile güney ve doğu cephelerde söz 

konusu pencerelerin ritmik düzende yerleştirildiğini görmekteyiz. Pek çok kamu 

yapısında görmüş olduğumuz gibi, Bitlis belediye binasında da zemin ve birinci kat yatay 

bir silme hattı ile bölünmüştür. Benzer bir silme hattı yine birinci kat ile çatıyı örten 

parapet duvar arasına yerleştirilmiştir. Birinci kat merkezindeki çıkma ve cephe köşeleri 

                                                             
192 Osmanlı yönetimi altında yüzyıllar geçirmesine rağmen, Ortaçağ Anadolu mimarlığının strüktürel ve 

bezeme geleneğini sürdüren Bitlis ve çevresindeki yapılar için bkz: M. O. Arık, Bitlis Yapılarında 

Selçuklu Rönesansı, Ankara: Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yay., 1971. 
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kasetli pilastrlar ile hareketlendirilmiştir (Foto. 90). Yükseltilmiş giriş platformunun 

doğuya bakan tek yüzünde ise basık kemerli bir niş içerisine çeşme yerleştirilmiştir (Foto. 

91). Belediye binasının dış cephesine yerleştirilmiş olan tek çeşme bu yapıda 

görülmektedir. İç mekânda ise herhangi bir süsleme öğesine rastlanmamıştır.  

 Yapının ana malzemesi taştır. Bölge mimarisinde anıtsal yapıdan konuta kadar 

yüzyıllardır yaygın olan taş malzeme kullanımı, kamu yapılarının inşasında da 

sürdürülmüştür. Eserin cephe duvarlarının yanı sıra döşeme malzemesinin de taş kaplama 

olduğunu görmekteyiz. Taş malzeme zemin katın tüm odalarında ve birinci katın holünde 

görülür. Günümüzde birinci kat odalarının döşeme malzemesi ise ahşaptır. Aynı zamanda 

katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdivende hem taş hem de ahşap malzeme bir arada 

kullanılmıştır. Kapılarda, döşemede ve merdivende kullanılan ahşap malzeme özgün 

değildir. Restorasyon sürecinin henüz tamamlanmış olmasına rağmen dış cephenin pek 

çok yerinde nemlenme gözlemlenmiştir. Bu durum yapılan onarım çalışmalarının 

kalitesini ortaya koymaktadır. İnşa edildiği yıllarda yalnızca bir cephesinin sur duvarına 

bitişik olduğu, diğer cephelerinin ise herhangi bir yapıyla bağlantısı olmadığı tarihi 

bilinmeyen fakat üstündeki yazıdan Erken Cumhuriyet döneminde çekildiği anlaşılan bir 

fotoğraftan okunabilmektedir (Foto. 92). 

 Günümüzde Bitlis belediyesine bağlı bir sanat merkezi olarak kullanılan yapı, 

kent merkezinde, ortaçağ dokusunu oluşturan yapılar topluluğunun yoğunlukta olduğu 

bir bölgede bulunmaktadır. Ticari faaliyetlerin yoğunlukta olduğu bir mevkie 

konumlandırılan söz konusu belediye binasını bu tutumuyla İzmir, Bursa, Kastamonu, 

Karaman ve Samsun belediye binalarıyla karşılaştırabiliriz.  
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Çizim 27: Bitlis belediye binası zemin kat planı (Van KVKBKM) 

 

Çizim 28: Bitlis belediye binası birinci kat planı (Van KVKBKM) 
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Foto. 83: Bitlis belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, Son Erişim: 

13.10.2016) 

 

Foto. 84: Bitlis belediye binası inşa kitabesi (Mesut Gül) 

 

 



146 
 

 

Foto. 85: Bitlis belediye binası doğu cephe merkezinde yer alan çift kollu merdiven 

(Mesut Gül) 

 

 

Foto. 86: Bitlis belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Mesut Gül) 
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Foto. 87: Bitlis belediye binası katlar arası geçişi sağlayan çift kollu merdiven (Mesut 

Gül) 

 

Foto. 88: Bitlis belediye binası birinci kat holü genel görünümü (Mesut Gül) 
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Foto. 89: Bitlis belediye binası doğu cephe genel görünümü (Mesut Gül) 

 

Foto. 90: Bitlis belediye binası cephe köşelerinde yer alan pilastrlar (Mesut Gül) 
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Foto. 91: Bitlis belediye binası doğu cephe merkezinde yer alan çeşme nişi (Mesut Gül) 

 

Foto. 92: Bitlis belediye binasına ait Erken Cumhuriyet döneminde çekilmiş bir 

fotoğrafı (Atatürk Kitaplığı Fotoğraf Arşivi No: Krt 015191) 
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 3. 3. 2. 2. Bursa Belediye Binası 

 Yapı, Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Orhanbey Mahallesi, Atatürk Caddesi’nde 

eğimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Eser, bulunduğu konum itibariyle ortaçağ kent 

dokusu içerisinde, erken ve klasik dönem Osmanlı mimarisinin dini, sosyal ve ticari 

yapılarının bulunduğu, ticaret ağının günümüzde dahi yoğun olduğu bir mevkide yer 

almaktadır193 (Foto. 93).  

 Yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Başbakanlık Osmanlı 

Arşivlerinde yapılan taramalar sonucunda da yapının inşa süreciyle ilgili herhangi bir 

belgeye rastlanmamıştır. Bununla beraber daha geç kaynaklarda yapının Hüseyin Hüsnü 

Bey’in belediye reisliği ve Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa valiliği döneminde 1879 yılında 

inşa edildiği belirtilmekte, mimarının ise Kütahyalı Şehbender olduğu dile 

getirilmektedir194. N. Yazıcı ve Ş. Kaya, yapının iç mekanının 1889’da geçirmiş olduğu 

yangın sonrasında 1902 yılında yeniden tasarlandığını ve yapının günümüzdeki doğu 

girişinin bu dönemde inşa edildiğini belirtmektedir195. K. Baykal ise 1902 yılında yapının 

                                                             
193 Z. Dörtok-Abacı, Modernleşme Sürecinde Bursa Kenti’nin Mekansal ve Sosyal Değişimi (1860-

1910), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bursa 2005, s. 86-87. 

194 N. Yazıcı, Ş. Kaya, “Municipal Buildings From Tanzimat to Republic: Bursa Province”, Thirteenth 

International Congress of Turkish Art, Budapest: Hungarian National Museum, 2009, s. 717. B. Saint-

Laurent, “Bir Tiyatro Aşığı Ahmed Vefik Paşa ve XIX. Yüzyıl Sonlarında Bursa’nın Yeniden 

Biçimlendirilişi”, Bir Masaldı Bursa, (Haz. Engin Yenal), İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1996, s. 113-115. 

B. Saint-Laurent, “Bir Tiyatro Amatörü: Ahmet Vefik Paşa ve 19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Bursa’nın 

Yeniden Biçimlenmesi”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri, (Çev. Ali Berktay), İstanbul: Tarih 

Vakfı Yurt Yay., 1996, s. 94-96. K. Baykal, Bursa ve Anıtları, Bursa: Eski Eserleri Sevenler Kurumu 

Yay., 1993, s. 102. Anonim, “Belediye Sarayı (Bursa)”, Bursa Ansiklopedisi, C. 1, Burdef Yay., 2002, s. 

246. Y. Avcı, 2017, s. 78. Z. Dörtok-Abacı, 2005, s. 86. 

195 N. Yazıcı, Ş. Kaya, 2009, s. 718. 
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büyük salonunun inşa edildiğini söylemekte, kaynak olarak da 1927 tarihli Hüdavendigar 

Vilayeti Salnamesini göstermektedir. Baykal’ın göstermiş olduğu kaynakta Bursa’daki 

yangınlar hakkında bilgi verilse de belediye binasına dair herhangi bir bilgi 

bulunmamakta196 fakat yapının bir fotoğrafı paylaşılmaktadır (Foto. 94). E. Özendes’in 

çalışmasında, 1901 yılında belediye binasında misafir edilmiş olan Avrupalı bir hanedan 

heyetini fotoğraflayan Papazyan’ın fotoğrafı paylaşılmakta, söz konusu fotoğrafta heyet, 

yapının batı girişinde yer almaktadır197. F. Yıldırım, Bursa’yı ziyaret eden seyyahları 

incelediği çalışmasında, 1909 yılında bir sergiye katılmak için Bursa’ya gelen 

Daskalov’un belediye binası hakkında yalnızca “iki katlı ve hoş bir yapı” ifadesini 

kullandığını belirtmektedir198. Ç. Güntan ise II. Abdülhamid dönemi kamu yapılarını 

irdelediği çalışmasında belediye binasının, hastane, tiyatro ve postahane binalarıyla 

birlikte 1879 yılından sonra, Ahmet Vefik Paşa’nın valiliği döneminde inşa edildiğini 

belirtmektedir199. Belgelerden inşa tarihini kesin olarak tespit edemediğimiz ve kitabesi 

olmayan söz konusu yapının, II. Abdülhamid’in saltanat yılları içerisinde, 19. yüzyılın 

son çeyreğinde inşa edildiği söylenebilir. 

 Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen bir kütleye sahip olan yapı, yükseltilmiş 

bodrum, zemin ve birinci katlardan meydana gelmektedir. Doğu-batı doğrultusunda 

uzanan ve hem kuzey hem de güney merkezinde oval üç kollu merdivenin yer aldığı geniş 

bir hol ile bu holün kuzey ve güney yönlerine yerleştirilen odalardan oluşan plan şeması, 

                                                             
196 Anonim, Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi, Bursa: Bursa Vilayet Matbaası, 1927, s. 47. 

197 E. Özendes, Osmanlı’nın İlk Başkenti Bursa: Geçmişten Fotoğraflar, (Haz. Gülçin İpek), İstanbul: 

Yapı-Endüstri Merkezi Yay., 1999, s. 85. 

198 F. Yıldırım, 14. Yüzyıldan Cumhuriyet Dönemi’ne Kadar Yabancı Seyyahların Gözünden Bursa 

İlindeki Mimari Eserler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Ankara 2013, s. 759. 

199 Ç. Güntan, 2007, s. 133. 
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hem zemin hem de birinci katta uygulanmıştır (Çizim 29,30-Foto. 95,96). Yapının 

bodrum katına geçiş batı cephe merkezinde yer alan kapı ile sağlanmakta olup 1996 

yılında onarım geçiren bu kat, günümüzde özgün planını tamamen kaybetmiştir (Çizim 

31). B. Saint-Laurent, bu plan şemasının geleneksel Osmanlı konak plan şemalarıyla 

ilişkili olduğunu söylemektedir200. Orta sofalı plan şemasının söz konusu yapıda 

uygulandığını söylemek yanlış olmasa da sofanın genişliği, merdivenin konumu ve 

boyutu ile dış mekân ile ilişki sağlayan kapıların konumuna baktığımızda konak plan 

şemalarından sapan ve kamu yapısına dönüşen bir tasarımla karşılaşırız. 

 Bir kamu yapısı olarak tasarlanan Bursa belediye binası, cephe biçimlenmesi 

açısından döneminin kamu yapısı tasarım kalıplarının dışına çıkan hem sıra dışı hem de 

geleneksel çizgiye sahip bir eserdir (Çizim 32-33-34-Foto. 97,98,99,100). Yükseltilmiş 

bodrum katın kesme taş malzemesi hariç tüm yapıda pişmiş dolu tuğla malzeme ve ahşap 

hatıl malzeme hakimdir. İç mekâna ulaşım, doğu ve batı cephe merkezlerinde yer alan iki 

kapı ile sağlanmaktadır. İki kapının da biçimlenişi farklıdır. Doğu cephedeki kapının önü 

sekiz sütunla taşınan birinci kat ile örtülüdür ve böylece bir giriş revağı oluşturulmuştur 

(Foto. 101). Yukarıda da zikrettiğimiz gibi pek çok araştırmacı söz konusu bölümün 

1901-2 tarihinde inşa edildiğini dile getirmektedir. Bu bölümün inşa tarihi belgelerle 

kesinleşmemiş olsa dahi sonradan eklemlenmiş olduğu açıkça görülmektedir. Batı 

cephedeki kapıya ise çift kollu kesme taş merdiven ile ulaşılır. Kapının üstü, birinci katta 

yer alan çıkıntı ile örtülmüştür (Foto. 102). Söz konusu çıkıntı iki sütun ve dört ahşap 

konsol ile desteklenmektedir. Kuzey ve güney cepheler benzer biçimde tasarlanmıştır. 

Günümüzde bu cephelere simetrik olarak yerleştirilen ikişer baca çıkıntısı özgün değildir. 

Ayrıca güney cephe merkezinin birinci katındaki girinti, ilk yapım aşamasında zemin 

katta da bulunmakta iken, zemin kat girintisi sonraki yıllarda iç mekâna dâhil edilmiştir. 

                                                             
200 B. Saint-Laurent, 1996, s. 115. 
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Yapının tüm cephelerinde belirgin olan geniş saçaklar araştırmacıların da haklı olarak 

üzerinde durdukları gibi Barok etkisi yaratmaktadır (Foto. 103). Kırma çatılı örtü 

sisteminde kamu yapılarından farklı olan biçimlenme, çatı merkezindeki sekiz köşeli 

cihannümadır (Foto. 104,105). Cihannüma, birinci kat merkezindeki hole doğal 

aydınlatma sağlamaktadır. Belediye yetkilileri sözlü olarak bu bölümde daha önceden 

yuvarlak bir merdivenin olduğu ve cihannümadan bu merdiven sayesinde tüm kentteki 

yangın olaylarının takip edilebildiği bilgisini aktarmıştır. Yalnız bu bilgiyi destekleyecek 

herhangi bir görsel ya da yazılı belgeye rastlanmamıştır. Söz konusu öğe, pek çok bölgede 

Osmanlı konutlarında karşımıza çıksa da genel olarak kamu yapılarında tercih 

edilmemektedir. Dışa açıklığı sağlayan pencereler, tüm cephelere ritmik olarak 

yerleştirilmiş ve basık kemerli olarak tasarlanmıştır.  

 Tuğla-ahşap konstrüksiyonlu cephe tasarımında ahşap hatılların yanında cephe 

hareketliliği sağlayan bir diğer unsur tuğla malzeme ile yapılmış olan ve pencere 

çevrelerinde karşılaştığımız yıldız ve servi ağacı formlarıdır (Foto. 106). Söz konusu 

süsleme öğelerine, 18. yüzyıl Barok ve Ampir üsluba sahip yapıların süsleme 

programlarında da sıklıkla karşılaşılır. Şu halde yapının geniş ahşap saçak kurgusu ile 

cephelerdeki süsleme detayları arasında bir uyumdan söz edilebilir. İç mekân süsleme 

programı ise daha sadedir. Barok kıvrımlara sahip üç kollu ahşap merdiven ve merdivenin 

etrafında konumlandırılmış yivli sütunlar; sütunları birbirine bağlayan ahşap kemerlerin 

oval formları ile ahşap tavanlardaki yaldızlı çıtalar iç mekânda hareketlilik sağlayan 

unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (Foto. 107,108). Ahşap tavanlardaki hareketlilik 

doğuda yer alan revak bölümünün tavanında da devam etmektedir (Foto. 109). En yoğun 

süsleme detaylarına pek çok belediye binasında da rastladığımız gibi meclis salonunda 

görülmektedir. Tavan süslemeleri ile öne çıkan söz konusu mekânda kalem işi girift 

süslemeye sahip ahşap tavan göbeği, tavan eteğinde bulunan ahşap silme hatları ve 
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konsollar öne çıkan süsleme detayları olarak karşımıza çıkar (Foto. 110,111,112). Kamu 

yapılarının iç mekânlarında görmüş olduğumuz sadelik bu yapıda da belirgindir.  

 1335-1363 yılları arasında Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış, her dönem 

yoğun inşa faaliyetlerinin yürütüldüğü ve her dönemin mimari kimliğini siluetinde 

barındıran Bursa, 19. yüzyılda da kentsel gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. 

Günümüzde önemli bir sanayi kenti olan Bursa, Osmanlı’nın son dönemlerinde de 

özellikle ipek ticaretinde ve üretiminde önemli rol üstlenmiş, tüccarların ve seyyahların 

sıklıkla ziyaret ettiği bir merkez konumuna gelmiştir. Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu 

böyle bir kentte, beledi bir teşkilatın varlığı 19. yüzyılın ikinci yarısında bir zaruret haline 

gelmiş, çıkarılan nizamnameler sonucunda pek çok taşra kenti gibi Bursa’da da 1867 

yılında belediye teşkilatı kurulmuştur201. İlk belediye binasına dair elimizde yazılı veya 

görsel herhangi bir belge olmasa da çıkarım yapmak zor değildir. İlk kez kurulan belediye 

teşkilatı, kiralanmış bir konağı veya postane, hükümet konağı gibi kamu yapılarının bir 

bölümü kullanmaktadır. Y. Avcı da ilgili çalışmasında ilk belediye teşkilatının Hükümet 

Konağı içerisinde hizmet vermiş olabileceğini dile getirmektedir202. Burada, incelemiş 

olduğumuz bu eseri farklı kılan nokta, taşrada inşa edilmiş ilk belediye binalarından birisi 

olmasıdır.  

                                                             
201 Z. Dörtok-Abacı, 2005, s. 86. Y. Avcı, 2017, s. 78. 

202 Y. Avcı, 2017, s. 78. 
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Çizim 29: Bursa belediye binası zemin kat planı (Bursa KVKBKM arşivinden 

düzenlenmiştir) 

 

Çizim 30: Bursa belediye binası birinci kat planı (Bursa KVKBKM arşivinden 

düzenlenmiştir) 
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Çizim 31: Bursa belediye binası bodrum kat planı (Bursa KVKBKM arşivinden 

düzenlenmiştir) 

 

Çizim 32: Bursa belediye binası doğu cephe çizimi (Bursa KVKBKM arşivinden 

düzenlenmiştir) 



157 
 

 

Çizim 33: Bursa belediye binası kuzey cephe çizimi (Bursa KVKBKM arşivinden 

düzenlenmiştir) 

 

 

Çizim 34: Bursa belediye binası güney cephe çizimi (Bursa KVKBKM arşivinden 

düzenlenmiştir) 
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Foto. 93: Bursa belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, Son Erişim: 

13.10.2016) 

 

Foto. 94: Bursa belediye binası (Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi, 1927) 
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Foto. 95: Bursa belediye binası zemin kat hol genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 96: Bursa belediye binası birinci kat hol genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 97: Bursa belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 98: Bursa belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 99: Bursa belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 100: Bursa belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 101: Bursa belediye binası doğu cephe revak genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 102: Bursa belediye binası batı cephe giriş bölümü (Emre Kolay) 
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Foto. 103: Bursa belediye binası ahşap saçakları (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 104: Bursa belediye binası cihannüma genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 105: Bursa belediye binası cihannüma iç mekândan görünümü (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 106: Bursa belediye binası dış cephedeki servi ağaçları motifi (Emre Kolay) 
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Foto. 107: Bursa belediye binası iç mekân oval formlu üç kollu merdiven (Emre Kolay) 

 

 

 

Foto. 108: Bursa belediye binası iç mekân ahşap sütunları (Emre Kolay) 
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Foto. 109: Bursa belediye binası doğu giriş ahşap tavan süslemesi (Emre Kolay) 

 

 

Foto. 110: Bursa belediye binası meclis salonu genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 111: Bursa belediye binası meclis salonu kalem işi süslemeli tavan göbeği (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 112: Bursa belediye binası meclis salonu ahşap tavan ve tavan eteği süsleme 

öğeleri (Emre Kolay) 
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 3. 3. 2. 3. İzmir Belediye Binası 

 Yapı, İzmir İl merkezi, Konak İlçesi, Konak Mahallesi, 900 No’lu sokakta yer 

almakta, konum itibariye yoğun tarihi kent dokusu içerisinde bulunmaktadır (Foto. 113). 

Dönem kaynaklarında da belirtildiği üzere eser, kentin en eski yerleşim bölgelerinden biri 

olan Hisarönü (İçkale) mevkiinde konumlanmaktadır. 

Sanayi devrimiyle birlikte dünyaya açılan Avrupa piyasası için İzmir, başkent 

İstanbul ile birlikte önemli bir merkez ve doğuya açılan kapı olmuştur. Özellikle 19. 

yüzyılda Avrupalı tüccarların burada ticaret faaliyetlerini yürütmesi ve şirketleri için 

bürolar açmasının yanı sıra, Osmanlı gayrimüslim tebaanın Avrupa ile daha yakın ticari 

ve sosyal ilişkiler kurması, İzmir limanının hinterlandını genişlettiği gibi kentin fiziki 

çehresinde de dikkate değer dönüşümlere kapı aralamıştır. Kentin hızla büyümesiyle 

birlikte özellikle kentin levanten ve Avrupalı tüccar sınıfının, beledi ihtiyaçların 

karşılanması adına bir belediye teşkilatının kurulması yönündeki talebi 1867 yılında Bab-

ı Ali tarafından uygun bulunmuş, yaklaşık bir yıl sonra, 1868 yılında İzmir Belediyesi 

kurulmuştur203. Fakat belediyenin uzun yıllar mali ve idari problemler yaşadığı, hatta 

birinci ve ikinci daire olarak bölünüp tekrar birleştirildiği bilinmektedir204. İki daireyi 

birleştiren dönemin İzmir valisi Halil Rıfat Paşa’nın, kuruluşundan itibaren kiralanan 

binalarda ikamet etmiş olan belediye teşkilatı için 1891 yılında yeni bir bina inşa ettirdiği 

dile getirilmektedir205. 2000 altın gibi bir maliyetle inşa edilen söz konusu yapının zemin 

                                                             
203 E. Serçe, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İzmir’de Belediye (1868-1945), İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 

1998, s. 54-57. 

204 E. Serçe, 1998, s. 61, 72. 

205 E. Serçe, 1998, s. 72-73. K. Yıldırım, 2008, s. 141. N. Birol, Halil Rıfat Paşa Dönemi ve İcraatları 

(1827-1901), İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya 1999, s. 

132-133. 
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katı dükkân olarak düzenlenmiş ve belediye tarafından önce satılmak istendiyse de 

sonradan bu dükkânlar kiraya verilmiştir206.  

 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde İzmir belediyesine dair pek çok arşiv belgesi 

bulunmasına rağmen belediye binasının inşa süreci ile ilgili herhangi bir veriye 

rastlanmamıştır. Yalnız, 19. yüzyılın sonlarına doğru yayın hayatına giren ve İzmir’de 

çıkartılan Hizmet adlı gazetenin 12 Ağustos 1891 (M.) tarihli 474 sayılı nüshasında, inşası 

tamamlanan belediye binasının 15 Ağustos 1891 (M.) tarihinde açılışının gerçekleşeceği 

ile ilgili bir haber yer almaktadır207. Haberde şu satırlara yer verilmektedir:  

 “İnşaatı hitam bulduğunu yazdığımız daire-i belediyenin resm-i 

küşadı Ağustosun on beşinde icra edilecektir. Belediyenin ekser eşyası 

daireye nakledilmiş ise de yevm güzden evvel heyet oraya geçmeyecektir” 

 Yapının inşa edilip taşınma işleminin gerçekleştiğini fakat belediye meclisinin 

birkaç ay daha yeni binayı kullanmayacağı, ilgili haberde belirtilmişse de heyetin yeni 

binayı hemen kullanmayışının nedeni hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir. Yine, 

yapının mimari özellikleri, konumu ve mimarı hakkında da herhangi bir bilgi 

zikredilmemektedir. Yapının konumunu, 1905 tarihli mühendis Charles Edward Goad’ın 

çizdiği İzmir haritasından takip edebiliriz. Bu haritada, belediye binası 10 ada, 209 

parselde yer almakta, Birinci Belediye Sokak ile Kale Arkası Sokak tarafından 

çevrelendiği görülmektedir (Harita 2). Yapının mimarı hakkında herhangi bir belgeye 

rastlanmamıştır. İ. Uzun, yapının mimarı olarak Evstratios E. Kalonaris adının 

                                                             
206 K. Yıldırım, 2008, s. 141-142. 

207 Hizmet, 474, 31 Temmuz 1307 (12 Ağustos 1891), s. 1. K. Yıldırım, Halil Rıfat Paşa’nın Aydın 

Valiliği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2008, s. 

141. 
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bahsedildiği bilgisini vermekte, fakat bu bilgiye dair herhangi bir kaynak 

sunmamaktadır208.  

 Eğimsiz bir arazı üzerinde dikdörtgen şeklinde plana sahip olarak konumlanan 

yapı iki katlı olarak tasarlanmıştır (Çizim 35,36). Günümüzdeki ikinci kat ise tarihi 

bilinmeyen bir dönemde eklenmiştir (Çizim 37). İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü arşivinde yer alan 1590 Numaralı dosya içerisindeki 

1979 tarihli bir raporda söz konusu ikinci kat zikredilmektedir. Ayrıca 1933 tarihli 

Belediyeler kitabında yer alan söz konusu yapının fotoğrafında ikinci kat görülmektedir. 

Şu halde bahsi geçen katın bu tarihten önce eklendiği söylenebilir. Dış cephe 

biçimlenmesinin diğer katlara göre farklılık göstermesi ve belediye yetkililerinin sözlü 

aktarımlarına dayanarak ikinci katın özgün nitelikte olmadığını söyleyebiliriz. Zemin 

katın doğu kanadında kuzey-güney doğrultusunda uzanan koridorun batı merkezinden, 

üst katlara geçişi sağlayan çift kollu merdivenin yer aldığı mekâna geçiş sağlanmaktadır 

(Foto. 114,115). Dükkân olarak kullanıldığını düşündüğümüz zemin kattaki diğer 

mekânlar özgün plan şemasını ve malzeme özelliklerini yitirmişlerdir. Benzer bir şekilde 

zemin kat ile birinci kat arasına sonradan yerleştirildiğini düşündüğüm ara katın ne zaman 

eklendiği konusunda herhangi bir belgeye rastlanmamıştır (Çizim 38). Gerek ikinci kat 

gerekse söz konusu ara katın eklenmesinde beledi işlerin yoğunlaşması ve belediye 

kadrosunun genişlemesi birincil etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Plan merkezinde yer 

alan ve doğu-batı doğrultusunda uzanan çift kollu merdiven, birinci katta holün 

merkezine açılmaktadır (Foto. 116,117). Odalar, holün kuzey ve güney yakasına 

yerleştirilmiştir. Ana cepheye bakan ve balkon ile dışa açılan odanın meclis salonu olarak 

kullanıldığı söylenebilir (Foto. 118). Günümüzde holün batı tarafına eklenmiş bağımsız 

                                                             
208 İ. Uzun, “İzmir Belediyesi (TBMM Egemenlik Evi)”, İzmir: İzmir Kent Ansiklopedisi, Mimarlık 

(Birinci Cilt), İzmir Büyükşehir Belediyesi Yay., 2013, s. 350. 
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bir mekân yer almaktadır. Söz konusu mekânın özgün olmadığını düşünmekteyim. 

Benzer bir uygulama, Kastamonu belediye binasında da karşımıza çıkmaktadır. Sonradan 

eklenen ikinci kat plan şeması da birinci kat plan şemasıyla benzer özellikleri 

göstermektedir (Foto. 119).  

 İki katlı olarak tasarlanan yapının doğu ve batı kanadının komşu yapılarla bitişik 

olması sebebiyle cephe biçimlenmesini yalnızca kuzey ve güney cephelerden okuyabiliriz 

(Foto. 120,121). Genel tasarım anlayışına bakıldığında hem kuzey hem de güney 

cephedeki dışa açılımı sağlayan yapı elemanlarının ritmik ve simetrik bir düzende 

yerleştirildiği görülmektedir (Çizim 39,40). Zemin kat doğu köşesinde yer alan beş 

merkezli sepetkulpu kemere sahip ana kapı formu, batı köşede de tekrarlanmıştır (Foto. 

122). Düşey dikdörtgen bir çerçeve içerisinde yer alan basık kemerli pencere açıklıkları 

hem zemin hem de birinci katta düzenli aralıklarla yerleştirilmiştir (Foto. 123). Birinci 

kat merkezinde yer alan meclis odası ana cepheye demir korkuluğa ve konsollara sahip 

geniş bir balkon ile açılmaktadır (Foto. 124). Sonradan eklenen ikinci katın pencereleri 

ise düşey dikdörtgen biçiminde açıklığa sahiptir. Katları yatay düzlemde bölen silme 

hatları ile dikey olarak bölen pilastr öğeleri cepheyi hareketlendiren unsurlar olarak 

karşımıza çıkar. Ayrıca pencere açıklıklarının yerleştirildiği dikdörtgen çerçevelerin sıva 

renginden farklı bir renge sahip taş malzeme ile meydana getirilmiş olması cephe 

hareketliliğine katkı sağlamıştır. Benzer uygulamalar arka cephe olarak sayılabilen güney 

cephede de izlenmektedir. Genel hatlarıyla değerlendirildiğinde İzmir belediye binasının 

cephe tasarımında Neoklasik üslubun baskın olduğu görülmektedir. 

 Süsleme özellikleri açısından oldukça yalın bir tasarıma sahip olan cephe 

biçimlenmesinde süsleme detaylarına kapı kemerlerinde rastlanmaktadır. Kemerlerin 

kilit taşlarında görülen akhantus yaprağı formu ile kemer köşelerinde yer alan ay-yıldız 

motifi dış cephe biçimlenmesinin sahip olduğu süsleme öğeleridir (Foto. 125). Aynı 

zamanda birinci kat ile ikinci katı yatay olarak bölen silme hattının altında yer alan 
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dendani209 motifli suyolu ve balkonu taşıyan demir konsolların geometrik ve bitkisel 

motiflerle meydana getirilişi ile cephede dikey bölümlenmeyi sağlayan pilastrları 

sonlandıran silme hattının altına yerleştirilen yumurtalı suyolu dış cepheyi 

hareketlendiren süsleme özellikleri arasında yerini alır. Ay-yıldız motifi iç mekânda, 

zemin kattaki merdivene açılan kapının kilit taşında da uygulanmıştır (Foto. 126). İç 

mekânda süsleme öğeleri birinci kat hol tavanında ve meclis salonunun tavan 

biçimlenmesinde yoğunlaşmaktadır. Kare ve dikdörtgen çerçeveler içerisine yerleştirilen 

rumi, palmet ve girift bitkisel motiflerden meydana gelen kalemişi süslemeler birinci kat 

holünün tavanını hareketlendirmektedir (Foto. 127). Tavan eteğinde yer alan iç ve dış 

bükey süsleme hattı ile hemen altına yerleştirilen dendani suyolu, tavan süsleme öğelerini 

tamamlar niteliktedir (Foto. 128). Benzer formlar meclis salonunun tavan 

biçimlenmesinde de uygulanmıştır (Foto. 129). Ayrıca zemin katta yer alan ve merdivene 

açılan demir kapıdaki dört dikdörtgen pano içerisine yerleştirilmiş olan vazo içerisinden 

çıkan çiçek motifleri de iç mekân süsleme unsurları arasında sayılabilir (Foto. 130). 

Kargir olarak inşa edilen yapıdaki ana malzemenin taş ve dolu tuğla olduğu 

görülmektedir. Zemin kat tavanından anlaşıldığı kadarıyla birinci kat volta döşeme 

üzerine oturmaktadır (Foto. 131).  

Yapı, konumu itibariyle ticari faaliyetlerin kentte en yoğun yaşandığı bölgede 

bulunmaktadır. Selvili Han, Demir Hanı, Fazlıoğlu Hanı, Kızlarağası Hanı210 gibi Klasik 

dönemden itibaren inşa edilmiş olan pek çok şehir içi hanlarının yer aldığı bir bölgede 

                                                             
209 Geisipodes de denen söz konusu diş sırası, Celal Esad Arseven’in Istılahat-ı Mi’mariyye adlı eserinde 

Dendani olarak tanımlanmaktadır. Bkz. C. E. Arseven, Osmanlı Dönemi Mimarlık Sözlüğü Istılahat-ı 

Mi’mariyye, (Çev. Şeyda Alpay), İstanbul: Kaknüs Yay., 2017, s. 107. Geisipodes için bkz. Y. Er, Klasik 

Arkeoloji Sözlüğü, Ankara: Phoenix Yay., 2012, s. 141. 

210 İzmir kent merkezinde bulunan hanlar için bkz. B. Ersoy, İzmir Hanları, Ankara: Atatürk Kültür 

Merkezi Yay., 1991. 
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konumlanan belediye binasının, yol, aydınlatma ve kanalizasyon ihtiyaçlarının 

karşılanması yanı sıra ticari faaliyetleri denetleme ve vergi kontrolünü sağlama gibi 

sorumluluklarının da bulunduğunu varsayarsak, inşa alanı konusunda bilinçli bir tercihin 

yapılmış olduğunu düşünebiliriz. Samsun, Bursa, Karaman ve Kastamonu belediye 

binalarında inşa alanı hususundaki tavrın yine bu şekilde sergilendiğini söyleyebiliriz. 

Mülkiyet hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesinde olan yapı, günümüzde İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ve Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi tarafından kullanılmaktadır.  
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Çizim 35: İzmir belediye binası zemin kat planı (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 

 

Çizim 36: İzmir belediye binası birinci kat planı (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 



175 
 

 

Çizim 37: İzmir belediye binası ikinci kat planı (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 

 

Çizim 38: İzmir belediye binası ara kat planı (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 



176 
 

 

Çizim 39: İzmir belediye binası kuzey cephe çizimi (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 

 

Çizim 40: İzmir belediye binası güney cephe çizimi (İzmir Büyükşehir Belediyesi) 
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Foto. 113: İzmir belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, Son Erişim: 

13.10.2016) 

 

Harita 2: C. E. Goad’ın 1905 tarihli İzmir Haritası ve belediye binasının konumu 

(https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:15525295$1i Son Erişim: 11.12.2017, 

09:45) 

 

 

https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:15525295$1i
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Foto. 114: İzmir belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 115: İzmir belediye binası zemin kat holündeki merdivenlere açılan kapı (Emre 

Kolay) 
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Foto. 116: İzmir belediye binası katlar arası geçişi sağlayan çift kollu merdiven (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 117: İzmir belediye binası birinci kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 118: İzmir belediye binası birinci kat kuzey cepheye açılan meclis salonu genel 

görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 119: İzmir belediye binası ikinci kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 120: İzmir belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 121: İzmir belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 122: İzmir belediye binası kuzey cephe ana kapı genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 123: İzmir belediye binası pencere düzeni (Emre Kolay) 
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Foto. 124: İzmir belediye binası ana cephe balkon tasarımı (Emre Kolay) 

 

Foto. 125: İzmir belediye binası kapı kemer formunda yer alan süsleme detayları (Emre 

Kolay) 
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Foto. 126: İzmir belediye binası zemin kat merdivenlere açılan kapı kemeri kilit taşında 

yer alan ay-yıldız motifi (Emre Kolay) 

 

Foto. 127: İzmir belediye binası birinci kat holü tavanında yer alan kalemişi süsleme 

(Emre Kolay) 
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Foto. 128: İzmir belediye binası birinci kat holü tavanında yer alan tavan eteği süsleme 

öğeleri (Emre Kolay) 

 

Foto. 129: İzmir belediye binası meclis salonu tavanında bulunan kalemişi süsleme 

(Emre Kolay) 
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Foto. 130: İzmir belediye binası zemin kat merdivenlere açılan demir kapıdaki süsleme 

detayı (Emre Kolay) 

 

Foto. 131: İzmir belediye binası birinci kat volta döşemesi (Emre Kolay) 
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 3. 3. 2. 4. Karaman Belediye Binası 

 Yapı, Karaman İl Merkezi, Çarşı Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerinde yer 

almaktadır (Foto. 132).  

 Yapının inşasına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yapılan taramalar 

sonucunda herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. İnşasına dair bilgileri doğu cephe 

merkezinde yer alan kapının üstündeki kitabeden öğrenmekteyiz (Foto. 133). Buna göre 

yapı 1309 (H.)-1891(M.) tarihinde müteahhit Hacızade Ali Ağa ile mimar Usta Molla 

tarafından “Belediye Dairesi” olarak inşa edilmiştir. Kitabesi şöyledir; 

Maşallahu Mekane 

Emane Ali Ağa Hacızade Boynukalın 

Usta Molla Mimarı 

Karaman Daire-i Belediye Rusumu 1309 Sene Hicri 1307 Rumi 

1891 Miladi 

 Doğu-batı doğrultusunda düz arazi üzerinde uzanan dikdörtgen bir kütleye sahip 

yapının, ana cephesi kuzeyde yer almaktadır. Zemin ve birinci kattan meydana gelen söz 

konusu eserin alt katı dükkânlardan, üst katı ise belediye dairesinden oluşmaktadır.  

 Zemin kat planında dikdörtgen formlu ve tonoz örtülü 17 oda bulunmaktadır 

(Çizim 41). Söz konusu odalardan her cephede dışa açıklık sağlanmaktadır. Birinci kata 

çıkan merdivenlere ise kuzey cephe merkezinde yer alan çift kapılı giriş bölümünden 

ulaşılmakta, çift kollu merdiven aracılığıyla üst kata geçiş sağlanmaktadır (Foto. 134) 

Merdivenin yer aldığı koridorun çevresine yerleştirilmiş dikdörtgen planlı farklı 

boyutlara sahip odalardan meydana gelen üst katta, koridoru aydınlatan ve doğal ışığı 

çatıdan alan iki ışıklık bulunmaktadır (Çizim 42-Foto. 135). Günümüzde söz konusu 

ışıklıklar klimalar ile kapatılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan koridorun her iki ucu 

sivri kemerlerle belirgin kılınmıştır. Üst katta yer alan odalar boyutları itibariyle farklılık 

gösterseler de simetrik kurgu açısından orantılı yerleştirilmişlerdir (Foto. 136,137). 
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Simetriyi bozan tek istisna ise kuzeybatı köşede yer alan doğu-batı doğrultusunda uzanan 

odanın ikiye bölünmesi ve doğu kısımda kalan odanın balkon vasıtasıyla cephede çıkıntı 

oluşturmasıdır.  

 Ana yapı malzemesi kesme taş olan yapının tüm cephelerinde simetrik ve ritmik 

bir kurgu görülmektedir. Doğu ve batı cephelerin köşelerinde görülen ve kesme taş dilimli 

konsollar ile desteklenen çıkmalarla hareketlenen yapı tasarımında, ana cephe olan kuzey 

cephenin batı kanadındaki ahşap konsollu iki çıkma, söz konusu simetrik kurguyu 

bozmaktadır (Çizim 43,44,45,46-Foto. 138,139,140,141). Tüm cephelerin zemin 

katlarında yer alan dükkân girişleri ahşap kapı ve çerçeveler vasıtasıyla sağlanmakta, iç 

mekân örtü sistemi olan tonoz, dükkân kapılarının üstünde sivri kemerler aracılığıyla 

belirgin kılınmaktadır ve böylece zemin kat cephelerinden örtü sistemini takip etmek 

mümkündür. Üst kata geçişi sağlayan iki kapı, kuzey cephe merkezine yerleştirilmiştir 

(Foto. 142). Yuvarlak kemere sahip söz konusu ikiz kapılarda kemer alınlıklarında oval 

formlu iki pencere açıklığı bulunmakta, merdivenler söz konusu pencere açıklıkları 

vasıtasıyla doğal aydınlığa sahip olmaktadır. Kemer formu olarak farklılaşan diğer zemin 

kat kapıları doğu ve batı cephede yer alır. Basık kemerli dükkân kapıları ve düz kemerli 

pencere açıklıkları sivri kemer formu oluşturan silme hatları ile belirginleştirilmiştir. 

Doğu cephe merkezinde yer alan kapının üstündeki kemer ise kırık kemer formuna 

sahiptir (Foto. 143). Söz konusu kemerlerin alınlıklarında oval hatlı küçük pencereler 

bulunmaktadır. Birinci kat cephe biçimlenmesinde dışa açıklığı sağlayan düz kemerli 

pencere dizisi ritmik bir biçimde yerleştirilmiştir. Kırma çatıya sahip yapının geniş 

saçakları da yapı tasarımında dikkat çeken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Oldukça sade tasarlanmış olan yapının süsleme repertuvarı; doğu cephede zemin 

kattaki basık kemerlerin üstünde yer alan ara yönlerden volüt benzeri kıvrımlı hatlarla 

çevrelenmiş oval pencere açıklığı (Foto. 144), yine aynı cephedeki kademeli silme 

hatlarına sahip pencere ve kapı kemerleri, birinci kat çıkıntılarının köşelerine 
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yerleştirilmiş sütun başlığı formunda silme hatları, birinci kat ile zemin katı yatay 

düzlemde ayıran ve aynı şekilde birinci kat ile çatı seviyesini belirgin kılıp tüm cepheleri 

kesintisiz dolanan silme hatlarından meydana gelmektedir.  

 Yapının ana yapı malzemesi kesme taştır. Kesme taş, tüm cephelerde 

kullanılmakla birlikte, zemin kat tabanında ve tonozlu örtü sisteminde, birinci katla 

iletişimi sağlayan merdivenlerde kullanılmıştır. Birinci katın taban ve tavan kaplama 

malzemesi ise ahşaptır. Ahşap malzeme aynı zamanda hem iç hem de dış mekânda 

kapılarda ve pencere doğramalarında, marsilya tipi kiremit kaplı kırma dört yönden kırma 

çatının strüktürel malzemesi olarak da kullanılmıştır. Yapının eski fotoğraflarına 

baktığımızda, örtü sisteminin düz dam olduğu görülmektedir (Foto. 145). Sonraki yıllarda 

eklendiği düşünülen kırma çatının günümüzdeki malzemesi yapılmış olan son 

restorasyon ile yenilenmiştir.  

 Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1993 yılında 

tescillenen Karaman Belediye Binası211, inşa edildiği tarihten itibaren uzun yıllar 

belediye dairesi olarak hizmet vermesinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin büroları 

olarak da kullanılmış, uzun yıllar kullanılmasının yaratmış olduğu hasarlar sebebiyle 

2005 yılında üst katı, 2010 yılında ise dükkân olarak kullanılagelen alt katı tamamen 

boşaltılarak Karaman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün girişimiyle 2011 

yılında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu restorasyon sonucunda, 

uzun yıllar içerisinde hem alt katta hem de üst katta sonradan kapatılan veya açılan kapı 

ve pencere açıklıkları sıva raspaları sonucunda tespit edilerek özgün durumuna 

kavuşmuş, kuzey cephede yer alan çıkmayı destekleyen ahşap konsollar yenilenmiş, üst 

kat taşıyıcı yapı elemanları çelik takviyelerle güçlendirilmiş, kot dengelemesi ve çatı 

                                                             
211 H. Karpuz, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Karaman, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 2009, s. 

308. 
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sistemi güçlendirilerek yalıtım yapılmıştır. Yapı, günümüzde Kent Tanıtım Merkezi 

olarak kullanılmaktadır.  

 Karaman belediye binası, pek çok Osmanlı kentinde görmüş olduğumuz belediye 

binaları gibi, hükümet konağı, telgraf ve posta idaresi, banka, karakolhane gibi bir arada 

bulunan kamu yapılarının oluşturduğu yönetim sitesi içerisinde değil, kentin ticaret 

merkezinde inşa edilmiştir. Edirne, Samsun, Bursa, Bitlis ve Kastamonu belediye 

binalarının kent içi konumlarına baktığımızda da benzer eğilimi görmekteyiz.  
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Çizim 41: Karaman belediye binası zemin kat planı (Konya KVKBKM) 
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Çizim 42: Karaman belediye binası birinci kat planı (Konya KVKBKM) 
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Çizim 43: Karaman belediye binası kuzey cephe çizimi (Konya KVKBKM) 
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Çizim 44: Karaman belediye binası güney cephe çizimi (Konya KVKBKM) 
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Çizim 45: Karaman belediye binası doğu cephe çizimi (Konya KVKBKM) 

 

Çizim 46: Karaman belediye binası batı cephe çizimi (Konya KVKBKM) 
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Foto. 132: Karaman belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, Son 

Erişim 13.10.2016) 

 

Foto. 133: Karaman belediye binası doğu cephe merkezinde yer alan yapı kitabesi 

(Emre Kolay) 
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Foto. 134: Katlar arası geçişi sağlayan merdiven (Emre Kolay) 

 

Foto. 135: Birinci katta yer alan doğu batı yönünde uzanan koridor (Emre Kolay) 
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Foto. 136: Birinci kat kuzeydoğu köşede yer alan oda (Emre Kolay) 

 

Foto. 137: Birinci katta kuzey cepheye açılan çıkmalı oda (Emre Kolay) 
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Foto. 138: Karaman belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 139: Karaman belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 140: Karaman belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 141: Karaman belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 142: Karaman belediye binası kuzey cephede yer alan ana kapı (Emre Kolay) 

 

Foto. 143: Karaman belediye binası doğu cephe merkezindeki kapı ve pencere açıklığı 

(Emre Kolay) 
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Foto. 144: Karaman belediye binası doğu cephedeki kapı üzerinde yer alan pencere 

açıklığı (Emre Kolay) 

 

Foto. 145: Karaman belediye binası eski fotoğrafı (Tarihi Bilinmiyor) (Z. Duru, 2001) 
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4. II. MEŞRUTİYET VE SONRASI OSMANLI BELEDİYECİLİĞİNİN 

GELİŞİMİ VE BELEDİYE BİNALARI 

 

4. 1. İttihat ve Terakki’nin Yerel Yönetime Yaklaşımı ve Çıkarılan Kanunlar 

 “… Bir ay önce Göztepe, Feneryolu tarafında geziyordum. Senin 

Çiftehavuzlar’daki köşkünü o zamana kadar görmemiştim. Binanın mimari 

tarzı, bahçenin tanzim şekli o kadar dikkatimi celbetti ki, bu Avrupakari köşk 

kimin diye meraklandım. Senin olduğunu söylediler. O zaman düşündüm ki 

evinin içinde ve dışında küçücük bir Avrupa yaratan adamı Şehremini 

yaparsam, İstanbul’u imar eder. İşte sadrazam olur olmaz da, seni bu 

makama getirmeyi düşündüm. Haydi bakalım, nazı bırak, bir ayak evvel işe 

başla212.”  

 Yukarda yer alan paragraf, II. Meşrutiyet döneminde İstanbul Şehreminliği 

yapmış, Doktor Cemil Topuzlu’nun, dönemin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile 

olan diyaloglarından alınmıştır. Söz konusu diyalog, Osmanlı bürokrat sınıfının yerel 

yönetim sistemine ve belediyeciliğe bakış açısını özetler niteliktedir. Seçim söz konusu 

olmadan atanan bir reis ile ilgili motivasyonun Avrupa kaynaklı olması, yalnızca 

Meşrutiyet döneminin bir özelliği değildir. Aslında belediye teşkilatının kuruluşundan bu 

yana izlenilen bu yol, Cumhuriyet döneminde de bir süre uygulanacaktır.  

 

                                                             
212 C. Topuzlu, 1951, s. 106. Çeşitli kaynaklarda söz konusu köşkün mimarı olarak A. Vallaury ve Mimar 

Vedad Tek’in ismi geçmektedir. Dolayısıyla köşkün mimarının kim olduğu belirsizliğini korumaktadır. 

Detaylı bilgi için bkz. A. Batur (Haz.), M. Vedad Tek Kimliğinin İzinde Bir Mimar, İstanbul: Yapı Kredi 

Yay., 2003, s. 124-128. 
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Foto. 146: Cemil Topuzlu Köşkü. 1900 yılında projesi hazırlanan ve 1912’de bitirilmiş 

olduğu bilinen eser, dönemin İstanbul Şehremini Cemil Topuzlu’ya aitti. (A. Batur, 
2003, s. 125). 

 1908-1918 yılları arasını kapsayan II. Meşrutiyet dönemi, Türkiye tarihinde derin 

ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel izler bırakan bir dönem olmuştur. Kuşkusuz birçok 

açıdan ayrıntılı biçimde incelenmiş olan bu dönemin, belediyecilik tarihinde nasıl bir yere 

sahip olduğunu saptamak ve bu dönem içerisinde inşa edilmiş veya inşasına başlanmış 

olan belediye binalarını incelemek bu başlığın ana temasını oluşturmaktadır.  

 Osmanlı Devleti, 20. yüzyıla II. Abdülhamid’in 25. cülus yılı törenleri ile ihtişamlı 

bir şekilde girmiş olsa da, ilk on yıl içerisinde çok önemli olaylar tecrübe edilmiş olacak 

ve Türkiye tarihinde ilklere tanık olunacaktır. II. Abdülhamid’in baskıcı dönemini kırmak 

isteyen ve uzun bir süre birçok alanda, gizli örgütlenmelerle faaliyet gösteren Jön Türkler, 

1908 yılında II. Abdülhamid’in kapatmış olduğu Meclis-i Mebusan’ı tekrar açtırarak II. 

Meşrutiyet dönemini başlatır. Bu dönem, Türkiye tarihinde ilk defa çok partili bir 
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meclisin faaliyet göstermesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Fakat pratikte meclisin 

faal bir şekilde çalıştığını söylemek güçtür. Meclisteki partilerin birbirleri ile olan 

mücadelesinin günümüz demokrasi anlayışından oldukça uzak, darbeci bir zihniyete 

sahip olması bir yana, İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali, Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan 

etmesi, Girit’in Yunanistan’a bağlanması ve nihayetinde çıkan Balkan Savaşları213, 

meclisin işlevini yerine getirememesinin başlıca nedenlerindendir214. Karşılıklı 

çekişmeler sonrası tüm güçleri elinde tutmayı başaran İttihat ve Terakki Partisi, ülke 

yönetiminde çalkantılı ve kötü bir performans göstermesine rağmen, birçok alanda 

yenilikler getirmeyi amaçlamış, hatta Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulamaya konulan 

birçok fikir, bu dönemde şekillenmeye başlamıştır. Lewis’in işaret ettiği gibi İttihatçılar, 

ülke yönetiminde başarısız olmasına rağmen, İstanbul’a kanalizasyon getirmeyi 

başarmışlardır215. Buradaki kanalizasyon inşası elbette daha geniş yelpazede beledi 

işlerin yürürlüğüne işaret eder. Bu bağlamda, İttihat ve Terakki Partisinin çıkarmış olduğu 

kanun ve talimatnamelerden bahsetmek icap eder.  

 1908 yılında başkentte gerçekleştirilen ilk belediye seçimleri sonucunda 20 

belediye dairesi kurulmuş ve meclisleri işler hale getirilmiştir. Bu durum, II. 

Meşrutiyet’in yerel yönetim sistemini önemsemesi adına olumlu bir gelişme olarak 

görülebilir. 1868 ve 1877 Dersaadet Belediye Kanunu’nun bu zamana değin 

                                                             
213 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşları’nın Osmanlı topraklarına doğru sürüklediği insan göçünün ikinci 

dalgası da Balkan Savaşları’nda Balkan coğrafyasından gelen insanlarla meydana gelir. 1912-1913 yılları 

arasında Balkanlardan gelen göçmenlerle birlikte İstanbul’un nüfusu bir anda 1.6 milyona ulaşır. Bkz. M. 

Gül, 2009, s. 64. 

214 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu adlı çalışmasında, II. Meşrutiyet dönemi siyasi 

faaliyetlerini kısa ve öz bir şekilde açıklamaktadır. Bkz. B. Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. 

Boğaç Babür Turna), Ankara: Arkadaş Yay., 2010, s. 285-322. 

215 B. Lewis, 2010, s. 309. 
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uygulanamayan maddeleri artık işler hale getirilmiştir216. Fakat bu durum belediye 

dairelerine Şehremaneti karşısında özerk bir statü kazanmasının önünü açmış, hemen 

ardından Şehremaneti ile Dersaadet belediye daireleri arasında anlaşmazlıklar baş 

göstermiş ve verilen hizmetlerde aksamalar olmuştur. Bu kargaşaya son vermek adına 

1912 yılında Şehremini Cemil Paşa, “Dersaadet Teşkikat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı 

Muvakkat”217 adında bir tasarı hazırlar. Söz konusu tasarıyla başkentteki mevcut belediye 

modeline son verilerek Şehremaneti tek başına bir belediye unvanı kazanır. 20 olan 

belediye dairesi, şube adını alarak 9’a indirilir. Bunu takiben aynı sene belediye gelirlerini 

tanımlayan ve böylece belediyeleri mali olarak güçlendirmeyi amaçlayan “İstanbul 

Şehrinin Rüsûm-ı Belediyesi Hakkında Kanûn-ı Muvakkat”218 adında bir kanun çıkartılır. 

Belediyelerin idari olarak geçirmiş olduğu değişim bir yana, II. Meşrutiyet döneminde 

birçok alanda güçlendirilmesi adına çalışmalar yapılmış, sosyal hayatı da şekillendiren 

bir takım talimatnameler yayımlanmıştır. Pek çok tabakayı kapsayan söz konusu 

düzenlemelere örnek olarak kent merkezinde yer alan parkların kullanımına dair 1913’te 

yayımlanmış “Umumi Bahçeler Hakkında Takimatname”, İstanbul’daki trafik kurallarını 

belirleyen ve belediyenin sorumluluklarını belirten 1912 tarihli “Dersaadet ve Bilad-ı 

Selasede Münur u Uburun Temin-i Selametine Dair” talimatname219 ve hamalların görev 

ve sorumluluklarını tayin eden 1909 tarihli “Hammal Esnafı Talimatnamesi”220 

verilebilir.  

 

                                                             
216 A. Akgündüz, 2005, s. 596. 

217 Düstur, II. Tertip, Cilt V, s. 37-39. 

218 Düstur, II. Tertip, Cilt IV, s. 442-446. 

219 Z. Toprak, 1990, s. 78,82. 

220 İlgili talimatnamenin transkripsiyonlu metni için bkz. N. Ertuğ, Osmanlı Döneminde İstanbul 

Hammalları, İstanbul: Timaş, 2008, s. 329-338. 



207 
 

 Taşrada II. Abdülhamid Dönemi ile yayılmaya başlayan belediye teşkilatı, II. 

Meşrutiyet ile birlikte sancak ve kasabalarda yaygınlaşmaya devam etmiş, fakat geçmişte 

olduğu gibi başta ekonomik problemler olmak üzere idari alanda da zorluklarla 

karşılaşılmıştır. İç karışıklıkların yanı sıra I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve seferberlik 

çağrısı ile birlikte ekonomik buhran ve yetişmiş memur yoksunluğu hat safhaya 

ulaşmıştır221. İşte bu ve benzeri problemler Sina Akşin’in deyimiyle “Cumhuriyet’in 

siyaset laboratuvarı” olan II. Meşrutiyet Dönemi’nde222 de belediye kurumunun ağır 

aksak işlemesine neden olmuş, ulusallaşma ve Cumhuriyet’in arifesinde kökleri atılmış 

fakat tam olarak işlerlik kazanamamış bir teşkilat Cumhuriyet kadrosuna devredilmiştir. 

Burada, iki dönem şehreminlik görevini üstlenmiş Cemil Topuzlu hakkında bir 

değerlendirmede bulunmak gerekir. Birinci Dünya Savaşı arifesinde, siyasi çalkantıların 

hat safhaya çıktığı bir dönemde şehremini olan Cemil Topuzlu’nun başkent İstanbul’u 

radikal kararlar ile bir Avrupa kentine dönüştürme çabası ve bu amaca yönelik 

uygulamaları, kimi zaman dönemin aydın kesimi ile karşı karşıya gelmesine sebep olmuş, 

çıkarttığı talimatnameler, yaptırdığı parklar-bahçeler ve açtırdığı meydanlar-yollar ile 

amacına kısmen ulaşmıştır. Fakat iki dönem yapmış olduğu şehreminlik görevinde, 

İstanbul’u tam bir Avrupa kentine dönüştürmek için hiçbir zaman tüm kesimleri ikna 

edemese de, Batı tarzı kentleşmeye olan hayranlığından ve hayallerinden de 

vazgeçmemiştir223.  

 

                                                             
221 T. Oktay, 2008, s. 393. 

222 S. Akşin, “Önsöz”, Türkiye Tarihi, 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul: Cem Yay., 2011, s. 11. 

223 Cemil Topuzlu’nun İstanbul’a yapmış olduğu fiziki müdahaleler ve karşılaştığı tepkiler için bkz: B. 

Yıldırım Okta, “Cemil Topuzlu’nun İstanbul’u Dönüştürme Uygulamaları”, Geç Osmanlı Döneminde 

Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları (Haz. Gözde Çelik), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 

2016, s. 327-343. 
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4. 2. II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Toplumunda Değişim ve Mimarlık 

Ortamı 

 II. Meşrutiyet, 1878’de askıya alınan parlamenter sistemi yeniden işler hale 

getirmesiyle birlikte pek çok alanda yeniliklere neden olmuştur. Yukarıda açıkladığımız 

yerel yönetim politikalarının -ki İttihatçıların üzerinde çokça durduğu bir problemdir- 

yanı sıra özellikle entelektüel alanda, Osmanlı aydınlarının birbirinden farklı fikirlerini 

cesurca yayınladığı, Fransız devriminden esinlenen hürriyet, müsavvat, uhuvvet ve adalet 

gibi kavramlar üzerinden sosyolojik tartışmaların, çıkarılan dergi ve gazete sayfalarında 

sıklıkla yer aldığı bir dönemin kapılarını aralamıştır. Feroz Ahmad, Jön Türklerin, 

toplumsal hayatın hemen her alanında faaliyet göstererek adeta sansür döneminde (II. 

Abdülhamid dönemi) kaybedilen pek çok şeyi telafi etme çabasında olduklarını dile 

getirir224. Bu girişim siyasetten dile, spordan kadın hayatına ve mimarlığa kadar 

yaşanacak, tecrübe edilecekti. Örneğin, eğitim alanında, özellikle tarih bilimine bakış 

açısında keskin sapmalar yaşanmıştır. Bu döneme kadar Peygamberler Tarihi ve İslam 

Tarihi ile tüm tarihi devirler nakledilmeye çalışılırken, II. Meşrutiyet sonrasında Tarih 

Felsefesi, Tarih-i Umumi ve Asır-ı Hazır Tarihi (Çağdaş Tarih) dersleri verilmeye 

başlanmıştır. Fransız eğitim sisteminin etkisi müfredata da yansımış, 1912 sonrasında 

Fransız müfredatına eklemeler yapılarak yeni eğitim programları oluşturulmuş ve 

uygulanmıştır225. Değişim coşkusu günlük hayatın tüm safhasına yayılmaya da 

başlamıştır. Dilde sadeleşme hareketi bu yayılmanın sadece bir kolunu oluşturur. Hareket, 

1911 yılında Ömer Seyfeddin, Ali Canib ve Ziya Gökalp tarafından ortaya atılır226. Söz 

                                                             
224 F. Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, (Çev. Yavuz Alogan), İstanbul: Kaynak Yay., 2012, s. 44. 

225 Z. Toprak, 2012, s. 152-153. 

226 C. Kudret, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatı”, TCTA, C. 2, 1985, s. 404. Elbette bu tarihten 

önce de dil çalışmaları mevcuttur. Özellikle Türkçeyi ön plana çıkarmaya çalışan ve zengin bir dil olduğunu 

ispatlama gayreti içinde olan çalışmalar, daha Sultan Abdülaziz döneminde başlamıştır. Bkz. V. G. 
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konusu yazarlar tarafından 1911 yılında çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi, II. 

Meşrutiyet döneminde güçlenen Türkçülük227 politikasının edebiyat alanındaki temsilcisi 

niteliğindedir228. Dilde sadeleşme politikası, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeniden 

gündeme gelecek ve köklü değişimler yaşanacaktır. Buna paralel olarak Cumhuriyet 

döneminde gündeme tekrar getirilen ve uygulamaya konulan Türkçe Namaz, Türkçe 

Hutbe, Türkçe Ezan ve Türkçe Kur’an gibi dini hayatı şekillendirme amacı taşıyan 

düzenleme girişimlerinin ilk nüvelerini yine II. Meşrutiyet döneminde görmekteyiz229. 

Bu yıllarda gündeme gelen bir diğer mesele kadın ve aile üzerinedir. Bu dönemle birlikte 

kadının toplumdaki yeri daha açık bir şekilde gazete ve dergi sayfalarında tartışılmaya 

başlanır. Bunlardan Yeni Felsefe Mecmuası adlı dergi, kadınlar ile ilgili yazılara geniş yer 

                                                             
Cephanecigil, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde Mimarlık Tarihi İlgisi ve Türk 

Eksenli Milliyetçilik (1873-1930), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul 2009, s. 31-32. 

227 1870’lerde siyasi ve fikri alanlardaki gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin geleceği açısından pek çok 

kaygıyla beraber, geleceği şekillendirmek adına Osmanlıcılık, Batıcılık ve Şeriatçılık gibi akımlar dönemin 

aydınları ve siyasetçileri tarafından gündeme getirilmiştir. Bu akımlardan Türkçülük de aynı dönemlerde 

bir kısım aydın grubu tarafından tartışılmaya başlanmışsa da kitlesel olarak kabulü Balkan Savaşları (1912-

1913) esnasında olmuştur. İttihad ve Terakki Partisi kadrosu tarafından yönlendirilen Türkçülük akımı, 

önceleri tüm dünya Türklerini bir çatı altına toplamayı hedefleyen pan-Türkizm’e doğru yönelim 

göstermişse de Balkan Savaşları sonucu Anadolu coğrafyasında yaşayan Türkler arasında kabul görmüş ve 

Cumhuriyet ile bambaşka bir çerçevede ele alınmaya başlamıştır. Detaylı bilgi için bkz. H. İnalcık, Devlet-

i’Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar IV, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 

2016, s. 307-310. S. Akşin, “Siyasal Tarih (1908-1923)”, Türkiye Tarihi, 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980, 

İstanbul: Cem Yay., 2011, s. 45-49. 

228 B. Moran, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Roman”, TCTA, C. 2, 1985, s. 415. Z. Toprak, Türkiye’de 

Popülizm 1908-1923, İstanbul: Doğan Kitap Yay., 2013, s. 129-132. 

229 D. Cündioğlu, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Din ve Siyaset, İstanbul: Kapı Yay., 2012, s. 17-18. 
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vermiştir230. Abdullah Cevdet’in 1908 öncesinde sık sık dile getirdiği Osmanlı kadınının 

hakları problemi, bu tarihten sonra geniş bir çevre tarafından tartışılır231. Cumhuriyetle 

birlikte gelen Medeni Kanun’un ilk tartışmaları yine bu dönemde yaşanır. Elbette 

Cumhuriyet kadrosunun sağladığı başarıyı İttihat ve Terakki sağlayamamış, kadının 

sosyal hayattaki yeri, Batıcılar ve şeriatçılar arasındaki zıtlığı pekiştirmekten öteye 

gitmeyen bir tartışma silsilesinden ibaret kalmıştır.  

 Tanzimat dönemi nizamnameleri ile şekillenen ve kurumsallaşmaya çalışan 

birçok kurum gibi, müzeler de çeşitli evrelerden geçerek kurumsal bir kimlik ile II. 

Meşrutiyet’e intikal ederler. Eski eserlerin elde edilmesi, korunması ve teşhir edilmesi 

adına 1874, 1884 ve 1906 yıllarında Asar-ı Atika Nizamnameleri çıkartılır. Birçok açıdan 

müzeciliğin fikri oluşumu benzerlik gösterse de temel fark, II. Meşrutiyet döneminde 

müzelerin topluma dönmeleri, halk ile daha sıkı ilişki kurmaya gayret göstermeleridir 

diyebiliriz232. Dönemin müzecilik anlayışı, uzun geçmişi ve deneyimleriyle yeni boyutlar 

ve çeşitlilikler kazanarak Cumhuriyet müzeciliğine önemli katkıda bulunur233.  

 

 

                                                             
230 Z. Toprak, 2013, s. 137. 

231 N. Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu-Batı Yay., 1978, s. 435-436. 

232 W. M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği, Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi, (Çev. Esin 

Soğancılar), İstanbul: İletişim Yay., 2004, s. 291. 

233 19. Yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı müzeciliğinin gelişim aşamasını özetleyen ve II. 

Meşrutiyet’teki toplumsal müzeciliğe dikkat çeken Burçak Madran’ın çalışması için bkz: B. Madran, “II. 

Meşrutiyet’in Toplumsal Müzeleri”, II. Meşrutiyet’i Yeniden Düşünmek, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 

Yay., 2010, s. 181-196. 
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Foto. 147: Eski Şark Eserleri/İstanbul Arkeoloji Müzesi binası. A. Vallaury tarafından 

tasarlanan eser, neoklasik hatları ile dikkat çekmektedir. (Z. Çelik, Asar-ı Atika 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti, İstanbul: Koç Üniversitesi Yay., 

2016, s. 34.) 

Avrupa’da yüzyıldan uzun bir süredir etkili olan ulus devlet girişimleri, 

Osmanlı’da önce Balkan, sonra Arap coğrafyasında etkisini göstermiştir. II. Meşrutiyet 

ile birlikte milliyetçilik akımı, Osmanlı tebaasını Anadolu, Doğu Trakya ve kısmen 

Suriye-Irak topraklarına sıkıştırır. II. Abdülhamid döneminde yaşanan toprak 

kayıplarının önünü alabilmek adına Osmanlıcılık, Türkçülük (Turancılık) ve İslamcılık 

gibi akımlar ortaya atılmış fakat hiçbirinden sonuç alınamamıştır. Fikri altyapısı zayıf 

olan söz konusu akımlardan Türkçülük akımı, II. Meşrutiyet aydınlarının üzerinde 

duracağı, bilimsel çalışmalar ile destekleyeceği bir ideoloji problemi haline gelecektir. 

Bunda, özellikle batıcılık anlayışını dönemin aydınlarına sorgulatan Balkan Savaşları’nın 

ve iç çekişmelerin büyük etkisi vardır234.  

                                                             
234 N. Berkes, 1978, s. 413. 
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Foto. 148: Sultanahmet Defter-i Hakani Binası. 1894 depremi sonrası hasar alan 

Defterhane binasının yerine 1908 yılında mimar Mehmet Vedad Bey tarafından yeni bir 

bina inşa edilir. Eserde, Vedad Bey’in neoklasik üslubun simetri kurgusuna bağlılığı 

cephe bölünüşü ve kat oranları ile ortaya çıkmaktadır. (Emre Kolay) 

Şüphesiz, bu ideolojik atılım edebiyattan politikaya, sosyolojik çalışmalardan 

mimari faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede etkilerini gösterecektir. 1970’li yıllardan 

itibaren Birinci Ulusal Akım olarak adlandırılan mimari üslup, aslında II. Meşrutiyet’in 

milliyetçi ideolojisinin fiziksel mekâna bir yansımasıdır. Cephanecigil, Türkçülüğün 

gündelik hayat içerisinde yer bulabilmesi ve geniş kitlelerce tecrübe edilebilmesi için 

mimari dilin etkin bir biçimde kullanıldığını dile getirmektedir235. Türk Derneği ve Türk 

Ocağı gibi milliyetçilik ideolojisini toplumun hemen her alanında yaymaya çalışan 

kuruluşların, mimariyi ve Türk mimarlık tarihini seminerler, toplantılar ve kurslar ile 

geniş kitlelere tanıtmalarının altında milli bir ideoloji yaratma arzusunu görebiliriz236. 

                                                             
235 G. Cephanecigil, “Yüzyıl Dönümü Türkiye’sinde “Milli” Bir İlgi Alanı: Mimarlık Tarihi” Geç Osmanlı 

Döneminde Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları (Haz. Gözde Çelik), İstanbul: Türkiye İş Bankası 

Kültür Yay., 2016, s. 7. 

236 G. Cephanecigil, 2016, s. 8. 
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1908 ile yaklaşık olarak 1927 yılları arasına tarihlenen Ulusal Mimarlık Akımı, elbette II. 

Meşrutiyet öncesinde de örneklerini sunmuş, anıtsal nitelikte eserlerle özellikle başkent 

siluetine katkıda bulunmuştur. 1873 Viyana Dünya Sergisi için P. Montani, Bogos 

Şaşıyan, E. Maillard ve Marie de Launay gibi mimar ve ressamlardan oluşan ve İbrahim 

Ethem Paşa başkanlığındaki bir komisyon tarafından Osmanlıca, Fransızca ve Almanca 

olmak üzere üç dilde hazırlanan Usul-u Mimari-i Osmani adlı eser237, ele almış olduğu 

erken ve klasik dönem Osmanlı eserleri ve mimari detayları ile ulusal bir mimari kimlik 

kazanma isteminin ürünüdür238. Kitapta, Bursa Yeşil Camii, Edirne Selimiye Camii, 

Süleymaniye Camii, Şehzade Camii, Kanuni Türbesi ve III. Ahmed Çeşmesi gibi yapılar 

özellikle çizimlerle desteklenen bezeme ayrıntılarıyla tanıtılmıştır239.  İlgili kitabın basım 

tarihinden sonraki yıllarda İstanbul’da faaliyet gösteren ve saray tarafından sevilen 

Fransız kökenli mimar A. Vallaury, inşa etmiş olduğu Duyun-u Umumi Binası ve 

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası gibi anıtsal ölçekteki eserlerinde Ulusal Mimarlık 

Akımı çerçevesine alınan eserlerin vazgeçilmez mimari öğelerini kullanmıştır. Hatta 

1879’da inşa edildiği belirtilen, Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa valiliği döneminde inşa 

edilmiş olan ve tez kapsamında ayrıntılı bir şekilde değindiğimiz Bursa belediye binası, 

geleneksel yapı öğelerini ve biçim dilini kullanan Anadolu’daki ilk eser olarak 

gösterilmektedir240. 

 

                                                             
237 N. Yazıcı, “Osmanlının İlk Mimarlık Kitabı: Usul-u Mimari-i Osmani”, Arkitekt, S. 497, 2003, s. 13. 

238 S. Bozdoğan, Modernizm ve Ulusun İnşası, Erken Cumhuriyet Türkiyesi’nde Mimari Kültür, 

İstanbul: Metis Yay., 2008, s. 36. 

239 D. Kuban, 2016, s. 11-12. N. Yazıcı, 2003, s. 14. 

240 B. Saint-Laurent, 1996, s. 96-97. 
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 20. yüzyıla değin Rum, Ermeni, Levanten ve Avrupalı mimarlar ve kalfaların 

yoğunlukta olduğu bir mimarlık ortamına bu yüzyıl ile birlikte Türk mimarlar da 

kendilerini anıtsal eserler ile göstermeye başlarlar. II. Abdülhamid döneminde 

bürokrasiden mimari alana değin saraya yakın olan birçok isim, Meşrutiyet ile birlikte 

uzaklaştırılmaya başlanmıştır241. 1908 yılında hocalık yaptığı Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nden istifa eden A. Vallaury de bu isimlerden biridir242. Dönemin ön plana çıkan 

Türk mimarlarından Vedat Tek, Paris’te Ecoles des Beaux-Arts’da mimarlık eğitimi 

almış, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde hocalık yapmış ve Sultan Reşad döneminde 

Sermimar-ı Hazret-i Şehriyari olarak atanmış bir mimardır243. Tek’in inşa etmiş olduğu 

eserler, dönemin mimari eğilimini yönlendiren eserler arasında yer almaktadır. Söz 

konusu eserlere örnek olarak, Kastamonu Hükümet Konağı (1901)244, Sultanahmet’teki 

Defter-i Hakani Binası (1908)245 ve Sirkeci’deki Posta Telgraf Nezareti Binası (1909)246 

verilebilir. Aynı yıllarda, inşa ettiği eserler ile dikkat çeken bir diğer mimar Kemaleddin 

Bey’dir. 1887-1891 yılları arasında Hendese-i Mülkiye’de mimarlık eğitimi almış olan 

Kemaleddin Bey, hükümetin ve hocası Prof. A. Jasmunt’un desteği ile 1895 yılında 

                                                             
241 E. J. Zürcher, 2015, s. 152. 

242 İstifa tarihinden sonra Vallaury, “Abide-i Hürriyet” yarışması için 1909 yılında bir proje hazırlar. Hayata 

geçirilemeyen proje, Vallaury’nin Osmanlı topraklarında yaptığı son icraattır.  Bkz. M. S. Akpolat, 1991, 

s. 19-20. 

243 A. Batur, “Sermimar-ı Hazret-i Şehriyari: Mehmed Vedad”, 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı 

Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, (Ed. Kemal Kahraman), İstanbul: C. I, TBMM Milli Saraylar Yay., 

2007, s. 87. 

244 A. Batur, 2003, s. 69. T. Onur, “Mimar Vedad Tek” Mimari Kişiliği ve Dönemin Mimarlık 

Sorunları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1988, s. 

122-130. T. Onur söz konusu yapıyı 1898 yılına tarihlendirmektedir. 

245 A. Batur, 2003, s. 101-104. T. Onur, 1988, s. 58-65. 

246 A. Batur, 2003, s. 75-93. T. Onur, 1988, s. 66-74. 
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mimarlık eğitimini sürdürmesi için Berlin’e gönderilir247. Yaklaşık beş yıl Berlin’de 

mimarlık eğitimi alan ve aynı zamanda çeşitli mimarların yanında çalışan Kemaleddin 

Bey, yurda döndükten kısa bir süre sonra Sanayi-i Nefise Mektebi’nde dersler vermeye 

başlar. Bir mimar olarak ise en aktif dönemini 1909-1927 yılları arasında yaşar248. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarını da kapsayan bu dönemde Kemaleddin Bey’in, inşa etmiş 

olduğu eserlere örnek vermek gerekirse; Sultan Reşad Türbesi (1911), Mahmud Şevket 

Paşa Türbesi (1915), İstanbul Dördüncü Vakıf Hanı (1916-26), İstanbul Laleli 

Herikzadegan Katevleri (1922) ve Ankara Gazi İlk Muallim Mektebi (1927-30) 

sayılabilir.  

 
Foto. 149: Ankara Gazi İlk Muallim Mektebi (1927-30). Eserin inşasına mimar 

Kemalettin başlamış, fakat Kemalettin Bey’in 1927 yılında ölümünden sonra inşaat 
bizzat Mustafa Kemal tarafından mimar Arnold Ernst Egli’ye devredilmiştir. (Ankara 

Büyükşehir Belediyesi Arşivi) 

 

                                                             
247 Y. Yavuz, İmparatorluktan Cumhuriyete Mimar Kemaleddin 1870-1927, Ankara: TMMOB 

Mimarlar Odası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortak Yay., 2009, s. 23-25. 

248 Y. Yavuz, 2009, s. 4. 
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II. Meşrutiyet Dönemi’nde, gerek başkent İstanbul’da gerekse taşra vilayetlerinde 

imar faaliyetlerinde bulunan pek çok Türk mimarın adını saymak mümkündür. Bu 

mimarların ortak özellikleri ise dönemin etkin akımı olan ulusal mimarlık üslubunu 

benimsemiş olmalarıdır. Dönemin ideolojisi bağlamında Türk mimarların faaliyet 

alanlarının daha kapsamlı olduğu gözlense de gayrimüslim ve yabancı mimarların inşa 

faaliyetleri devam etmektedir. 1869-1929 yılları arasında İstanbul’da faaliyet göstermiş 

olan gayrimüslim, levanten, yabancı ve Türk mimarların listesini Annuaire Oriental’e 

(Ticaret Yıllığı) göre hazırlayan Hasan Kuruyazıcı’nın çalışması bu konuda bize fikir 

vermektedir249. Söz konusu yabancı mimarlardan ön plana çıkan G. Mongeri, gerek 

İstanbul gerekse taşrada Cumhuriyet dönemini de kapsayan uzun bir süreçte imar 

faaliyetlerinde bulunmuştur250. Mongeri’nin eserlerine genel olarak baktığımızda ise 

dönemin üslup anlayışına zıt olarak Neoklasik-Neorönesans üslubunun uygulandığı 

görülmektedir. Fakat Cumhuriyet döneminde Mongeri, özellikle Ankara’da inşa etmiş 

olduğu eserlerde ulusal mimarlık akımının temel özelliklerini anıtsal düzeyde 

kullanmıştır251. Mongeri’nin eserlerine örnek vermek gerekirse; Generali Han (1909), 

Karaköy Palas (1920), Beyoğlu Sainte Antoine Kilisesi (1906-1912), Ankara Ziraat 

                                                             
249 İlgili yıllığa göre İstanbul’da faaliyet gösteren 589 mimar ve kalfanın çoğu yabancı ve gayrimüslim 

tebaadan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. H. Kuruyazıcı, “İstanbul’un Unutulmuş Mimarları”, 

İstanbul, S. 28, 1999, s. 68-73. “İstanbul’un Unutulmuş Mimarları-2”, İstanbul, S. 29, 1999, s. 41-45. 

“İstanbul’un Unutulmuş Mimarları-3”, İstanbul, S. 30, 1999, s. 52-54. “İstanbul’un Unutulmuş Mimarları-

4”, İstanbul, S. 34, 2000, s. 73-76. 

250 Sanayi-i Nesife Mektebi’nde mimarlık eğitimi de veren Mongeri, Trablusgarp Savaşı (1911-1912) 

sebebiyle bir süre bu görevinden uzaklaştırılmıştır. Bkz. D. Çinici, “Başkent Ankara’nın İnşasında Etkin 

Bir Mimar: Giulio Mongeri ve Yaşam Öyküsü”, Ankara Araştırmaları Dergisi, 3(1), 2015, s. 25. 

251 H. Öztürk, “Mimar Mongeri ve Türkiye’deki Yapıları”, TAÇ, C. 2 S. 4, 1987, s. 33-34. 
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Bankası Genel Müdürlüğü Binası (1926-1929) ve Türkiye İş Bankası Ulus Şubesi (1929) 

sayılabilir.  

 19. yüzyıl ile Osmanlı’nın son dönemlerini ve Cumhuriyet’in ilk yıllarını 

kapsayan 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, mimarideki historisist yaklaşımlar, mimarlık 

ortamına damgasını vurmuştur. Fransız okulu Beaux-Arts temelli 19. yüzyıl Osmanlı 

mimarlığındaki söz konusu historisist yaklaşım, II. Meşrutiyet ile birlikte daha farklı bir 

tona bürünür. Bu farklılık elbette süsleme ve bir kısım yapı öğeleri ile sınırlı kalmıştır 

diyebiliriz. Oysa simetrik yapı kurgusu, cephe oranları ve malzemesi ile II. Meşrutiyet’in 

mimarideki historisizm anlayışı Beaux-Arts temeline sahiptir. Dönemin önde gelen 

mimarlarından Vedad Tek’in Beaux-Arts eğitimi almış olduğunu burada bir kere daha 

hatırlatmakta fayda var. Yukarıda sıraladığımız II. Meşrutiyet döneminde faal olan 

mimarların eğitim süreçlerini Avrupa’da geçirmiş olmaları elbette Neoklasik üslubun 

temel ilkelerini sürdürmeleri konusunda etkili olmuştur. Fakat milliyetçilik akımının 

sosyal hayatın tüm tabakalarına sinen derin etkisi, dönemin mimarlarını kimlik arayışına 

yöneltmiş, klasik dönem Osmanlı mimari eserlerinden ve Anadolu Selçuklu mimarisi 

öğelerinden taklitler ile Neoklasik nizama sahip eserlerin cepheleri giydirilmiştir. Bu 

durumda, Avrupa’nın karakter özellikleri belirlenmiş, ekol haline gelmiş olan Neoklasik 

üslubun ilkelerine sadık kalındığından bahsetmek söz konusu değildir. Bu dönemde 

görmüş olduğumuz eserlerde, Avrupa temelli bir mimarlık anlayışının, henüz yeteri kadar 

sindirilemeyen yerel öğeler ile eklektik bir tutumla bütünleştirilerek “milli” bir üslup 

yaratma gayretini hissetmekteyiz252.  

                                                             
252 M. Sözen ve M. Tapan, bu tutumun Batıdaki gerçek mimari akımdan temelde farklı olduğunu dile 

getirmekte ve dönem gereksinimlerinin göz ardı edilerek mimarinin dekoratif bir sanat eseri olarak 

değerlendirildiğini vurgulamaktadır. Bkz. M. Sözen, M. Tapan, 1973, s. 106-108. 
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4. 3. 1908 Sonrası İnşa Edilen Belediye Binaları 

 

 4. 3. 1. Amasya Belediye Binası 

 Amasya il merkezinde konumlanan belediye binası, Yeşilırmak’ın batı kıyısında, 

Valilik binasının hemen kuzeyinde, eğimsiz bir arazi üzerinde yer almaktadır (Foto. 150). 

Bulunduğu konum itibariyle tarihi bir dokunun içinde bulunan yapı, Roma dönemi 

kalıntılarının yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir mevkide, tarihi 

dokuya boyutu itibariyle uyumlu bir şekilde yerleştirilmiştir. 

 Kitabeye sahip belediye binalarından birisi olan Amasya belediye binasının inşa 

aşamalarının ana hatlarını arşiv belgelerinden takip etmem mümkün olmasa dahi söz 

konusu kitabe aracılığıyla çıkarabilmekteyiz. Buna göre 1913 yılında dönemin belediye 

reisi Veysibeyzade Sıtkı Bey zamanında başlanan eserin inşası, Birinci Dünya Savaşı 

nedeniyle beş sene yarım kalır ve ancak 1923 yılında belediye reisi Veysibeyzade Nafız 

Bey zamanında bitirilir. Yapının inşa aşamalarını hem ana kapısının üstünde yer alan dört 

satırlık kitabesinden hem de dönemin yerel yayını Emel gazetesinden takip etmekteyiz253. 

Dört satırlık kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır; 

Bin üç yüz otuz senesinde Veysibeyzade Sıdkı Bey’in riyaseti zamanında 

inşasına başlanmış olunan bu daire Harb-i Umumi dolayısıyla beş sene na-
tamam kaldıktan sonra 

Mumaileyh büyük biraderi Nafiz Bey’in zaman-ı riyasetinde ve bin üç yüz 

otuz dokuz Salı rumisinde bi-lutfihi ve keremi te’âla ikmal idilmişdir254 

                                                             
253 Emel, “Belediye”, 14 Nisan 1923, s. 12. H. Menç, Milli Mücadele Yıllarında Amasya Olaylar-

Belgeler-Portreler, Ankara: Amasya Valiliği Kültür Yay., 2002, s. 377. 

254 Kitabenin okunması hususunda katkılarını esirgemeyen Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve 

Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Ebubekir Sıddık Şahin’e teşekkür ederim. 
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1987 yılında belediye tarafından onarım geçiren ve daha sonra yeniden belediye 

bünyesinde hizmet veren eser, günümüzde Zabıta Müdürlüğü binası olarak 

kullanılmaktadır. 

 Kareye yakın dikdörtgen şeklinde plana sahip Amasya belediye binası, bodrum, 

zemin ve birinci kattan meydana gelmektedir (Çizim 47,48,49). Beledi işlerin 

yürütüleceği bir kamu yapısı olarak inşa edilmiş olmasına karşın plan tasarımında 

işlevsellikten daha çok geleneğe bağlı kalındığını görmekteyiz. Geleneksel Türk konut 

mimarisinde “iç sofalı” olarak sınıflandırılan plan şemasına uygun olarak 

tasarlanmıştır255. Cephe tasarımında dönemin ideolojisi ve mimari eğilimi net bir şekilde 

yansıtılmış olsa da plan tasarımında beklenen işlevselliğin yerini geleneksel tasarım 

kurallarının aldığını görmekteyiz. Tıpkı hemen yanında yer alan Hükümet Konağı (şimdi 

Valilik Binası) gibi Yeşilırmak’a (doğuya) bakan ana cephenin merkezi, yapının dışa 

açıklığını sağlayan ana kapıya sahiptir. Ana kapıdan ulaşılan doğu-batı eksenli geniş hol 

ve bu holü merkezinden dik kesen kuzey-güney eksenli nispeten daha dar bir koridor; söz 

konusu koridorların çevresinde şekillenen dikdörtgen şeklinde plana sahip odalar zemin 

katın plan şemasını oluşturmaktadır. Ancak söz konusu koridorlardan kuzey tarafta 

bulunan kısım günümüzde kuzeydoğu odasıyla birleştirilmiştir. Özgün şemayı ise 1986 

tarihli rölöveden okuyabilmekteyiz. Kat merkezindeki doğu-batı yönünde uzanan holün 

batısına birinci kat ile iletişimi sağlayan üç kollu merdivenin yerleştirildiğini görmekteyiz 

(Foto. 151,152). Zemin katta bulunan merdiven boşluğu, batı cephenin merkezine 

yerleştirilen kapıya açılmaktadır. Böylelikle zemin kata hem doğu cephesindeki ana 

kapıdan hem de batı cephesinde arka kapı olarak nitelendirebileceğimiz kapı vasıtasıyla 

geçiş sağlanmaktadır. Bodrum kat ise üç bölümden oluşmaktadır. Zemin katın 

                                                             
255 İç sofalı plan tiplerinin Türk konut mimarisindeki yeri ve özellikleri hakkında bkz. S. H. Eldem, Türk 

Evi Plan Tipleri, İstanbul: İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1968, s. 91-126. 
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merkezinde gördüğümüz doğu-batı eksenli holü ana hatları ile bodrum katta da 

görmekteyiz. Söz konusu holün kuzey ve güney yanlarında, dikdörtgen şeklinde 

planlanmış birer oda yer alır. Burada dikkat çekici nokta ise, bodrum kata geçişin yalnızca 

yapının dışından sağlanıyor olmasıdır. Güneyde yer alan odanın batı duvarının 

merkezine, dışa açıklığı sağlayan kapı yerleştirilmiştir. 

 Birinci kat plan şeması zemin kattan birkaç yönüyle farklılık göstermektedir. 

Merdivenin ulaştığı merkez holün doğusu odaya dönüştürülmüştür (Foto. 153). Bu oda, 

ana cephe merkezinin çıkıntı oluşturan bölümüdür. Belediye binalarının tasarım 

yönelimlerine baktığımızda söz konusu odanın genellikle belediye reisi veya belediye 

meclis salonu olarak kullanıldığını görmekteyiz. Söz konusu oda günümüzde başkanlık 

makamı olarak kullanılmaktadır. Oda, aynı zamanda kuzeyinde yer alan ve aynı hacme 

sahip bir diğer oda ile sonradan birleştirilmiştir (Foto. 154). 1986 yılına ait projede söz 

konusu odalar birbirinden bağımsız görünmesine rağmen günümüzde böyle bir ayrım 

yoktur. Bir diğer farklılık, doğu-batı eksenli holü dik kesen kuzey-güney eksenli 

koridorun güney kolu ortadan kaldırılmış, böylece doğu-batı doğrultusunda uzanan, diğer 

odalara nispeten daha geniş bir oda elde edilmiştir (Foto. 155). Bu oda ise günümüzde 

meclis salonu olarak işlev kazanmıştır.  

  Yapının plan tasarımına dair temel problemimiz, mevcut odaların işlevleridir. 

Osmanlı arşivlerinden eserin inşasına yönelik herhangi bir belgeye rastlamamış olmamız, 

eserin özgün plan çizimine sahip olmayışımız hangi odanın hangi amaçla 

şekillendirildiğine dair yorum yapmamızı engellemektedir. Kamu yapıları ile ilgili 

günümüze gelmiş olan arşiv belgelerinden çıkarımlarımızla bodrum katların genelde 

arşiv ve hizmetlilerin kaldıkları mekân olarak kullanıldığını söylemek mümkündür. Ele 

almış olduğumuz Amasya belediye binasının bodrum katı da bu işlev ile kullanılmış 

olmalıdır. Ayrıca birinci katta yer alan ve ana cepheye açılan merkezdeki odanın da 
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genellikle belediye reisinin veya belediye meclisinin odası olarak işlev kazandırıldığını 

söyleyebiliriz.  

 Amasya belediye binasının sahip olduğu cephe tasarımının dönemin ideolojisine 

ve mimari eğilimine uyumlu bir şekilde tasarlanmış olduğunu yukarıda belirtmiştik. Yapı, 

dönemin yaygın üslubu olan “Milli Mimari Rönesansı” veya “Birinci Ulusal Mimarlık 

Üslubu” ile şekillenmiştir. Simetrik cephe tasarımı, ana cephede toplanan süsleme 

öğeleri, geniş saçaklar ve cepheleri boydan boya dolanan silme hatları Amasya belediye 

binasının cephe tasarımındaki milli üslup özelliklerini yansıtır. Ana cephe, Yeşilırmak’a 

bakan doğu cephedir (Foto. 156-Çizim 50). Söz konusu cephenin merkezi, dışa taşkınlığı, 

yan cephelere nispeten yüksek oluşu ve kesme taş malzemesi ile dikkat çekicidir. Ana 

kapının önünde iki ayakla birlikte revak kurgusu oluşturan bu bölüm, birinci kat 

penceresinin teğet kemerli açılımı ile çevresindeki geniş ve hafif taşkın silme hattı; 

pencerenin hemen altında beş sekiz köşeli yıldıza sahip dikdörtgen korkuluk ve çıkmanın 

üstte bir kalkan duvar ile nihayetlendiği alanın merkezinde yer alan yuvarlak kadranlı 

saat, ana cepheyi diğerlerinden ayrı kılan ve yapının neredeyse tüm süsleme programını 

içinde barındıran özelliğe sahiptir (Foto. 157). Burada dikkat çeken nokta, saat kulesine 

çok yakın bir mevkide bulunan eserin ana cephesine bir saat yerleştirme ihtiyacıdır. Söz 

konusu saatin, işlevden ziyade yapının bir devlet dairesi olduğunu, modern zaman 

belirleyici olan saat üzerinden halka gösterme çabasının sonucu olduğu kanaatindeyim. 

Ne var ki kadran yuvasının 1923’te hazırlanmasına karşın, saat ancak 2000 yılında 

yerleştirilmiştir256. Yükseltilmiş bodrum kat ile zemin katı birbirinden ayıran dış bükey 

silme hattı, zemin kat ile birinci katı ve birinci kat ile saçak arasında yatay düzlemde tüm 

cepheleri dolanarak yapıyı yatay olarak üç bölüme ayırmaktadır. Silme hatları ile yapının 

dikey ve yatay olarak bölünmesi Neoklasik bir tutumdur ve milli mimarlık üslubunda söz 

                                                             
256 H. Menç, 2002, s. 379. 



222 
 

konusu gelenek sürdürülmüştür. Yapının bodrum ve zemin katları dikdörtgen, birinci katı 

ise teğet kemerli pencerelere sahiptir. Zemin ve birinci katlarda beşer pencere dizisi kuzey 

ve güney cephelerde ritmik olarak konumlanmıştır (Foto. 158,159). Hafif bir çıkıntıya 

sahip bir diğer cephe batı cephesidir (Foto. 160-Çizim 51). Merkezde yer alan çıkıntıda, 

yapı içindeki merdiven sahanlığına açılan bir kapı yer almakta, kapıya üç basamaklı iki 

kollu merdivenle ulaşılmaktadır. Doğu cephesinde gördüğümüz üzere burada da çıkıntı 

ihtiva etmeyen cephelerin zemin ve birinci katında ikişer pencere sırası yer almaktadır. 

Tüm cephelerde belirli aralıklarla yerleştirilen ahşap saçak konsolları, strüktürel bir yapı 

malzemesi olmaktan öte cephelere hareketlilik kazandıran süsleme unsuru olarak 

yerleştirilmiştir (Foto. 161). 

 Yığma kargir tekniğinde inşa edilmiş olan eserin tüm cepheleri sıvalıdır. 

Saçaklarda betonarme kullanımı ve kırma çatıda Marsilya tipi kiremit kaplama dikkati 

çeker. Çatıda yer alan kiremitler özgün değildir. Yapıda kesme taş kullanımını ancak ana 

cephenin merkezinde, çıkıntı yapan bölümde ve silme hatlarında görmekteyiz. 1987 

yılında belediye tarafından onarılan yapıda malzeme ve teknik açıdan bir takım 

değişimler meydana geldiğini Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

arşivindeki raporlardan takip edebilmekteyiz. Buna göre söz konusu yapının 

döşemelerinin ahşap olduğu ve ahşap kirişlerle desteklendiği, söz konusu desteklerin 

çürümeye başladığı ve tehlike arz ettiği belirtilmekte, bunun için putrelli volta döşeme 

yapılmasının ve hem tavan hem de döşeme kaplamalarının değiştirilmesinin yapının 

kullanım ömrü açısından uygun olacağı dile getirilmektedir. Aynı zamanda ilgili raporda 

söz konusu müdahale haricinde yapının plan tasarımına yönelik herhangi bir müdahale 

olmayacağı da belirtilmekte, yapının hâlihazırda tescilli eser olduğu hatırlatılmaktadır. 

Günümüzde yapının iç mekân malzemesine genel olarak baktığımızda betonarme duvar, 

merdiven, döşeme ve tavanlar dikkat çekmektedir. Aynı zamanda yukarıda da değinildiği 
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üzere birinci kat merkezinde yer alan başkanlık odası hemen kuzeyinde yer alan bir diğer 

oda ile muhtemelen 1987 sonrasında birleştirilmiştir.  

 Eserin mimarının kimliğine dair herhangi bir belge veya bilgiye rastlanmamış 

olması, söz konusu dönemde inşa edilmiş kamu yapıları adına olağan bir durumdur. 

Eserin kitabesi, inşa aşamaları hakkında bilgiler içerse de mimar ya da mühendis ismi 

zikredilmemektedir. Kimliği şimdilik belirsiz olan mimarın, Birinci Ulusal Mimarlık 

Akımının temsilcisi olduğunu, eserin cephe tasarımında uygulanan programdan 

çıkartabiliriz. Aşamalı inşa süreci, eserin tek bir mimar ya da mühendis tarafından 

kurgulanmadığı, farklı kişilerin çalışıp eseri tamamladığı gibi hipotezleri akla getirse 

dahi, söz konusu savları destekleyecek herhangi bir veriye şuan sahip değiliz.  

 Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi kamu eserlerinin kent içindeki konumlarına 

baktığımızda genelde iki farklı yaklaşımla karşılaşırız. Birincisi, inşa edilen kamu 

eserlerinin, tarihi dokuya sahip kent merkezinden uzakta, yeni bir yerleşim bölgesi kurma 

amacıyla konumlandırılmış olmasıdır. İkinci eğilim ise, yeni bir yerleşim bölgesi kurma 

kaygısını taşımayan yerel yönetim anlayışının uygulamalarıdır. Burada, kentin tarihi 

dokusu içerisinde dağınık biçimde yerleştirilen kamu eserlerinin varlığını görürüz. 

Amasya belediye binası, bulunduğu fiziki mekâna boyut itibariyle uyumlu, tarihi kent 

dokusunun merkezinde dönemin mimari eğilimine paralel şekilde vücut bulmuş bir kamu 

yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Eski fotoğraflardan yapmış olduğumuz çıkarımlar 

sonucu Saat Kulesi, Hükümet Konağı, Hapishane Binası ve köprülerle birlikte belediye 

binasının, vernaküler mimari doku içerisinde kendine has bir yönetim merkezi oluşumuna 

katkı sağladığını söylemek mümkündür. 

 1903 Sivas Vilayet Salnamesi’nin Amasya hakkında bilgi verildiği bölümde ilgi 

çekici bir fotoğraf yer almaktadır (Foto. 162). Söz konusu fotoğrafta, Yeşilırmak’ın batı 

kıyısında yer alan Hükümet Konağı, ahşap köprü, Saat Kulesi ve Belediye Dairesi’nin 
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ırmağın doğu kıyısından görünüşü sergilenmektedir. Burada yer alan Belediye Dairesi, 

Yeşilırmak’ın ve saat kulesinin hemen yanında, tek katlı, verandalı bir yapıdır. Yukarıda 

bilgilerini sunduğumuz 1923 tarihinde tamamlanmış olan eserin inşasından önce, ne 

zaman inşa edildiği ve yıkıldığı tespit edilemeyen fotoğraftaki yapı belediye dairesi 

olarak kullanılmıştır.  
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Çizim 47: Amasya belediye binası bodrum kat planı (Samsun KVKBKM) 

 

 
Çizim 48: Amasya belediye binası zemin kat planı (Samsun KVKBKM) 
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Çizim 49: Amasya belediye binası birinci kat planı (Samsun KVKBKM Arşivinden 

düzenlenmiştir) 

 

Çizim 50: Amasya belediye binası doğu cephe çizimi (Emre Kolay) 
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Çizim 51: Amasya belediye binası batı cephe çizimi (Emre Kolay) 

 

Foto. 150: Amasya belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son 

Erişim 13.10.2016) 
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Foto. 151: Amasya belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

Foto. 152: Amasya belediye binası zemin kat merkezinde yer alan üç kollu merdiven 

(Emre Kolay) 
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Foto. 153: Amasya belediye binası birinci kat hol genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 154: Amasya belediye binası başkanlık (Riyaset) odası (Emre Kolay) 
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Foto. 155: Amasya belediye binası meclis salonu (Emre Kolay) 

 

 

Foto. 156: Amasya belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 157: Amasya belediye binası doğu cephe merkezi (Emre Kolay) 

 

Foto. 158: Amasya belediye binası kuzey cephesi genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 159: Amasya belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 160: Amasya belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 161: Amasya belediye binası ahşap saçak konsolu (Emre Kolay) 

 

Foto. 162: 1903 Sivas Vilayet Salnamesinde yer alan Amasya belediye dairesine ait 

fotoğraf 
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 4. 3. 2. Fatih Belediye Binası 

 Yapı, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Büyük Kahraman Caddesi üzerinde, Saraçhane 

mevkiinde konumlanmaktadır (Foto. 163). 

 Yapının inşasına dair herhangi bir arşiv kaydına rastlamasak da, çeşitli 

araştırmacılar söz konusu eserin 1913 yılında Yervant Terziyan tarafından tasarlandığını 

dile getirmektedir. Yapının mimarının Terziyan olduğunu, 1913 yılında bu yapı ile 

birlikte Kadıköy belediye binasını da aynı mimarın tasarlandığını M. Sözen ve M. Tapan 

çalışmalarında dile getirmekle birlikte herhangi bir kaynak göstermemektedirler257. B. 

Kutun da, benzer bilgileri M. Sözen’den aktararak çalışmasına dahil etmiştir258. Bir 

mimar olarak yapı üretimi açısından ismine neredeyse hiç rastlamadığımız söz konusu 

mimarın Sanayi-i Nefise’de mimarlık dersleri verdiğine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. M. 

Cezar, Terziyan’ın 1911 ile 1917 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi Mimarlık 

Bölümü’nde yardımcı hocalık yaptığını tespit etmiştir259. H. Kuruyazıcı, Annuaire 

Orental (Şark Ticaret Yıllığı) verilerine dayanarak yapmış olduğu araştırmada 

Terziyan’ın 1912-1921 yılları arasında İstanbul’da faaliyet gösteren mimarlar listesinde 

adını zikretmekte260, aynı zamanda 1911-1917 yılları arasında da Sanayi-i Nefise 

Mektebi’nde atölye hocası olarak görev yaptığını belirtmektedir261. Mimara dair bir diğer 

bilgi ise, Birinci Ulusal Mimarlık Akımının temsilcilerinden olan mimar Arif Hikmet 

Koyunoğlu tarafından verilmektedir. Kendisiyle yapılan bir söyleşide Koyunoğlu, 

Terziyan’ın İstanbul Belediyesi (Şehremaneti?) Fen Heyeti Üyesi ve mimar Mongeri’nin 

                                                             
257 M. Sözen, M. Tapan, 1973, s. 104. 

258 B. Kutun, “Fatih Belediye Binası”, DBİA, İstanbul: C. 3, 1994, s. 263. 

259 M. Cezar, “Güzel Sanatlar Akademisi’nden 100. Yılda Mimar Sinan Üniversitesi’ne” Güzel Sanatlar 

Eğitiminde 100. Yıl, (Yay. Haz. Zeki Sönmez), İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yay., 1983, s. 69. 

260 H. Kuruyazıcı, 2000, s. 74. 

261 H. Kuruyazıcı, 1999, s. 54. 
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yardımcısı olduğunu dile getirmektedir262. Bu bilgilere ek olarak yapının inşa süreci 

hakkında Cemil Topuzlu’nun hatıratında şu ifadeler geçmektedir: 

“En büyük emelim İstanbul’da modern bir Belediye Sarayı inşa ettirmekti. 

Şehremanetinin o sıradaki cılız yardımiyle bunu yaptırmak mümkün değildi. 

Yalnız mevcut ahşap ve kiralık Belediye Şube idareleri yerine Kadıköy, 

Fatih’te muntazam kargir binalar yaptırdım. Adalar, Beyazıt, Boğaziçi 

Daireleri için de münasip miktar para tedariki ile uğraşıyordum.”263 

 “U” biçimli plan şemasına sahip olan yapının plan özellikleri açısından son derece 

özgün kaldığını söyleyemeyiz (Çizim 52,53,54). Belediye olarak inşa edilen fakat zaman 

içerisinde çeşitli işlevlerde kullanılmış olan yapının özgün plan şeması da bu süreç 

içerisinde bir takım değişikliklere maruz kalmıştır. Bodrum, zemin ve birinci kat olmak 

üzere üç kattan meydana gelen söz konusu yapıda katların benzer plan şemasına sahip 

olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre yapının merkezinde yer alan holün çevresinde 

şekillenen farklı boyutlara sahip odalar ile birlikte katlar arası geçişi sağlayan merkezdeki 

iki kollu merdiven eserin plan tasarımındaki temel unsurları oluşturmaktadır (Foto. 

164,165). Güneydoğu ve kuzeybatıda kalan söz konusu odalar güneybatı-kuzeydoğu 

doğrultusunda uzanan dar bir koridora açılmakta, merkezdeki hole bu koridor vasıtasıyla 

ulaşılmaktadır (Foto. 166,167). Güneydoğu cephe merkezinde yer alan kapı ile zemin 

kata girişi sağlayan ve merkezdeki hole açılan alan bu yapıda koridor şeklinde 

tasarlanmıştır (Foto. 168). Oysa ikizi sayılan Kadıköy belediye binasındaki söz konusu 

ikinci kapı, ana hole değil, geniş bir odaya açılmaktadır. Kapının konumu ve işlevi 

düşünüldüğünde Fatih belediye binasındaki kapının bir koridor vasıtasıyla ana hole 

                                                             
262 G. Birkan, S. Pehlivanlı, “Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ile Bir Söyleşi”, Mimarlık, S. 150, Ankara 

1977, s. 8-9. 

263 C. Topuzlu, 1951, s. 131. 
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açılımı, özgün plan tasarımını ortaya koymaktadır. Kadıköy belediye binasının 1986 

öncesi rölöve çizimlerinde görülen ve Fatih belediye binasının 2008 yılı restorasyon 

önerisinde söz konusu koridor için sunulan projede iki kollu merdiven ile katlar arası 

geçişin sağlandığı görülmektedir. Ana cephe merkez yüksekliği ile benzer bir çıkıntı 

ihtiva eden ve pencere açıklıkları ile yan cephe biçimlenmelerinden ayrılan bu alanda, 

merdiven tasarımının özgün olduğu düşünülebilir. Bunun dışında kuzeydoğu cephesinde 

yer alan ve bodrum kat ve zemin katın arasındaki merdiven sundurmasına açılan kapının 

özgünlüğü şüphe götürmez (Foto. 169). Belediye binalarında genellikle rastladığımız bir 

diğer ortak tasarım özelliği ise birinci kat merkezinde yer alan ve zemin kattaki holün tam 

üstüne denk gelen mekânın belediye reisi veya meclis odası şeklinde düzenlenmesidir. 

Söz konusu meclis odası güneydoğu-kuzeybatı doğrultusunda uzanan bir koridora 

açılmaktadır (Foto. 170). Ana cephe merkezinde yer alan balkon tasarımı da söz konusu 

odaya açılmakta, dahası odanın işlevini yapının dışından belirgin kılmaktadır. Yapıdaki 

en yoğun süsleme detayları da doğal olarak söz konusu odada yoğunlaşmaktadır (Foto. 

171).  

 Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun neredeyse tüm özelliklerini bünyesinde 

barındıran Fatih belediye binası, Kadıköy belediye binası ile ortak biçim dilini 

paylaşmaktadır. Eğimli arazi üzerinde güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda “U” biçimli 

plan ile konumlanmış olan yapı, yükseltilmiş bodrum kat üstünde iki kattan meydana 

gelmektedir (Çizim 55,56,57,58). Kademeli olarak çıkıntı yaparak hareketlilik kazanan 

ana cephe güneybatıda yer almakta, Tayyare Şehitleri Anıtının bulunduğu parka 

açılmaktadır (Foto. 172). Yapının diğer cepheleri ise yoğun doku içerisinde kalmakta, 

geniş bir alana açılmamaktadır (Foto. 173,174,175). Ana cephe, yoğun fakat dengeli 

dağılmış süsleme programı ile anıtsallık kazanmıştır. Ulusal Mimarlık Akımının 

neredeyse tüm unsurlarını bünyesinde barındıran söz konusu cephenin merkezi, diğer 

bölümlere nazaran çıkıntı oluşturmakta, yüksekliğiyle de daha belirgin hale gelmektedir 
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(Foto. 176). Basık ve düz kemerlerin pencere ve kapılarda kullanıldığı zemin katın aksine 

birinci katta dışa açıklığı sağlayan unsurlarda sivri ve teğet kemerli çifte pencere 

uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu bölümde kemer alınlıklarının da palmet, rumi ve 

kıvrık dallardan meydana gelen lacivert zemin üstüne turkuaz renkli çinilerle kaplandığı 

görülmektedir (Foto. 177). Kadıköy belediye binasında söz konusu çinilerin Kütahya 

çinisi olduğu ve ustasının Hafız Mehmet Emin Efendi olduğu dile getirilmektedir (Bkz. 

sayfa 255). Kadıköy’deki belediye binası ile ikiz proje olarak tasarlandığı göz önüne 

alınırsa Fatih belediye binası ana cephesinde yer alan çinilerin menşei de ortak olabilir. 

Çiniler, ana cephe dışında güneydoğu cephe merkezinde yer alan kapının üstünde bulunan 

pencere alınlığında da kullanılmıştır. Ana cephede görmüş olduğumuz pencere ve kapı 

düzenleri tüm cephelerde ritmik bir biçimde uygulanmıştır. Ana kapının aksında yer alan 

kuzeydoğu cephedeki basık kemerli kapı ile güneydoğu cephe merkezinde yer alan ve 10 

basamaklı mermer bir merdiven ile ulaşılan yine basık kemerli kapıyla birlikte yapının 

dışa açılımı toplam üç kapı ile sağlanmaktadır. 

 Süsleme özellikleri açısından taşrada yer alan pek çok belediye binasına nazaran 

Fatih belediye binası ve ikizi Kadıköy belediye binası hem cephelerinde hem de iç 

mekânda Birinci Ulusal Akımın sıklıkla kullandığı Selçuklu-Osmanlı karması bezeme 

anlayışı ile tezyin edilmiştir. Yukarıda da değinildiği gibi özellikle ana cephe merkezinde 

yer alan ana kapının çevresi yoğun bezemeye sahiptir. Mukarnas dizileri, silmeler, 

kabaralar ve çini bezeme detayları ile hareketlenen söz konusu cephe, yapının en yoğun 

süsleme elemanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte geniş saçak tasarımı 

ile nihayetlenen birinci kat Birinci Ulusal Akımın en temel cephe süsleme özellikleri 

arasında sayılmaktadır. Pencere kemerlerinin üstünde yer alan ve kimi yerde sade kimi 

yerde kıvrık dallar ve çiçek motifleriyle zenginleşen çini bezemeler Kütahya menşeidir. 

İç mekânda ise süsleme detaylarına tavan eteği ve göbeğinde rastlanmaktadır (Foto. 178). 

Tavan eteklerinde yer alan mukarnas dizileri hemen her odada uygulanmıştır. Tavan 
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göbeklerinde ise alçı malzemeden yapılmış girift bitkisel bezeme öğeleri dikkat 

çekmektedir (Foto. 179). Birinci kat tavan kaplamasında kullanılan ahşap malzeme, 

kareler oluşturan yaldızlı çıtalar ile hareketlilik kazanmış, birinci kat koridor tavanlarında 

söz konusu öğeler kullanılmıştır (Foto. 180). 

 Yapılan restorasyonlar sonucunda eserin yığma tekniğiyle inşa edildiği ve 

duvarlarında dolu tuğla malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Aynı zamanda Beyoğlu 

belediye binasının bodrum kat döşemesinde görmüş olduğumuz volta tekniğine burada 

da rastlamaktayız.  Taş malzemenin kullanımı cephelerde kısmen görülmekte olup 

özellikle ana cephe süslemelerinde tercih edildiği dikkat çekmektedir. Elbette çini ve alçı 

malzemeler de süsleme öğelerinde yoğun bir şekilde cephelerde kullanılmıştır. Alçı 

malzemeyi iç mekânda, tavan göbek ve eteklerindeki süslemelerde de görmekteyiz. 

Ahşap malzeme kapılarda korunmuş olsa da pencere açıklıklarında PVC malzeme yapılan 

restorasyonlar sonucu ahşabın yerini almıştır.  

 Fatih belediye binası, inşasından kısa süre sonra ülke genelinde cereyan eden 

askeri ve politik olayların bir kısmına ev sahipliği yapmıştır. Yapının hemen önünde yer 

alan 1914 tarihli Osmanlı’nın ikinci anıtı niteliğindeki Teyyare Şehitleri Anıtı264 

hâlihazırda yapının bulunduğu konumda bir kamusal alan yaratmıştır. Bununla birlikte 

dünya savaşından hemen sonra İstanbul’un ve daha pek çok Osmanlı kentinin Batılı 

devletler tarafından işgal edilmesi İstanbul’da bir dizi mitinglerin düzenlenmesine yol 

açar. Milliyetçi bir ruhla toplanan büyük kalabalıklara dönemin önde gelen siyasileri ve 

yazarları hitap ederler. Yunanlıların İzmir’i işgalini protesto etmek amacıyla 19 Mayıs 

1919 tarihinde yaklaşık 50.000 ila 70.000 arasında İstanbullu Fatih belediye binası 

önünde toplanır. Belediye binası balkonunda yapılan Halide Edip’in başladığı konuşmayı 

                                                             
264 Detaylı bilgi için bkz. A. Batur, 2003, 121-123. 
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çeşitli siyasilerin nutukları izler265. Söz konusu mitingi Kadıköy’deki miting izler ve 

orada da halka seslenenlerin buluşma noktası Kadıköy belediye binası olur.  

 Fatih belediye binası, hemen yanında konumlandırılan ve Ulusal Mimarlık Akımı 

ilkelerince şekillendirilmiş olan İtfaiye binası ve ana cephenin baktığı park içerisindeki 

Vedat Tek’in tasarımı olan Teyyare Şehitleri Anıtı ile birlikte, Kızıldere ve Sözen’in dile 

getirdiği gibi küçük çaplı bir erken 20. yüzyıl kent modeli yaratmayı amaçlamış gibidir266 

(Foto. 181). Bu kurgunun bilinçli yapılıp yapılmadığı bir yana bazı Anadolu kentlerinde 

gördüğümüz hükümet konağı, belediye, banka ve postane gibi kamu yapılarının bir 

meydan etrafında toplanışını başkentte çok küçük düzeyde göstermesi açısından 

önemlidir. Elbette yapının tarihi yarımada içerisinde yer aldığını ve Osmanlı klasik 

dönem mimarlık formuna sahip olan Fatih Camii ile Şehzade Camii gibi pek çok yapı 

türüne yakın bir mesafede bulunduğunu belirtmek gerekir.  

                                                             
265 N. Sakaoğlu, “Fatih Mitingi”, DBİA, İstanbul: C. 3, 1994, s. 271. 

266 S. Kızıldere, M. Sözen, “İstanbul’da Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Yapıları’nın Kent Bütünü İçindeki 

Yerinin Değerlendirilmesi”, İTÜ Dergisi/b Sosyal Bilimler, C. 2, S. 1, 2005, s. 92. 
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Çizim 52: Fatih belediye binası bodrum kat planı (Kolart Mimarlık) 

 

Çizim 53: Fatih belediye binası zemin kat planı (Kolart Mimarlık) 
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Çizim 54: Fatih belediye binası birinci kat planı (Kolart Mimarlık) 

 

Çizim 55: Fatih belediye binası güneybatı cephesi (Kolart Mimarlık) 
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Çizim 56: Fatih belediye binası güneydoğu cephesi (Kolart Mimarlık) 

 

Çizim 57: Fatih belediye binası kuzeydoğu cephesi (Kolart Mimarlık) 
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Çizim 58: Fatih belediye binası kuzeybatı cephesi (Kolart Mimarlık) 

 

Foto. 163: Fatih belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü 13.10.2016) 
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Foto. 164: Zemin kat ana hol genel görünüm (Emre Kolay) 

 

Foto. 165: Katlar arası geçişi sağlayan merkezdeki iki kollu merdiven (Emre Kolay) 
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Foto. 166: Kuzeybatıda yer alan koridor (Emre Kolay) 

 

Foto. 167: Güneydoğuda yer alan koridor (Emre Kolay) 
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Foto. 168: Güneydoğu cepheye açılan kapının yer aldığı koridor (Emre Kolay) 

 

Foto. 169: Bodrum kat ile zemin kat arasındaki arka kapı (Emre Kolay) 
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Foto. 170: Birinci kat ana koridor (Emre Kolay) 

 

Foto. 171: Birinci kat mabeyn odası genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 172: Güneybatı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

 

Foto. 173: Güneydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 
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Foto. 174: Kuzeydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

 

 

Foto. 175: Kuzeybatı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 
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Foto. 176: Güneybatı cephe merkezindeki ana kapı (Emre Kolay) 

 

Foto. 177: Ana kapı üstünde yer alan pencere alınlıklarındaki Kütahya çinileri (Emre 

Kolay) 
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Foto. 178: İç mekân tavan eteklerinde yer alan mukarnas dizileri ve bitkisel bezeme 

öğeleri (Emre Kolay) 

 

Foto. 179: İç mekân tavan göbeğinde yer alan girift alçı süsleme (Emre Kolay) 
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Foto. 180: Birinci kat ahşap tavan kaplamasında kareler oluşturan yaldızlı çıtalardan 

meydana gelen süsleme (Emre Kolay) 

 

Foto. 181: Fatih Belediye Binası önünde yer alan Teyyare Şehitleri Anıtı (Emre Kolay) 
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 4. 3. 3. Kadıköy Belediye Binası 

 İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, İskele Meydanı, Rıhtım Caddesinde yer alan yapı, 

tarihten günümüze değin yoğun kent dokusu içinde, kara, deniz ve demiryolu 

bağlantılarının kesişim noktasında konumlanmaktadır (Foto. 182).  

 Arşiv belgelerinden mimarını ve inşa tarihini tespit edemediğimiz yapının tarihi 

ve mimarı hakkında çeşitli araştırmacılar otak bir tarih ve mimarın üstünde 

yoğunlaşmaktadır. Yapının 1913 yılında, Yervant Terziyan tarafından inşa edildiğini ve 

hatta Fatih belediye binasının da aynı tarihte aynı mimar tarafından tasarlandığını M. 

Sözen ile M. Tapan, çalışmalarında dile getirmektedirler267. Söz konusu bilgi N. Türkmen 

tarafından da dile getirilmekte, Fatih belediye binasının tasarım özellikleri açısından 

benzerliğine dikkat çekilerek her iki yapının da aynı anda inşa edilmiş olabileceği 

belirtilmektedir268. Mimar Terziyan için bir önceki başlığımız olan Fatih belediye 

binasında daha ayrıntılı bilgi verdiğimiz için burada benzer bilgilerin yinelenmesini konu 

bütünlüğünü bozacağı düşüncesi ile uygun bulmamaktayım.  

 Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun en seçkin örneklerinin sergilendiği iki kentten 

birisi olan İstanbul’daki söz konusu belediye binası, ikizi olarak sayabileceğimiz Fatih 

belediye binası ile birlikte Altıncı Daire-i Belediye hariç en önemli belediye dairesi 

projeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapıların bu fiziki önemlerini yukarıda 

zikrettiğimiz Cemil Topuzlu’nun Hatırat’ından çıkarabilmek mümkündür. Bu bağlamda 

inşa tarihi olan 1913 yılında Osmanlı topraklarında dönemin milliyetçi politikalarına 

paralel olarak giderek yaygınlaşan Milli üslup çerçevesinde değerlendirdiğimiz yapı, bu 

                                                             
267 M. Sözen, M. Tapan, 1973, s. 104. 

268 N. Türkmen, “Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi’nden Bir Örnek: Kadıköy Şehremaneti Binası”, Türk 

Dünyası Araştırmaları Prof. Dr. Oktay Aslanapa Özel Sayısı, S. 183, 2009, s. 461-462. 
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üslubun tipik ve başarılı bir şekilde kullanılan mimari elemanlarını bünyesinde 

barındırmaktadır.  

Yükseltilmiş bodrum kat ve üstünde iki kattan meydana gelen yapı, kuzeybatı-

güneydoğu doğrultusunda düz bir zemin üzerinde “U” biçiminde plana sahiptir (Çizim 

59,60,61). Merkezde yer alan bir hol ve üç kollu merdiven ile söz konusu holün her iki 

yanında uzanan koridorların bir yanına yerleştirilen odalardan meydana gelen plan 

şeması, ikiz binası Fatih belediye binasındaki gibi her katta benzer biçimde uygulanmıştır 

(Foto. 183,184). İkiz binası olarak gösterilen Fatih belediye binası ile iç mekân 

tasarımındaki en önemli farklılığın merkezde yer alan merdivenin burada üç kollu 

tasarlanmış olmasıdır. Elbette yapılan son restorasyon çalışmaları neticesinde kuzeydoğu 

ve güneybatıda yer alan odalar birleştirilmiş, her iki kolda yer alan koridorlar söz konusu 

odalara dahil edilmiş ve tek bir birim olarak yeniden işlev kazandırılmıştır (Foto. 

185,186). Giriş holünün her iki yanında yer alan ve merkez hole açılan dikdörtgen biçimli 

odalar ise özgün şemasını korumaktadır (Foto. 187,188). Kuzeydoğu cephe merkezinde 

yer alan tek kollu merdivene sahip kapı bugün geniş bir odaya açılmakla beraber, özgün 

plan tasarımında söz konusu kapının bir koridor vasıtasıyla tüm odaların açıldığı kuzey-

güney ekseninde uzanan koridora açıldığını düşünmekteyim (Foto. 189). Aynı zamanda 

1986 yılı restorasyon projesinde yer alan rölövede söz konusu alanda görülen ve katlar 

arası geçişi sağlayan iki kollu merdiven tasarımı da yukarıda Fatih belediye binası başlığı 

altında değerlendirdiğim üzere özgün nitelikte olabilir. 

Cephe tasarımına genel olarak bakıldığında döneminin karakteristik uygulamaları 

açıkça görülmektedir (Çizim 62,63,64,65). Yatay düzlemde tüm cepheleri dolanan iki 

silme hattı, cepheleri üç bölüme ayırmıştır. Kademeli olarak çıkıntı oluşturan kuzeybatı 

cephe, merkezinde yer alan ana kapı ile birlikte yapının ana cephesini oluşturmaktadır 

(Foto. 190). Pek çok dönem yapısında da karşılaştığımız gibi süsleme unsurlarının 

yoğunluğu da yine bu cephededir. Selçuklu ve daha da yoğunlukla Osmanlı dönemi 
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süsleme detaylarının kullanıldığı bu cephede süsleme elemanlarının orantılı bir şekilde 

dağılmış olması yapının tasarım programında sadeliğin ön planda tutulduğunu 

hissettirmektedir. Zemin kat ana kapısı ile pencerelerine baktığımızda basık kemerli ve 

süslemeden uzak, yalnızca kemer alınlarının dikey hatla çekilmiş olan fugalarla 

hareketlendirilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşın birinci kat pencere ve balkon 

tasarımı ile çatı bağlantısında daha hareketli bir yaklaşım sergilenmiştir. En dışta kalan 

çıkıntı bölümü hariç tüm cephede çifte pencere uygulamasıyla karşılaşmaktayız (Foto. 

191). Aynı zamanda lacivert zemin üzerine turkuaz renkli, palmet, rumi ve kıvrık 

dallardan meydana gelen Kütahya çini örnekleri söz konusu pencerelerin kemer 

alınlarında yer almaktadır (Foto. 192). Çiniler, Hafız Mehmet Emin Efendi (1872-

1922)’ye mâl edilmektedir269. Ana kapıyı vurgulayan çıkıntı ise birinci kat penceresinin 

üstünde diğer cephelere nazaran daha yüksek tutulmuş, böylece hem kiremit kaplı çatı 

saklanmış hem de daha geniş bir süsleme alanı yaratılmıştır. Balkona açılan çift pencereyi 

saran daha geniş bir teğet kemer ve üstünde yer alan mukarnas dizisi ana cepheyi anıtsal 

hale getirmektedir. Pencere yanlarına yerleştirilmiş dişli konsollar üzerine oturan çatı 

seviyesindeki sekizgen gövdeye sahip babalar ise taç kapı modelini adeta tamamlar 

niteliktedir (Foto. 193). Tüm bunlara ek olarak yalnızca ikinci kademe çıkıntısının geniş 

saçaklara sahip olması, milli üslubun neredeyse tüm mimari öğelerinin adeta bu cepheye 

toplanmış olduğunu göstermektedir.  Yapının diğer cephelerinde söz konusu pencere 

biçimleri benzer ve ritmik bir şekilde uygulanmıştır (Foto. 194,195,196). Ana cephe 

                                                             
269 N. Türkmen, 2009, s. 463. Emin Efendi’nin Kütahya’da ürettiği çinilerin pek çok devlet dairesi 

cephelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bunlara örnek olarak Haydarpaşa, Büyükada ve Bostancı Vapur 

İskeleleri, Konya Sanayi Mektebi, Kütahya Hükümet Konağı gösterilebilir. Ayrıca V. Mehmet Reşad’ın 

Türbesi, Şam Süleymaniye Camii ve Kahire Manial Sarayı çinileri de Emin Efendi tarafından tasarlanmış 

ve üretilmiştir. Detaylı bilgi için bkz. H. Arlı, “Mehmet Emin Efendi -Çanakçı Emin” Osmanlı’da Çini 

Seramik Öyküsü, (Ed. Ara Altun), İstanbul: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yay., 1997, s. 264. 
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merkezinde yer alan ana kapının aksında bir de basık kemere sahip arka kapı olarak 

niteleyebileceğimiz bir kapı yer almaktadır (Foto. 197). Basık kemerli bir diğer kapı ise 

kuzeydoğu cephesinde yer almaktadır (Foto. 198). Bu kapıya sekiz köşeli mermer 

şebekelere sahip sekiz basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Böylece yapının dışa 

açılımını sağlayan pencereler dışında hem kuzeybatı hem kuzeydoğu hem de güneydoğu 

cephede olmak üzere üç kapı mevcuttur. Kuzeydoğu cephede yer alan kapıyı vurgulamak 

adına bu bölümün daha yüksek tutulduğunu, birinci katta da sivri kemere sahip geniş bir 

pencerenin yerleştirildiğini görmekteyiz. Ana cephe pencere alınlıkları hariç hiçbir 

cephede çini süsleme görülmezken kuzeydoğu cephesinin birinci katında yer alan söz 

konusu pencere alınlığında çini bezeme kullanılmıştır. 

Kargir olarak inşa edilmiş olan Kadıköy belediye binasında duvar malzemesi 

olarak dolu tuğla kullanılmıştır. İkizi olan Fatih belediye binasında görülen volta döşeme 

tekniğinin burada da uygulanmış olması muhtemeldir. Cephelerde yer alan süsleme 

öğelerinde taş, alçı ve çini malzeme kullanılmıştır. Alçı, aynı zamanda iç mekânda tavan 

göbeği ve eteğindeki süsleme ögelerinde de kullanılmıştır. Kesintisiz olarak her odada 

devam eden tavan eteklerindeki mukarnas sırasının özgün olmadığını düşünmekteyim. 

Söz konusu ögenin özgün tasarımda olsa dahi bu derece yaygın bir şekilde kullanılıyor 

olması yapıdaki değişimler de göz önüne alındığında mümkün görünmemektedir. Özgün 

malzemesinin ahşap olduğunu düşündüğüm pencere açıklıkları bugün PVC ile 

kaplanmıştır.  

 Birinci Dünya Savaşı ardından işgal altında kalan İstanbul ve yavaş yavaş Batılı 

devletler tarafından paylaşılmaya başlanan Anadolu topraklarındaki gelişmeleri protesto 

etmek amacıyla İstanbul’da bir takım mitingler düzenlenmiştir. Daha önce Fatih belediye 

binası başlığı altında değindiğimiz gibi Kadıköy belediye binası da tıpkı ikizi olan diğer 

yapı gibi söz konusu mitinglerde ön plana çıkmıştır. 22 Mayıs 1919’da Halide Edip ile 

birlikte dönemin pek çok ileri geleni Kadıköy belediye binasının balkonundan 20.000 
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kişiye seslenmiştir270 (Foto. 199). Çevresinde yer alan hal binası ve Kadıköy iskelesi ile 

birlikte kamusal bir alan oluşturan, tarihsel süreçte de yukarıda zikrettiğimiz gibi önemli 

anlara tanıklık etmiş olan Kadıköy belediye binası, günümüzde söz konusu aksın dışında 

kalmış, toplu taşıma araçlarının oluşturduğu düzensizlik ve yoğun yapılaşma sonucu 

kendisini bu büyük meydandan soyutlamıştır271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
270 N. Sakaoğlu, “Kadıköy Mitingi”, DBİA, İstanbul: C. 4, 1994, s. 343. 

271 S. Kızıldere, M. Sözen, 2005, s. 92. N. Türkmen, 2009, s. 466. 
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Çizim 59: Kadıköy belediye binası bodrum kat planı (Maya Mimarlık) 



259 
 

 

Çizim 60: Kadıköy belediye binası zemin kat planı (Maya Mimarlık) 
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Çizim 61: Kadıköy belediye binası birinci kat planı (Maya Mimarlık) 
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Çizim 62: Kadıköy belediye binası kuzeybatı cephesi (Maya Mimarlık) 
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Çizim 63: Kadıköy belediye binası kuzeydoğu cephesi (Maya Mimarlık) 
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Çizim 64: Kadıköy belediye binası güneydoğu cephesi (Maya Mimarlık) 
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Çizim 65: Kadıköy belediye binası güneybatı cephesi (Maya Mimarlık) 
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Foto. 182: Kadıköy belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son 

Erişim 13.10.2016) 

 

Foto. 183: Zemin kat merkezinde yer alan hol (Emre Kolay) 
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Foto. 184: Katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdiven (Emre Kolay) 

 

Foto. 185: Zemin kat kuzeydoğu tarafta yer alan oda (Emre Kolay) 
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Foto. 186: Zemin kat güneybatı tarafta yer alan oda (Emre Kolay) 

 

Foto. 187: Zemin kat giriş bölümünün güneybatısında yer alan oda (Emre Kolay) 
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Foto. 188: Zemin kat giriş bölümünün kuzeydoğusunda yer alan oda (Emre Kolay) 

 

Foto. 189: Zemin kat kuzeydoğu odasında yer alan ve kuzeydoğu cepheye açılan kapı 

(Emre Kolay) 
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Foto. 190: Ana cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

 

Foto. 191: Ana cephe merkezinde çıkıntı yapan giriş bölümü (Emre Kolay) 
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Foto. 192: Ana cephe pencere alınlıklarında kullanılan Kütahya çinileri (Emre Kolay) 

 

Foto. 193: Ana cephe merkezinde yer alan balkon bölümünün üstündeki süsleme 

öğeleri (Emre Kolay) 
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Foto. 194: Güneybatı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

 

Foto. 195: Güneydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 
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Foto. 196: Kuzeydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

 

Foto. 197: Güneydoğu cephe merkezinde yer alan basık kemerli kapı (Emre Kolay) 
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Foto. 198: Kuzeydoğu cephe merkezinde yer alan basık kemerli kapı (Emre Kolay) 

 

Foto. 199: Ana cephe genel görünüm (Atatürk Kitaplığı Fotoğraf Arşivi Katalog No: 

Krt_011672) 
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 4. 3. 4. Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Belediye Binası 

Yapı, Afyonkarahisar İl Merkezi, Karaman Mahallesi, Birlik Caddesi üzerinde yer 

almaktadır (Foto. 200). Günümüzde Kurtuluş Savaşı’na ait materyallerin sergilendiği bir 

müze olarak hizmet vermektedir. 

Yapının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kitabesi mevcut olmayan eserin 

inşasına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yalnızca iki belgeye rastlanmıştır. Söz 

konusu belgelerden birisi 1916 tarihli olup, yeniden inşa edilecek olan belediye binasının 

inşasının ertelenmesi kararının alındığı hakkında bilgi bulunmaktadır272. Fakat inşa süreci 

ile ilgili başka bir bilgi verilmemektedir. İkinci belge ise 1919 tarihlidir. Bu belgede 

inşasına başlanmayan belediye binasının inşası için henüz ihalesine talip çıkmadığı, 

bunun üzerine inşaya emanet usulü ile başlanacağı bildirilmektedir273. Bu tarihten önce, 

1303(H.)-1885/1886(M.) tarihli Hüdavendigar Vilayeti Salnamesinin Karahisar-ı Sahib 

Sancağı bölümünde yer alan bilgilere göre bir sene içerisinde belediyeye ait bir binanın 

inşa edildiği bilgisi yer almaktadır274. İşbu salnamenin 1316(H.)-1898/1899 (M.) tarihli 

nüshasında da Karahisar-ı Sahib Sancağı hakkında verilen bilgiler içerisinde mevcut yapı 

listesinde “daire-i belediyye”nin de olduğunu görmekteyiz275. Eskişehir Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivinde yer alan belgelerde yapının 

inşasına dair birbirinden farklı bilgilerin olduğu görülmektedir276. Bazı raporlar yapının 

1915 yılında inşa edildiğini kaynak göstermeden bildirmekte, bazıları ise kesin tarih 

                                                             
272 BOA, DH. UMVM. Dosya No: 93 Gömlek No: 10, 24/S/1335 (H.), 20 Aralık 1916 (M.). 

273 BOA, DH. UMVM. Dosya No: 162, Gömlek No: 12, 02/S/1338 (H.), 27 Ekim 1919 (M.). 

274 K. Koparal, Vilayet Salnamelerinde Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar, 2011, s. 165. 

275 K. Koparal, 2011, s. 301.  

276 Söz konusu belgeler Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivinde 03.00/59 

numaralı dosyada yer almaktadır.  
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vermekten kaçınmakta ve inşa tarihi olarak 19. yüzyılın sonlarını işaret etmektedir. 

Raporlardaki ortak nokta ise Milli Mücadele döneminde 1922 yılında belediye binasının 

geçici karargâh binası olarak kullanıldığıdır. Salnamede geçen söz konusu bilgi ile 1916 

tarihli belgedeki “yeniden inşası” vurgusu ve 1919 yılındaki belgede de henüz inşaya 

başlanmadığı düşünüldüğünde, 1886 yılında bir belediye binasının inşa edildiğini ve bu 

binanın 1916 yılında yenilenmek istendiğini fakat yenilenemediğini söyleyebiliriz. Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Arşivindeki raporlara istinaden yapının 1922 yılında karargâh binası 

olarak kullanıldığı düşünüldüğünde ise günümüzde mevcut olan yapının 1919-1922 

yılları arasında inşa edildiği söylenebilir. Tarih içinde Afyon kentinin fiziki gelişimini bir 

araştırmasında inceleyen H. Çal, ilgili çalışmasında söz konusu yapının 1919-1920 yılları 

arasında Mehmet Sait Efendi tarafından yaptırıldığını dile getirmektedir277. Yapının sahip 

olduğu Birinci Ulusal Üslup göz önünde bulundurulduğunda söz konusu yapının yukarıda 

zikrettiğimiz tarih aralığına uyduğu söylenebilir.  

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen şeklinde bir kütleye 

sahip olan yapı hafif meyilli bir arazi üzerine oturmaktadır. Yapı, zemin ve birinci 

katlardan meydana gelmekte, bodrum katı bulunmamaktadır. Ana cephe güneybatıda yer 

almakta, çift kollu beş basamaklı merdiven vasıtasıyla cephe merkezindeki ana kapıya 

ulaşılmaktadır (Foto. 201). İç mekânda giriş bölümüne yerleştirilmiş olan üç kollu 

merdiven ile katlar arası geçiş sağlanmıştır. Merdivenin arkasında kalan geniş sofaya altı 

basamaklı iki merdiven ile inilmektedir (Çizim 66-Foto. 202). Zemin katta yer alan odalar 

kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu sofanın her iki tarafına simetrik olarak 

yerleştirilmiştir (Foto. 203,204). Bu odalardan ana cepheye bakan köşedeki iki oda, ana 

cephede vitrin şeklinde dışa açıklıklara sahiptir. Bu durumda söz konusu odaların dükkân 

                                                             
277 H. Çal, “Tarih İçinde Afyonkarahisar Şehrinin Fiziki Gelişimi”, 3. Afyonkarahisar Araştırmaları 

Sempozyumu Bildirileri, (Haz. Mehmet Sarlık), Afyon: Zafer Basımevi, 1994, s. 321. 
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olarak tasarlandığı söylenebilir. Yapının birinci katında da benzer plan şeması ile 

karşılaşılır (Çizim 67-Foto. 205). Burada fark arz eden tek nokta güneydoğu kısımda yer 

alan ve merkezdeki hol ile bağlantısı olan bir koridorun 15 basamaklı tek kollu bir 

merdiven ile dışa açılımıdır. Merkezde yer alan sofanın çevresine yerleştirilmiş odalardan 

meydana gelen plan şeması pek çok kamu yapısında karşılaşılan bir tasarımdır. Bu 

durumda yapı plan tasarımı açısından özgün kılan tek noktanın birinci katta yer alan 

koridorun bir merdiven aracılığıyla doğrudan dışa açılımıdır (Foto. 206). 

Zemin ve birinci katlardan oluşan yapının cephe tasarımında simetrik ve ritmik 

bir kurgudan söz edilebilir (Çizim 68,69,70,71-Foto. 207,208,209,210). Güneybatıda yer 

alan ana cephenin merkezi, dışa çıkıntısı, çift kollu merdiveni ve ana kapıyı saran ve iki 

kat boyunca yükselen sivri kemeri ile belirgin hale getirilmiştir. Zemin kat ile birinci katı 

birbirinden ayıran yatay silme hattı tüm cepheleri dolanmaktadır. Benzer bir silme hattı, 

birinci kat pencerelerinin kemer hatlarında da görülmekte, kemerleri saran silme hattı 

kesintisiz olarak tüm cepheleri dolanmaktadır. Dışa açıklığı sağlayan pencere dizileri 

ritmik aralıklarda yerleştirilmiştir. Alt kat pencereleri basık kemerlidir ve birinci kat 

pencerelerine göre daha küçük boyutludur (Foto. 211). Birinci kat pencereleri sivri 

kemere sahiptir. Güneybatı cephedeki ana kapı haricinde yapının dışa açıklığını sağlayan 

iki kapı daha bulunur. Ana kapının aksında yer alan ve arka kapı olarak 

nitelendirebileceğimiz kuzeydoğu cepheye asimetrik olarak yerleştirilmiş basık kemerli 

bir kapı ile güneydoğu cepheye yine asimetrik olarak yerleştirilmiş 15 basamaklı tek kollu 

bir merdiven ile ulaşılan ve birinci kata açılan sivri kemerli daha geniş bir kapı, ana kapı 

haricindeki söz konusu kapılardır (Foto. 212,213). Birinci katta mevcut olan bu kapının 

tasarım ve malzeme kullanımı göz önünde bulundurulduğunda özgün olduğu söylenebilir. 
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Kiremit kaplı kırma çatı ise geniş saçaklara sahiptir. Ana cephe üstünde ise söz konusu 

çatı yükseltilmiş, saçak kısmı da feston278 bezeme ile hareketlendirilmiştir (Foto. 214).  

Kargir yığma tekniğiyle inşa edilmiş olan yapının ana malzemesi dolu tuğla, 

kesme taş ve ahşaptır. Duvarlarda dolgu malzemesi olarak kullanılan dolu tuğlaların üstü 

sıvalıdır. Kesme taş malzeme, dış cephe merdivenlerinde, cephe köşelerinde, silme 

hatlarında, ana kapının yer aldığı çıkmada ve güneydoğu cephede, birinci katta yer alan 

kapının çevresinde kullanılmıştır. Ahşap malzeme ise kapı ve pencere kanatları ile 

kasalarında, çatı konstrüksiyonunda, iç mekânda merdiven basamak ve korkulukları ile 

kat taban ve tavan kaplamalarında kullanılmıştır.  

Süsleme detayları açısından oldukça sade olan yapıda, ana kapıyı örten saçaktaki 

feston bezeme hariç süsleme öğesine yer verilmemiştir. Yapının pek çok farklı kurum 

tarafından sürekli olarak kullanılmış olması, iç mekânda kullanılmış olan malzemelerin 

yanı sıra süsleme detaylarının da değişmesi ve yok olmasına sebep olmuş olabilir.  

Yapı, günümüze değin birden çok kurum tarafından kullanılmıştır. Belediye 

olarak hizmet vermeye başlayan bina, Cumhuriyet döneminde bir süre Afyon Emniyet 

Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş, 1980 sonrasında ise Zafer Müzesi adı ile bir müze olarak 

kullanılmaya başlanmıştır ve günümüzde de aynı işlevini sürdürmektedir. Eskişehir 

                                                             
278 D. Hasol bu terim için “Birbirine girmiş çiçek, yaprak, dal örgelerinden meydana gelen bezek” tanımını 

kullanmaktadır. Bkz. D. Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yay., 

2010, s.167. C. E. Arseven ise feston için şu tanımı yapar: “Saçaklar ve kornişler gibi bazı mimari kısımların 

altına sarkıtma olarak konan dilim dilim yaprak şeklinde oyma süsler.” Bkz. C. E. Arseven, “Feston”, Sanat 

Ansiklopedisi, Cilt 1, İstanbul: Maarif Matbaası, 1943, s. 584. Söz konusu süsleme öğesi Avrupa ve 

Osmanlı coğrafyasında inşa edilmiş olan Viktorya tarzı evlerin saçak biçimlenmesinde de yoğun bir şekilde 

kullanılmıştır. Bkz. E. P. Kalafatoğlu, “Yüzyıl Dönümü İstanbul Mimarlığında “Viktorya Tarzı” Sayfiye 

Konutları”, Geç Osmanlı Döneminde Sanat Mimarlık ve Kültür Karşılaşmaları, (Haz. Gözde Çelik), 

İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2016, s. 125. 
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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivinde bulunan belgeler 

ışığında yapının geçirmiş olduğu onarımlar hakkında bir takım bilgilere sahibiz. Buna 

göre yapı 1990’lı yılların başında kapsamlı bir restorasyon geçirmiş, iç mekân taban ve 

tavan döşemeleri, pencere ve kapı kanatları yenilenmiştir. Bir sonraki restorasyon süreci 

ise 2004-2005 yılları arasında yapılır. Söz konusu onarım sürecinde kapı ve pencere 

doğramaları onarılır ve bazı kısımları yenilenir, sıva raspası yapılarak sıvaları yenilenir 

ve kapı ve pencere sövelerindeki kırık taş malzemeler onarılır. Kurul arşivinde yer alan 

2009 tarihli bir kararda çatı onarımı, dış cephenin boyanması, olukların yenilenmesi gibi 

bir takım müdahalelerin yapılması için onay çıktığı görülmektedir. 2011 tarihli bir diğer 

belgede ise yapının iç mekânında bir takım düzenlemelerin yapılması için istenen iznin 

onaylandığı görülmektedir. Şu halde yapının 1990’ları başında ve 2004-2005 yıllarında 

kapsamlı bir onarımdan geçtiği, bunun dışında çeşitli dönemlerde daha küçük kapsamlı 

müdahalelerin de yapıldığı görülmektedir. Yapılan saha araştırmasında yapının 

cephelerinde yer yer sıva dökülmelerinin başladığı tespit edilmiştir. İç mekânda ise temel 

plan şeması hariç özgün hiçbir inşa malzemesine rastlanmamıştır. Kapı ve pencere 

doğramaları ahşap malzemeden yeniden imal edilmiştir. Zemin kat taban ve tavanı 

betonarme malzemedendir. Birinci katın tabanında hem betonarme hem de mermer 

malzeme kullanılmıştır. Merdivenler de mermer malzemeye sahiptir. Dolayısıyla yapının 

pek çok işlevde kullanılmış ve yıpratılmış olduğu yalnızca malzeme kullanımına 

bakılınca bile anlaşılmaktadır. 

Açık bir alana bakan belediye binasının ana cephesi, Zafer Anıtı’nın yer aldığı, 

kentin en geniş parkına bakmaktadır279.  Söz konusu park günümüzde valilik, belediye ve 

                                                             
279 Kurtuluş Savaşı’nın anısına 1936’da Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel’e yaptırılan Zafer (Utku) 

Anıtı, heykelin dikildiği yıllarda belediye olarak kullanılan söz konusu binanın tam karşısına, Belediye 

Parkı’nın içine yerleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. K. Osma, Cumhuriyet Dönemi Anıt Heykelleri 

(1923-1946), Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 2003, s.102-106. 
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postane gibi kamu eserleri ile çevrilidir. eski belediye binası da bu yönetim merkezinde, 

günümüzde müze olarak varlığını sürdürmektedir. Afyon Kalesi’nin doğu yamacında 

yoğunlaşan bu yönetim bölgesine, belediye binası da döneminin baskın üslubu olan 

Birinci Ulusal Mimarlık Akımı ile katkıda bulunmuştur. 1938’de modern mimarlık akımı 

çerçevesinde tasarlanmış olan yeni belediye binası da yine söz konusu parkın batısına 

inşa edilmiş, 20. yüzyılın başından bu yana kullanılan yönetim merkezi, Cumhuriyet’ten 

sonra da değişmeden günümüze kadar kentin merkezi olarak kimliğini kamu yapıları 

vasıtasıyla korumuştur. Ç. Güntan, 1898 yılında Afyon kentinde hükümet konağı, 

belediye binası, telgraf ve postane binalarının birlikte bir yönetim nüvesi oluştuğu 

alandan söz etmektedir280. Güntan’ın, belediye binası olarak günümüzde var olan eski 

belediye binasından önce varlığını bildiğimiz fakat günümüze ulaşamamış eseri kastettiği 

düşünülmektedir.  

 

                                                             
280 Ç. Güntan, 2007, s. 36. 
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Çizim 66: Karahisar-ı Sahib belediye binası zemin kat planı (Eskişehir KVKKBKM 

arşivinden düzenlenmiştir) 
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Çizim 67: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat planı (Eskişehir KVKKBKM 

arşivinden düzenlenmiştir) 
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Çizim 68: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneybatı cephesi çizimi (Eskişehir 

KVKKBKM) 
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Çizim 69: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeydoğu cephesi çizimi (Eskişehir 

KVKKBKM) 
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Çizim 70: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneydoğu cephesi çizimi (Eskişehir 

KVKKBKM) 
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Çizim 71: Karahisar-ı Sahib belediyesi kuzeybatı cephesi çizimi (Eskişehir 

KVKKBKM) 
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Foto. 200: Karahisar-ı Sahib belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, 

Son Erişim: 13.10.2016) 

 

Foto. 201: Karahisar-ı Sahib belediye binası ana cephe merkezi (Emre Kolay) 
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Foto. 202: Karahisar-ı Sahib belediye binası iç mekân katlar arası geçişi sağlayan üç 

kollu merdiven (Emre Kolay) 

 

Foto. 203: Karahisar-ı Sahib belediye binası zemin kat sofası genel görünümü (Emre 

Kolay) 
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Foto. 204: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat güney köşesinde bulunan 

odanın genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 205: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat sofası genel görünümü (Emre 

Kolay) 
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Foto. 206: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat güneydoğu kısmında yer alan ve 

dışa tek kollu merdiven vasıtasıyla açılan mekân (Emre Kolay) 

 

Foto. 207: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneybatı cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 
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Foto. 208: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneydoğu cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 209: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeydoğu cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 
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Foto. 210: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeybatı cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 211: Karahisar-ı Sahib belediye binası zemin kat pencere düzeni (Emre Kolay) 
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Foto. 212: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeydoğu cephede yer alan kapı açıklığı 

(Emre Kolay) 

 

Foto. 213: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneydoğu cephede yer alan kapı açıklığı 

(Emre Kolay) 
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Foto. 214: Karahisar-ı Sahib belediye binası ana kapı üstündeki feston bezeme (Emre 

Kolay) 
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4. 3. 5. Kastamonu Belediye Binası 

Yapı, Kastamonu il merkezi, Hepkebirler Mahallesi, Belediye Caddesi üzerinde 

yer almaktadır. Uzun yıllar boyunca belediye olarak kullanılmış olan yapı, 1998-1999 

yılları arasında geçirmiş olduğu onarım sonrası yap-işlet-devret modeli ile özel sektöre 

devredilmiştir ve 2000 yılından günümüze değin otel olarak kullanılmaktadır. 

Kitabeye sahip olmayan Kastamonu belediye binasının inşa aşamalarına dair 

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde de herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. Yapının 

inşasından önce belediye dairesinin kiralanmış olan bir mahalde hizmet verdiği dile 

getirilmektedir281. Yapının inşa aşamalarını dönemin yerel yayın organı Kastamonu 

Vilayet Gazetesi’nden takip etmekteyiz282. Söz konusu süreli yayına göre Kastamonu 

belediye binasının inşasına 1921 yılında başlanır283 ve 1922 yılında belediye gelirinin 

artmasından dolayı inşa süreci hızlanır284. Bu süreçte bölge halkının ve esnafın belediye 

inşaatına yardımda bulundukları da ilgili gazetede haber konusu olmuştur285. 7 Ocak 1925 

tarihli ilgili gazetenin 2580. sayısında belediye binası inşasının tamamlandığı, pek 

yakında açılışının yapılacağı dile getirilir286. Gazetede şu ifadelere yer verilir: 

 

                                                             
281 M. Topçubaşı, K. K. Eyüpgiller, “Kastamonu’da 19. Yüzyıl Kamu Yapıları”, “Üsküdar’a Kadar” 

Kastamonu, (Haz. Lütfü Seymen), İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2008, s. 185. 

282 K. K. Eyüpgiller, Bir Kent Tarihi Kastamonu, İstanbul: Eren Yay., 1999, s. 214. 

283 Kastamonu Vilayet Gazetesi, No: 2415, 29 Zilhicce 1339/3 Eylül 1921, , s. 1. 

284 Kastamonu Vilayet Gazetesi, No: 2446, 10 Şaban 1340/1 Nisan 1922, s. 1. 

285 Kastamonu Vilayet Gazetesi, No: 2246, 10 Şaban 1340/1 Nisan 1922, s. 1. No: 2248, 2 Ramazan 

1340/29 Nisan 1922, s. 1. 

286 Kastamonu Vilayet Gazetesi, No: 2580, 11 Cemaziyelahir 1343/7 Ocak 1925, s. 1. M. Topçubaşı, K. 

K. Eyüpgiller, 2008, s. 185. 
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“…serapa kargir ve metin ve gayet latif ve dilnişin her türlü defe kafi 

surette yaptırılmış, şimdiye kadar kira köşelerinde günlerini geçiren 

belediye heyetinin pek ali ve muhteşem bir binaya malik bulunduğunu, işbu 

dairenin azamet ve ehemmiyetiyle mütenasib olmak üzere dersaadete 

lazım-ı teşrifiyesi sipariş olunduğunu, birkaç güne kadar resmi açılışının 

yapılacağını..” 

Hafif eğimli bir arazi üzerinde doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen 

biçiminde plana sahip Kastamonu belediye binası, bodrum, zemin ve birinci kattan 

meydana gelmektedir. İç mekâna giriş ana kapının yer aldığı kuzey cepheden 

sağlanmakta, dört kollu merdiven aracılığıyla ana kapıya ulaşılmaktadır (Foto. 215,216). 

Her katın plan şeması simetriktir ve benzer özellikler sergilemektedir. Her bir katta doğu 

ve batı kanatta yer alan dikdörtgen planlı odalar, merkezdeki iç sofa olarak 

tanımlanabilecek geniş salona açılmaktadır (Çizim 72,73,74). Batı kanadın merkezinde 

konumlandırılmış iki kollu ahşap merdiven ile katlar arası geçiş sağlanmıştır (Foto. 217). 

Buna ek olarak bodrum katta, batı kanadın merkezindeki merdiven boşluğunda dışa açılan 

bir de demir kapı yer almaktadır. Dikkat çeken bir ayrıntı ise bodrum ve zemin katta yer 

alan kapıların, birinci katta yer alan kapılardan daha dar oluşudur. Birinci kat kapıları çift 

kanatlıdır, oysa bodrum ve zemin kat kapıları tek kanada sahiptir. Taş malzeme ile 

belirgin kılınmış olan kapı sövelerinden söz konusu genişliklerin özgün olduğunu 

düşünmekteyim. 1999 yılında yapılmış olan restorasyon sonucu yapının otele 

dönüştürülmesiyle birlikte birinci kat planında birtakım değişiklikler yapılmıştır. Sofanın 

güney kanadına yaklaşık 6.50 metre genişliğinde ve 3.70 metre uzunluğunda bir mekân 

eklenmiştir. Günümüzde burası otel odası olarak kullanılmaktadır (Foto. 218). Aynı 

zamanda çatı bölümü de oda şeklinde yeniden düzenlenmiştir.  
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Yığma tekniğinde kargir olarak inşa edilmiş olan yapının cephe tasarımında 

simetrik bir kurgu görmekteyiz (Çizim 75,76). Dönemin mimari eğilimine uygun, Birinci 

Ulusal Mimarlık üslubunun temel ilkelerine sadık kalınarak tasarlanmış olan yapının her 

bir cephe merkezi hafif bir girinti ihtiva etmektedir (Foto. 219,220,221). Ahşap malzeme 

konsollarla desteklenen geniş ahşap saçak (Foto. 222), yükseltilmiş bodrum kat, katlar 

arasında tüm cepheleri yatay olarak dolanan taş silme hatları ve sivri kemerli pencere 

açıklıkları tüm cephelerde simetrik olarak yerleştirilmiştir. Yalnız, bodrum kat 

pencereleri basık kemerli olmasıyla zemin ve birinci kat pencerelerinden ayrılır. Zemin 

kat pencereleri diğerlerine nispeten daha geniş tasarlanmıştır. Birinci kat pencere 

açıklıklarında ise ikiz pencere uygulanmıştır. Birinci katı diğer katlardan ayıran en 

belirgin özelliklerden birisi de cephe malzemesidir. Tüm cephelerde birinci kat cephe 

malzemesi kesme taştır. Yükseltilmiş bodrum kat ve zemin kat cepheleri ise sıvalıdır. 

Burada bir istisna olarak ana kapının yer aldığı kuzey cephe ile güney cephe merkezinin 

zemin katları da kesme taş malzemeye sahiptir. Yapının ana aksı böylece belirgin 

kılınmıştır.  

Ana cephe merkezinin saçak altındaki çıtalı süslemeleri ve geometrik dizileri 

dışında cephelerde belirgin bir süsleme öğesi bulunmamaktadır (Foto. 223). Benzer bir 

biçimde iç mekân da oldukça sade tasarlanmıştır. Süslemeye dair yapı içerisinde yalnızca 

tavan göbeklerindeki kartuşlardan söz edilebilir. Bodrum, zemin ve birinci kat sofaları ile 

bodrum katın güneybatı köşesinde yer alan odada söz konusu kartuşları görebiliriz. 

Bodrum katta yer alan tavan göbeği, kare biçiminde bir çerçeve içerisinde yedi kollu 

yıldızdan meydana gelmektedir. Aynı göbek güneybatı köşede yer alan odada da 

uygulanmıştır. Zemin katta yer alan ve yapının giriş bölümü olan mekânın tavan göbeği 

ise baklava dilim içerisinde on üç kollu yıldızdan ve bu yıldızın iki yanında yer alan on 

bir dilimli bir çiçek motifli kartuştan oluşmaktadır (Foto. 224). Yapının en dikkat çekici 

tavan göbeği birinci kat sofasında yer almaktadır. Altı kollu yıldız formunda bir 
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çerçevenin merkezine yerleştirilmiş on üç kollu yıldız motifli ve çerçevenin her bir 

kolunu dolduran on iki dilimli çiçek motifli kartuştan meydana gelen söz konusu tavan 

göbeği aynı zamanda yapının en büyük tavan göbeğidir (Foto. 225). Zemin ve birinci kat 

iç mekanlarını hareketlendiren bir diğer unsur ise tavan eteklerindeki şeritlerdir. Tüm bu 

tavan göbekleri, tavan eteklerinde yer alan şeritler ve tavanda hareketlilik oluşturan çıta 

dizileri yaldızlıdır. Elbette yapılan restorasyon sonucu tüm bu süsleme öğeleri elden 

geçirilmiştir. 

 İnşa aşamalarını takip edebildiğimiz belediye binasının mimarına dair herhangi 

bir bilgi ve belgeye şuan sahip değiliz. Yapı tasarımına bakıldığında geleneksel plan 

şemalarını tekrar eden fakat bir yandan da cephelerde dönemin mimari eğilimine uygun 

pratikler yapabilen bir mimarın söz konusu inşa faaliyetini üstlendiği söylenebilir. Ulusal 

Mimarlık üslubu, Kastamonu kent dokusu içinde yalnız belediye binası ile temsil 

edilmemiştir. Söz konusu üslubun ilk temsilcilerinden olan Vedat Tek’in tasarlamış 

olduğu Kastamonu Hükümet Konağı, üslubu temsil eden ilk eserler arasında yer almakta, 

boyutu itibariyle de Kastamonu kent siluetinde ön plana çıkmaktadır. Öte yandan 

Kastamonu’da yer alan ve 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilen 

pek çok kamu yapısında hem Birinci Ulusal Mimarlık hem de Neoklasik üslubu görmek 

mümkündür.  

 Kentin gözde bir semtinden alınan arazi üzerine inşa edildiği dönem 

kaynağında287 dile getirilen belediye binasının konumu, kentin eski dokusu içinde, diğer 

kamu yapılarından uzakta yer almaktadır. Kamu yapıları, kenti ikiye ayıran Karaçomak 

Çayı’nın doğu yakasında yoğunlaşırken, belediye binasının, Ortaçağ eserlerinin 

yoğunlukta olduğu batı yakasında inşa edildiği görülmektedir (Foto. 226,227). Belediye 

binasının yer aldığı cadde üzerinde, 19. yüzyılda ticari amaçlı kullanılmış Neoklasik 

                                                             
287 Kastamonu Vilayet Gazetesi, No: 2415, 29 Zilhicce 1339/3 Eylül 1921, s. 1. 
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üsluba sahip pek çok yapı da mevcudiyetini ve ticari etkinliğini halen sürdürmektedir 

(Foto. 228). Yapının, aynı mekânı paylaşan Hükümet Konağı, İdadi, Hapishane, Askeri 

Depo ve Askerlik Dairesi ile birlikte yer almayışının sebebi meydan çevresinde inşaata 

uygun arazi yoksunluğundan kaynaklanabilir288. Belediye binası, yukarıda adı geçen tüm 

kamu yapılarından sonra inşa edilmiştir.  

 1939 ile 1943 yılları arasında Erzincan, Erbaa ve Tosya gibi bölgelerde meydana 

gelen büyük ölçekli depremler pek çok can ve mal kaybına sebep olmuş, aynı zamanda 

çok sayıda yapı ya tamamen yıkılmış ya da büyük ve orta çaplı hasara uğramıştır. Hasara 

uğrayan eserlerden birisi olan Kastamonu belediye binasında 1998-1999 yılları arasında 

yapılan restorasyon ile söz konusu depremlerin etkisiyle dış cephede meydana gelen 

çatlaklar ve sıva dökülmeleri onarılmıştır. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde 37-00/458 No’lu dosyada yer alan söz konusu yapının 

restorasyon sürecini aktaran belgelere göre yapı bütününde birtakım onarımlar 

gerçekleştirilmiştir. Yukarıda da değindiğimiz dış cephe hasarlarının onarımı dışında 

özgün ahşap pencere doğramaları yenilenmiştir. İç mekânın pek çok bölümünde de 

onarım çalışmaları yapılmış, özgün ahşap kapı doğramaları yenilenmiş, yine ahşap tavan 

ve taban kaplamaları, bodrum kata inen mermer merdiven basamaklarındaki kırıklar ile 

ahşap tırabzan ve korkuluklar onarılmıştır. Restorasyon esnasında yapının işlevsiz olan 

çatı aralığına iki kısım halinde bir depo bölümü yapılması öngörülmüş olsa da, 

günümüzde söz konusu alanlar oda olarak kullanılmaktadır. 

 

 

                                                             
288 Kastamonu’daki kamu yapıları için bkz. M. Topçubaşı, 19. Yüzyılda Kastamonu Eyaleti’nde Kamu 

Yapıları ve Yeniden Kullanım Sorunları, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2009, s. 153-205. 
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Çizim 72: Kastamonu belediye binası bodrum kat planı (Ankara 1 No’lu 

KVKBKM Arşivinden işlenmiştir). 
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Çizim 73: Kastamonu belediye binası zemin kat planı (Ankara 1 No’lu 

KVKBKM Arşivinden işlenmiştir). 
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Çizim 74: Kastamonu belediye binası birinci kat planı (Ankara 1 No’lu 

KVKBKM Arşivinden işlenmiştir). 
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Çizim 75: Kastamonu belediye binası kuzey cephe çizimi (Ankara 1 No’lu 

K.V.K.K.B.M.). 
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Çizim 76: Kastamonu belediye binası güney cephe çizimi (Ankara 1 No’lu 

K.V.K.K.B.M.). 
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Foto. 215: Kastamonu belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 216: Kastamonu belediye binası kuzey cephe merkezinde yer alan dört kollu 

merdiven (Emre Kolay) 
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Foto. 217: İç mekânda katlar arası geçişi sağlayan iki kollu merdiven (Emre Kolay) 

 

Foto. 218: Birinci kat güney kanadına sonradan yerleştirilmiş olan odanın konumu 

(Emre Kolay) 
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Foto. 219: Kastamonu belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 220: Kastamonu belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 221: Kastamonu belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 222: Saçağı destekleyen ahşap konsollar (Emre Kolay) 
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Foto. 223: Ana kapının üstünü örten saçağın çıtalarla oluşturulmuş geometrik süslemesi 

(Emre Kolay) 

 

Foto. 224: Zemin kat sofasında yer alan tavan göbeği (Emre Kolay) 
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Foto. 225: Birinci kat sofasında yer alan tavan göbeği (Emre Kolay) 

 

Foto. 226: Kastamonu belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son 

Erişim 13.10.2016) 
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Foto. 227: Kastamonu belediye binasının tarihi bilinmeyen eski bir fotoğrafı. (Atatürk 

Kitaplığı Fotoğraf Arşivi No: Krt 016712) 

 

Foto. 228: Kastamonu belediye binasının bulunduğu belediye caddesi üzerinde yer alan 

19. yüzyıl ticaret yapıları. (Emre Kolay) 
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 4. 3. 6. Samsun Belediye Binası 

 Samsun il merkezi İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, Necip Bey Caddesi üzerine 

yer alan Samsun belediye binası, 1970’li yıllarda inşa edilmiş olan belediye binasının 

hemen yanında, hanların ve dükkânların bulunduğu, 19. yüzyıldan buyana gelişen yoğun 

ticaret ve yerleşim dokusu içerisinde yer almaktadır (Foto. 229).  

Samsun belediye binası, ikinci kat balkon korkuluğunda yer alan kitabesine göre 

1913-1915 yılları arasında dönemin belediye reisi Gebilizade Necib Efendi tarafından 

inşa ettirilmiştir (Foto. 230). Kitabesinde şu ifadeler yer almaktadır;  

“Sultan Mehmed Reşad Han Hamis Hazretlerinin zaman-ı saltanatında 

Gebilizade Necib Efendinin esnai riyasetinde inşa olunmuşdur”. 

Kitabe, inşa tarihi ve bani hakkında bilgi verse dahi eserin kimliği ve mimarı 

hakkında herhangi bir bilgi içermemektedir. Fakat eserin mimarı ile ilgili yerel bir 

araştırmada Mösyö Riçi ismi geçmektedir289. Söz konusu bilginin kaynağı olarak da 

dönemin yerel gazetesi olan Aks-ı Sada’nın 351 sayılı nüshası gösterilmektedir. Çeşitli 

kütüphane arşivlerinde yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde ilgili sayıya 

ulaşamadık. Ayrıca ilgili gazetenin 243. sayısında da Samsun belediye binasının inşa 

aşamalarına dair bilgi verildiği yukarıda zikrettiğimiz çalışmada dile getirilmektedir290. 

                                                             
289 B. Sarısakal, Samsun’da Unutulmayan Olaylar, Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., 

2008, s. 76. Ayrıca, 19. yüzyılda Samsun’un kentsel gelişimi hakkında bir makale yazan A. Şevki Duymaz, 

söz konusu çalışmasında B. Sarısakal’ı kaynak göstererek Mösyö Riçi’nin yapının mimarı olduğunu 

belirtmekte ve kitabeye değinerek eserin 1913-1915 yıllarında inşa edildiğini dile getirmektedir. Bkz. A. Ş. 

Duymaz, “XIX. Yüzyılda Samsun’un Kentsel Gelişimine Dair Birkaç Mimari Örnek”, Samsun: Geçmişten 

Geleceğe Samsun, 1. Kitap, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire Başkanlığı 

Yay., 2006, s. 458. 

290 B. Sarısakal, 2008, s. 76. 
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Samsun eski Fransa konsolosu R. Vadara’nın yazmış olduğu 1934 tarihli bir kitapta söz 

konusu belediye binasının 1908 yılında Avrupalı bir mimar tarafından inşa edildiği bilgisi 

verilmektedir291. Vadara’nın vermiş olduğu tarih hatalı olsa da mimar hakkındaki bilgileri 

yukarıda vermiş olduğumuz bir başka bilgi ile uyuşmaktadır.  

 Eserin inşasına dair Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde yapmış olduğumuz 

taramalarda yalnızca bir belgeye rastlanmıştır. Söz konusu belge eserin inşa edileceği 

arazinin temini ile ilgili olup, inşa süreci ve mimarı hakkında bilgi vermekten uzaktır292.   

Yığma tekniğinde kargir olarak inşa edilen yapı, zemin kat ve üstünde iki kattan 

meydana gelmekte olup bodrum kata sahip değildir. Yapının cepheleri büyük ölçüde 

özgünlüğünü korumasına rağmen, günümüzde iç mekânda özgün kalmış herhangi bir 

mekân bulunmamaktadır (Foto. 231,232,233). 1970’lerde inşa edilmiş olan yeni belediye 

binasıyla bağlantı sağlanması amacı ile eserin batı cephesinde, birinci kat merkezinde bir 

koridor açılarak, özgün duvar dokusuna zarar verilmiştir (Foto. 234). Yapıya ait Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yer alan 1972 tarihli bir 

proje, eserin özgün plan tasarımı hakkında bize oldukça önemli ipuçları sunmaktadır. 

Buna göre yapının zemin katında yer alan dikdörtgen şeklinde plana sahip mekânlar doğu, 

batı ve kuzey cephelere açılmakta, bu mekânlardan doğu cephedeki ana kapı haricinde 

yalnızca batı cephe merkezinde yer alan mekân ile iç mekâna geçiş sağlanmaktadır 

(Çizim 77). Ayrıca projede söz konusu mekânların 1972 yılında hangi işlevde kullanıldığı 

da belirtilmektedir. Buna göre zemin katta itfaiye, zabıta, banka, sağlık dairesi ve hesap 

işleri birimleri yerleştirilmiştir. Özellikle ana cephe olan doğu cephede ana kapının iki 

yanında simetrik bir şekilde yerleştirilen ikişer mekân bulunmaktadır. Eski fotoğraflardan 

da anlaşıldığı gibi söz konusu mekânların dışa açılımı vitrin aracılığı ile sağlanmaktadır. 

                                                             
291 R. Vadara, Samsoun: Passe, Present, Avenir, Paris: Paul Geuthner, 1934, s. 24. 

292 BOA, DH. H. Dosya No: 41 Gömlek No: 10, 20/L/1328 (H.), 25 Ekim 1910 (M.). 
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Birinci kata ulaşım zemin kat merkezinde yer alan dikdörtgen şeklindeki mekânın batı 

tarafında bulunan tek kollu merdiven ile sağlanmaktadır (Çizim 78). Merdiven, kuzey-

güney doğrultusunda uzanan bir koridora ulaşmaktadır. Söz konusu koridorun hem doğu 

hem de batı tarafında simetrik olarak benzer boyutlara sahip odalar yerleştirilmiştir. 

Genelde görmüş olduğumuz hol çevresinde şekillenen mekânların aksine burada tıpkı 

Kadıköy ve Fatih belediye binalarında da görülen koridor etrafında kümelenen oda 

tasarımı uygulanmıştır. Merkezde yer alan ve doğu cephe merkezindeki balkona açılan 

oda riyaset odası olarak kullanılmaktadır. Bu durum diğer belediye binalarında da görülen 

genel bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu birinci katta aynı zamanda 

yazı işleri müdürlüğü, hesap işleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü, sekreterlik, iktisat ve 

hal işleri ile baştabiplik büroları yer almaktadır. Birinci kat ile ikinci kat arasında ulaşım 

çift kollu merdiven aracılığıyla sağlanmaktadır. İkinci kat plan tasarımı, birinci katın 

tekrarı mahiyetindedir (Çizim 79). Benzer boyutlardaki odalar kuzey-güney 

doğrultusunda uzanan koridora açılmakta, koridorun merkezde batı tarafında da merdiven 

yer almaktadır. Aynı zamanda doğu cephe ikinci kat balkonunun açıldığı oda ikinci kat 

merkezinde yer alan ve koridorun doğu yakasında bulunan geniş bir odadır. Söz konusu 

oda yine pek çok belediye binasında karşılaştığımız meclis salonu olarak 

kullanılmaktadır. İkinci katta ayrıca encümen odası, fen işleri ve varidat müdürlüğü 

büroları yer almaktadır. Birinci ve ikinci kat lavaboları güneybatı köşede bulunmaktadır.  

Büyük ölçüde özgünlüğünü koruyan cephe tasarımı, sahip olduğu üslup ile kentte 

farklı bir mimari kimliğe sahiptir (Çizim 80). 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Samsun’da görmekte olduğumuz kamu yapılarında baskın olarak Neoklasik üslubu 

görmemize rağmen, bir kamu yapısı olan Samsun belediye binası, cephe tasarımında 

Oryantalist üslubu sergilemektedir. Samsun’da, belediye binasının çağdaşı olarak 

sayabileceğimiz Hükümet Konağı, Belediye Hastanesi, Ziraat Bankası ve Osmanlı 

Bankası Neoklasik ve Ampir üsluplar ile cephe hareketliliği sağlamışlardır. Çalışma 
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kapsamında ele alınan belediye binaları arasında Oryantalist üsluba yalnızca bu yapıda 

rastlanmıştır. Yalnız, II. Abdülhamid döneminde inşa edilmiş olan Belediye Hastanesinin 

ana cephesindeki pencere üstü detaylarında yer alan ve silme hatlarıyla adeta bir ağ 

motifini anımsatan sivri kemer formu, yine Oryantalist üslup etkisini göstermektedir. 

Doğu cephede yer alan giriş bölümü, cephe merkezinden çıkıntı yapmakta ve birinci kat 

balkonu iki ayakla desteklenmektedir (Foto. 234,235). İkinci kat balkonu mermer 

korkuluğunda kitabe ile Osmanlı arması bulunmaktadır. Kamu yapılarının cephe 

tasarımlarında görmüş olduğumuz genel kaide, süsleme programının ana cephede 

toplanması yönündedir. Diğer cepheler daha sade, süsleme unsurlarından arınmış bir 

şekilde tasarlanmıştır. Oysa Samsun belediye binası cephe özelliklerine baktığımızda, 

dışa açıklığı olmayan güney cephe hariç tüm cephelerin, Oryantalist üslubu sergileyen 

süsleme programına sahip olduğunu görmekteyiz (Çizim 81). At nalı biçiminde renkli 

taşlarla hareketlendirilmiş pencere kemerleri, giriş bölümündeki balkonu taşıyan 

ayaklarda yer alan moresk tipi sütun ve sütun başlıkları ile kırık hatlara sahip kemer 

formu; yine kemerleri ve pencere açıklıklarını çevreleyen silme hatları ile kimi yerlerde 

bu hatların kemer kilit taşı noktasında oluşturduğu düğüm motifi, çatı seviyesinde kırık 

çizgilerden oluşan ve yukarı doğru daralan dendan formuna benzer parapetler ile birlikte 

cepheleri dikey olarak bölümlere ayıran kasetlerle hareketlendirilmiş ve kimi yerlerde 

sütunceler ile bezenmiş pilastrlar Samsun belediye binasının yoğun süsleme programını 

oluşturan elemanlar arasında yer almaktadır (Foto. 236,237,238,239,240). Aynı zamanda 

iç mekânda kalan tek özgün süsleme öğesini ikinci kat balkon döşemesinde görmekteyiz. 

Burada sekiz köşeli yıldız motifleri oluşturan renkli zemin karoları yer almaktadır (Foto. 

241). 

Eser günümüzde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından başkanlık makam 

binası olarak kullanılmaktadır. Belediye yetkililerinden almış olduğumuz bilgilere göre 

bina yakın bir zamanda restore edilecektir. Yapının özellikle balkon tabanlarında görülen 
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dökülmeler, çatı seviyesinde yer alan parapetlerdeki kırılmalar ve cephe duvarlarındaki 

bozulmalar ve kırılmalar yapının restorasyona ihtiyacı olduğunu göstermektedir (Foto. 

242). 1999 yılında yoğun bir restorasyon süreci geçiren yapının taşıma kapasitesini 

arttırmak için betonarme kolonlar ile taşıyıcı sistemin desteklendiğini ve aynı zamanda 

özgün plan şemasından koparıldığını görmekteyiz.  

Samsun belediye binası, bulunduğu konum itibariye kent merkezinde, ticari 

faaliyetlerin yoğun olduğu hanlar bölgesinde yer almaktadır. Hükümet Konağı, Hastane, 

Hapishane ve banka gibi kamu yapılarının uzağında bulunan belediye binasının ticari 

faaliyetlerin bu kadar yoğunlukta olduğu bir alana yerleşimi, 1940’lı yıllarda denizden 

çekilmiş olan eski bir fotoğraftan da okunabilmektedir (Foto. 243). Önemli bir ticaret 

bölgesi olan Samsun iskelelerinin bulunduğu sahile oldukça yakın bir konumda bulunan 

belediye binası, sahip olduğu hacim ve mimari karakteri sebebiyle de bölgeye hâkim bir 

pozisyonda bulunmaktadır. Elbette daha sonraki yıllarda denizin doldurulması, yüksek 

katlı betonarme binaların silueti bozması ve kent dokusunu yok etmesi ile 1970’li yıllarda 

belediye binasının hemen yanına büyük boyutlu başka bir belediye binasının inşa 

edilmesi, söz konusu belediye binasının kent içindeki hâkim duruşunu etkilemiş ve çarpık 

kentleşmenin içerisine hapsetmiştir.  
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Çizim 77: Samsun belediye binası 1972 yılı zemin kat planı (Samsun KVKBKM) 
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Çizim 78: Samsun belediye binası 1972 yılı birinci kat planı (Samsun KVKBKM) 
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Çizim 79: Samsun belediye binası 1972 yılı ikinci kat planı (Samsun KVKBKM) 
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Çizim 80: Samsun belediye binası doğu cephe çizimi (Yük. Mim. Seyit Ahmet Biçer) 

 

Çizim 81: Samsun belediye binası batı cephe çizimi (Yük. Mim. Seyit Ahmet Biçer) 
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Foto. 229: Samsun belediye binası uydu fotoğrafı (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

 

Foto. 230: Samsun belediye binası kitabesi ve Osmanlı arması (Emre Kolay) 



321 
 

 

Foto. 231: Samsun belediye binası zemin kat giriş bölümü (Emre Kolay)  

 

Foto. 232: Samsun belediye binası birinci kat holü (Emre Kolay) 
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Foto. 233: Samsun belediye binası ikinci kat holü (Emre Kolay) 

 

Foto. 234: Batı cephe merkezine açılan ve yeni bina ile bağlantı sağlayan koridor (Emre 

Kolay) 
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Foto. 235: Samsun belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

 

Foto. 236: Samsun belediye binası doğu cephe merkezi (Emre Kolay) 
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Foto. 237: Samsun belediye binası ana kapı önündeki kemerlerde yer alan moresk tipi 

sütun başlığı (Emre Kolay) 

 

Foto. 238: Samsun belediye binası pencere dizilimi (Emre Kolay) 
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Foto. 239: Samsun belediye binası batı cephe ile yeni belediye binasına geçişi sağlayan 

koridor (Emre Kolay) 

 

Foto. 240: Samsun belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 241: Samsun belediye binası dışa açıklığı bulunmayan güney cephesi (Emre 

Kolay) 

 

Foto. 242: Samsun belediye binası ikinci kat balkon döşemesindeki karolar (Emre 

Kolay) 
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Foto. 243: Samsun belediye binası dış cephede meydana gelen kırılma ve bozulmalar 

(Emre Kolay) 

 

Foto. 244: Samsun belediye binası 1940’lı yıllardaki çevre dokusu (Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Arşivi) 
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4. 3. 7. Tokat Belediye Binası 

 Yapı, Tokat il merkezi, Alipaşa Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yer 

almaktadır (Foto. 245). Bulunduğu konum itibariyle Tokat’ın ortaçağ dokusunun 

güneyinde yer alan yapı, postane, banka ve valilik binasının yer aldığı bir meydan 

içerisinde bulunmaktadır. Bununla birlikte Ali Paşa Camisi, Türbesi, Hamamı ve Gömeç 

Hatun Türbesi gibi Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin de yakın çevrede yer aldığını 

belirtmek gerekir.  

 Yapı herhangi bir kitabeye sahip olmamakla beraber arşivlerde de inşasına dair 

herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. 1949 yılında çıkarılmış olan Belediyeler Yıllığı adlı 

eserin 3. cildinde söz konusu yapının 1916-1922 yılları arasında inşa edildiği, 1939 ve 

1942 depremlerinde ağır hasara uğradığı, 1944’te yeniden inşa edildiği bilgisi 

verilmektedir293. Söz konusu bilgiler için herhangi bir kaynak gösterilmemektedir. 

Yapıya ait Atatürk Kitaplığı Fotoğraf Arşivinde yer alan bir fotoğraf, 1939 depreminden 

önce çekilmiş, böylece üst katın özgün hali okunabilir olmuştur (Foto. 246). Aynı 

zamanda 1933 yılında basılan Belediyeler adlı kitapta yapının 1939 depremi öncesinde 

çekilmiş olan bir fotoğrafı yer almakta, bu fotoğrafta da yapının alt katı günümüz kat 

biçimlenmesine uygun olsa da üst katı özgün olarak karşımıza çıkmaktadır294 (Foto. 247). 

Şu halde, cephe özelliklerinden yola çıkılarak Tokat belediye binasının 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinde yapılmış olması muhtemeldir. 

 Yapı, düz bir arazi üzerinde yaklaşık dikdörtgen şeklinde planlı olup, kuzey-güney 

doğrultusunda bir kütleye sahiptir. Günümüzde plan özellikleri açısından özgünlüğünü 

kaybeden Tokat belediye binasının iç mekân tasarımında özgün sayılabilecek herhangi 

                                                             
293 Anonim, Belediyeler Yıllığı/İller Bankası, C. 3, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, 1949-1950, s. 

558. 

294 Anonim, Belediyeler, İstanbul: Holivut Matbaası, 1933, s. 888. 



329 
 

bir yapı malzemesi ve süsleme öğesine rastlanmamıştır (Foto. 248,249). Yalnızca yapının 

mekân dağılımını göz önüne alarak özgün plan tasarımına dair varsayımlarda 

bulunabiliriz. Buna göre yapının tüm kat merkezlerinde doğu-batı doğrultusunda uzanan 

bir hol ve söz konusu hole açılan odalar yapının plan özelliklerinin ana hatlarını 

oluşturmuş olmalıdır. Söz konusu holün batı ucuna yerleştirilen ve zemin kat ile birinci 

kat arasındaki ulaşımı sağlayan üç kollu merdiven ise belediye binalarının iç mekân 

tasarımında sıklıkla karşılaşılan bir yönelimdir. Park ile çevrelenen yapının ana cephesi 

olan doğu cephe, hükümet konağının, postane binasının ve çeşitli bankaların da yer aldığı 

geniş bir meydana açılmaktadır (Foto. 250). Yükseltilmiş bodrum, zemin ve birinci kattan 

oluşan söz konusu yapıda tüm cephelerin simetrik bir biçimde tasarlandığı 

gözlemlenmiştir (Foto. 251,252,253). Ana kapıya sahip olan doğu cephe, merkezinden 

çıkıntı yaparak hareketlilik kazandırmıştır. Söz konusu çıkıntının oluşturduğu balkon ise 

iki ayak ile taşınmaktadır. Benzer bir çıkıntı batı cephe merkezinde de uygulanmıştır. 

Eski bir fotoğraftan, batı cephe merkezinde tek kollu bir merdiven ile ulaşılan bir kapı 

açıklığının varlığını bilmekteyiz (Foto. 254). Ana kapı aksında yer alan buna benzer 

uygulamaları Fatih, Kadıköy, Samsun, Edirne, Amasya ve Kırklareli belediye binalarında 

da görmek mümkündür. Günümüzde söz konusu alan muhdes bir yapı ile birleştirilmiştir. 

Zemin kat düşey dikdörtgen pencere açıklıklarının tümü basık kemerli olup doğu ve batı 

cepheleri dolanan kalın bir silme hattı söz konusu kemerleri belirgin kılmaktadır. Üst kat 

pencereleri ise özgün değildir. Sade dikdörtgen pencereler ile dışa açıklık sağlanmıştır 

(Bkz. Foto. 247). Birinci katın özgün pencerelerinin durumu eski fotoğraflardan 

anlaşılmaktadır. Buna göre söz konusu pencereler sivri kemerlidir ve zemin kat 

pencereleri dolanan silme hattı üst katta da tekrar edilmiştir. Aynı zamanda yine eski 

fotoğraflardan doğu cephesinin hem çıkıntı oluşturan merkezi hem de iki yan cephesinin 

çatı seviyesi kırılarak üçgen bir form oluşturmaktadır. Günümüzde mevcut olmayan bir 

diğer mimari öğe ise birinci kat merkezinde yer alan balkondur. Yine eski fotoğraflardan 
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söz konusu balkonu betimleyebilmekteyiz. Buna göre balkon üç yönden sivri kemerli bir 

açıklığa ve demir korkuluğa sahiptir. Süsleme özellikleri açısından oldukça sade 

tasarlanmış olan yapıda, katlar arasında yer alan yatay silme hattı ile pencere çevresinde 

yer alan ve üzengi hattı boyunca tüm pencere kemerlerini kesintisiz dolanan silme hattı 

cepheye hareketlilik kazandıran unsurlardır. Doğu cephe merkezindeki ana kapının taş 

malzemeye sahip düz kemeri, merkezinde ve pilastrlarda yer alan girift bitkisel süslemeli 

kartuşları ile ana cephede hareketlilik sağlamaktadır (Foto. 255). 

 Kargir olarak inşa edilmiş olan yapının birinci katı özgün malzeme özelliklerini 

yitirmiştir. Zemin katın cephe malzemelerinin özgünlüğünü koruduğunu söylemek 

mümkündür. Yükseltilmiş bodrum kat duvarlarında, bodrum kat ile zemin katı bölen 

silme hattında, zemin kat pencere denizliklerinde ve ana kapı kemeri ile pilastrlarda taş 

malzeme, duvarlarda dolu tuğla malzeme kullanılmıştır. Fakat iç mekân günümüze özgün 

malzemeleri ile ulaşamadığı için varsayımda bulunmak olanaksızdır. Örtü sisteminde 

kullanılan Marsilya tipi kiremitler de özgün değildir.  

 Günümüzde Cumhuriyet Meydanı’nda geniş bir park içerisinde konumlanan 

yapının eski fotoğraflarına baktığımızda yine sınırları duvarlarla belirlenmiş geniş bir 

avlu içerisine yerleştirildiğini, Tokat Kalesi eteklerinde yayılan kent dokusunun 

içerisinde, Ortaçağ eserlerinin de yoğunlukta bulunduğu bir mevkide konumlandığını 

söyleyebiliriz (Foto. 256,257).  
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Foto. 245: Tokat belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

 

Foto. 246: Atatürk Kitaplığı Fotoğraf Arşivi’nde yer alan Tokat belediye binası 

(Atatürk Kitaplığı, Katalog No: 016549) 
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Foto. 247: “Belediyeler” kitabında yer alan Tokat belediye binası fotoğrafı. (Anonim, 

1933, s. 888) 

 

Foto. 248: Tokat belediye binası zemin kat holü (Emre Kolay) 
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Foto. 249: Tokat belediye binası birinci kat holü (Emre Kolay) 

 

Foto. 250: Tokat belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 251: Tokat belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 252: Tokat belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 253: Tokat belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

 

Foto. 254: Tokat belediye binası batı cephe merkezinde yer alan tek kollu merdiven ve 

kapı açıklığı (http://www.gazete5.com/upload/2014/06/446515.jpg Son Erişim: 

26.10.2017 16:30) 

http://www.gazete5.com/upload/2014/06/446515.jpg
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Foto. 255: Tokat belediye binası ana kapıda yer alan bezeme öğeleri (Emre Kolay) 

 

Foto. 256: Tokat belediye binası ve kent içi konumu (1939 öncesi) 

(https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858 Son Erişim: 26.10.2017 16:30) 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858
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Foto. 257: Tokat belediye binasının açıldığı meydan (1939 öncesi) 

(https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858 Son Erişim: 26.10.2017 16:30)  

https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858


338 
 

5. ERKEN CUMHURİYET YÖNETİMİNİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI (1923-

1930) 

 

5. 1. Erken Cumhuriyet Döneminin Belediye Yapılanması 

 Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nın ardından bağımsızlık için Kurtuluş 

Savaşı’nı yaşayan Cumhuriyet kadrosu, yaratmış olduğu ülkenin her alanında ciddi 

problemler ile karşılaşmış, üstelik söz konusu zorlukların üstesinden mümkün olduğunca 

hızlı bir şekilde gelebilmek için ne mali ne de yeterli derecede donanımlı yönetim 

kadrosuna sahip olabilmiştir. Tüm bu olumsuz şartların arasında belediye teşkilatı, 

Osmanlı yerel yönetim sistemine girdiği yıllardan bu yana karşılaştığı iktisadi ve idari 

güçlükleri cumhuriyetin ilk yıllarında da yaşayacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi 

Jön Türkler, Cumhuriyet’e tecrübeli fakat her alanda güçsüz bir belediye teşkilatını miras 

bırakmıştır. Lozan Anlaşması ile uluslararası alanda kabul edilen Türkiye sınırları 

içerisinde hâlihazırda 389 belediye teşkilatı bulunmaktadır295. II. Meşrutiyet kadrosunun 

mirası olan söz konusu belediyelerin pek çok alanda karşılaştıkları zorluklar vardır. 

Bunlardan birincisi yukarıda da vurguladığımız üzere iktisadi bir altyapının ve düzenli 

gelir kaynaklarının bulunmamasıdır. Bu durumda da belediyelerin yerine getirmesi 

gereken temel görevleri tam manasıyla uygulayamadığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında belediye teşkilatına sahip olan 389 yerleşim biriminin yalnızca 4’ünde elektrik 

tesisatı, 20’sinde temiz su temini, 17’sinde mezbaha ve 29’unda halka açık park ve 

bahçeler bulunmaktadır296. Modern bir Avrupa ülkesi yaratmak isteyen Cumhuriyet 

kadrosunun sahip olduğu kentsel mirasa bakacak olursak ne çapta bir zorlukla karşı 

                                                             
295 İ. Tekeli, Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-1990), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2011, s. 

35. İ. Ortaylı, 1992, s. 402. T. Oktay, 2008, s. 400. 

296 İ. Tekeli, 2011, s. 35. 
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karşıya olduklarını anlayabiliriz. Kentleşme ve belediye hizmetleri açısından tek olumlu 

yönün nüfus artış hızının oldukça düşük olmasıdır. Başkent Ankara dışında yoğun bir 

kentleşme süreci geçiren başka bir şehir bu dönemde görülmemektedir. Bu durum tüm 

Erken Cumhuriyet döneminde stabil kalacak297, 1950’lerde başta İstanbul olmak üzere 

pek çok kente, kırsal alandan göç oranı hızlı bir şekilde artacak ve belediyeler pek çok 

altyapı problemiyle kısa, orta ve uzun vadede karşı karşıya kalacaklardır. 

 Cumhuriyet dönemi belediyelerinin karşılaştıkları ikinci problem ise politiktir. 

Meşrutiyet dönemi devlet adamlarının yerel yönetimler üzerinde yoğun mesai 

harcamaları sonucu Cumhuriyetin ilanından sonra dahi pek çok belediyenin muhalif 

ittihatçı grupların elinde olması ve yerel çapta bu grupların güçlü olması, cumhuriyet 

dönemindeki yerel yönetim politikasında da bir takım sorunlara sebep olmuş, 

kentleşmenin getirdiği zorlukların yanı sıra siyasi gerilimler de hat safhaya çıkmıştır. 

 Cumhuriyetin ilanı ile meclisin belediyelerin problemleri üzerine mesai 

harcadıkları ve özellikle mali alanda belediyeleri güçlendiren kanunlar çıkardıkları 

görülmektedir. Fakat daha sonra, 1930’a kadar belediyelerin tekrar mali zorluklar 

çektiklerini, birçok vergi gelirinden mahrum kaldıklarını söyleyebiliriz. 26 Şubat 1924’te 

kabul edilmiş olan 423 sayılı “Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu”, belediyelere yeni 

vergi gelirleri sağlamış ve mali olanaklarını genişletmiştir. Fakat 1925’ten 1929’a kadar 

belediyelerle ilgili çıkarılan kanun ya da kanun maddeleri ile belediyeler pek çok gelir 

kaybı yaşamıştır. 13 Nisan 1925’te çıkarılan 616 sayılı “Mektep Vergi Kanunu” ile 

nüfusu 50.000’in üstünde olan kentlerdeki ilkokulların giderleri belediyelerce 

karşılanmaya başlanmıştır. 1926 yılında çıkarılan 755 sayılı kanun ve 26 Mayıs 1929’da 

çıkarılan 1454 sayılı kanun ile belediyelerin vergi gelirlerinde bir kısım kesintiler getirilir. 

Buna karşın Osmanlı belediyelerinde temellendirilememiş olan yargı yetkisinin 

                                                             
297 İ. Tekeli, 2011, s. 53. 
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cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan kanunlar ile desteklenerek uygulamaya konması 

dikkat çekici bir husustur. 16 Nisan 1924 tarihinde çıkartılan 486 sayılı “Umur-u 

Belediyeye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Kanunu”, belediyelerin yargı kolunu 

güçlendirmiştir. Tekeli, söz konusu kanunun çıkartılmasının, İttihatçıların etkinliklerinin 

kırılmasına yönelik olduğunu dile getirmektedir298. Yerel yönetim politikası bir yana, 

siyasi gerilimlerin devlet mekanizmasını gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet dönemlerinde 

etkilediğini düşünürsek, Tekeli’nin yorumuna katılmak mümkündür. Yine, 1 Mart 1926 

tarihinde çıkarılan 765 sayılı “Türk Ceza Kanunu”nda belediyelerin yargı kolunu 

güçlendiren maddeler yer almaktadır.  

 Kurtuluş Savaşı sırasında özellikle Batı Anadolu kentlerinin bir kısmı harap 

olmuş, çekilen Yunan ordusu kentlerde yangınlar çıkartarak pek çok yerleşim alanını 

tahrip etmişti. Cumhuriyet döneminde söz konusu kentlerde yer alan belediye teşkilatı 

için ayrı bir problem konusu olan bu yangınlar, tahribata uğrayan kentleri yeniden 

tasarlayabilmenin de yolunu açmıştır. 22 Nisan 1925 tarihinde çıkartılan 642 sayılı kanun, 

1882 yılında çıkartılmış olan Ebniye Nizamnamesi’ndeki bir kısım maddeleri yeniden ele 

almış, böylece yangında tahrip olmuş arsaların yeniden işlev kazandırılması ve kentlerin 

planlanabilmesi için belediyelere görev verilmiştir299. Elbette bu kanun yalnızca yangın 

geçirmiş bölgeler için çıkartılmamıştır. Özel mülkiyete ait olan arazilerin ihtiyaçlarına ve 

planlanmasına dair maddeler de içermektedir300. 

 Osmanlı belediyelerinin kontrol mekanizması dışında kalan ve vakıflar yolu ile 

yürütülmeye devam eden bir diğer hizmet kolu kentteki su teminidir. 10 Mayıs 1926 tarih 

                                                             
298 İ. Tekeli, 2011, s. 39. 

299 İ. Tekeli, 2011, s. 40. 

300 S. Tümerkan, 1946, s. 385. 
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ve 831 sayılı “Sular Kanunu” ile hangi kurum ve kuruluşa ait olursa olsun tüm su idaresi 

belediyelerin sorumluluğuna bırakılmıştır301.  

 Cumhuriyet belediyeciliğinde ilk yıllardaki bir diğer önemli gelişme ise Ankara 

Şehremaneti’nin kurulmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak seçilen Kurtuluş 

Savaşı’nın yönetim merkezi Ankara, bakımsız bir Ortaçağ kenti iken başkent ilan edilmiş, 

Cumhuriyet rejiminin kalbi olmuştur. Modern bir devlet kurma arzusunda olan 

Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının başkenti de en az idealleri kadar modern 

olmalıydı. Fakat 1920’li yılların Ankara’sı modern görünümden uzak, bakımsız bir kent 

olarak karşımıza çıkar. Ne buraya yeni gelen devlet adamları ne de yerli halk kentlerinin 

fiziki koşullarından hoşnut değillerdir. Ankara’daki mevcut belediye teşkilatı ise altyapı 

ve benzeri hizmetleri vermekten oldukça uzaktır. Bu sebeple 16 Şubat 1924 tarih ve 417 

sayılı Ankara Şehremaneti Kanunu ile belediye, şehremanetine dönüştürülür302. Mevcut 

İstanbul Şehremaneti’nin yetki ve görevleri yeniden düzenlenerek oluşturulan Ankara 

Şehremaneti’nin en önemli görevi, bir başkentin imar işlerini yürütmek idi. Kent 

planlaması, arsaların kamulaştırılması ve altyapı çalışmalarıyla görevlendirilen Ankara 

Şehremaneti, başarıları ve başarısızlıkları ile altı yıl boyunca hizmet vermiş, 1930 yılında 

çıkartılan belediye kanunu ile İstanbul Şehremaneti ile birlikte tüm yetki ve 

sorumlulukları feshedilmiştir.  

 

                                                             
301 İ. Tekeli, 2011, s. 40. 

302 G. Tankut, 1993, s. 49. 
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Harita 3: 1924 Lörcher Planı. Ankara’nın başkent oluşu sonrası kente dair yapılan ilk 
modern planlama örneği olarak karşımıza çıkan sözkonusu plan, Alman şehir plancısı 

Carl C. Lörcher tarafından hazırlanmıştır. (A. Cengizkan, “Türkiye için Modern ve 
Planlı bir Başkent Kurmak: Ankara 1920-1950”, Bir Başkentin Oluşumu Avusturyalı, 
Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri, Ankara: Goethe Institut, 2011, s. 

30) 

 Ankara Şehremaneti’nin en gözle görülür uygulaması şüphesiz 1924’te başlayan 

ve uzun yıllar çeşitli şehir plancıları ve mimarlar tarafından yönetilen Ankara’nın kent 

planlamasını başlatmasıdır. Ankara Şehremaneti’nin ilk şehremini Mehmet Ali Bey 

zamanında, 1924 yılında, Alman şehir plancısı Carl Christoph Lörcher’a (1884-1966) 

hazırlatılan plan, Ankara’nın ilk modern kent planıdır303. Kale ve çevresine konumlanmış 

tarihi kent dokusunu ve doğal çizgilerini koruyup Çankaya’ya doğru yeni bir kent yaratma 

amacında olan sözkonusu plan, aşırı ve hızlı nüfus gelişimi ile çok kısa bir süre sonra 

güncelliğini yitirecektir. Şehremaneti’nin 1928 yılında yeni bir kent planlaması için açmış 

olduğu yarışmayı Hermann Jansen (1869-1946) kazanır. 28 Mayıs 1928 tarihinde 1351 

sayılı kanun ile kurulan Ankara İmar Müdürlüğü, sözkonusu yarışmayı düzenleyen ve 

                                                             
303 A. Cengizkan, “Türkiye için Modern ve Planlı bir Başkent Kurmak: Ankara 1920-1950”, Bir Başkentin 

Oluşumu Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri, Ankara: Goethe Institut, 

2011, s. 31. 
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daha sonra uygulamaya koyacak olan bir kurum olarak faaliyete başlar304. Lörcher 

planına ana hatlarıyla bağlı kalarak hazırlamış olduğu ve 1932 yılında kabul edilen nazım 

imar planı, dönemin ekonomik koşulları çerçevesine göre uygulanabilir bir proje olarak 

tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir305.  

 Pek çok kanun çıkartılarak görev ve sorumlulukları belirtilen belediye teşkilatının 

kâğıt üzerinde yetkileri artırılmış ve itibarı yükseltilmiş olsa da tıpkı Osmanlı yönetimi 

içerisindeki teşkilat işleyişinde gördüğümüz gibi uygulama alanlarında problemler ile 

karşılaşılmıştır. 1923-1930 yılları arasındaki Cumhuriyet belediyelerinin uygulamaları –

başkent Ankara dışında- yüzeysel ve etkisizdir diyebiliriz306. Cumhuriyet 

belediyeciliğinin ilk yıllarındaki odak noktası başkent Ankara’nın imarıdır. Ankara, 

Erken Cumhuriyet döneminde geniş çaplı bir şantiyeye dönüşmüştür diyebiliriz307.  

 Dönemin yerel yönetim politikası adına en önemli adım şüphesiz 1930 yılında 

çıkartılan Belediye Kanunu’dur308. 3 Nisan 1930 tarihli 1580 sayılı söz konusu kanun, 

yürürlükte olan Vilayet ve Dersaadet Belediye Kanunları’nı yürürlükten kaldırmış, 

İstanbul ve daha sonra Ankara’da kurulmuş olan şehremaneti dairelerinin görevlerine son 

vermiş ve böylece tüm belediyeleri eşit bir konuma getirerek o zamana değin sahip 

                                                             
304İ. Tekeli, 2011, s. 47. Ankara İmar Müdürlüğü, 1928 tarihinden 1985 tarihine kadar üç kent planlama ve 

uygulama girişimde bulunmuştur. Bkz. G. Tankut, 1993, s. 72. 

305 A. Cengizkan, 2011, s. 34-35. İ. Tekeli, 2011, s. 48. 

306 İ. Tekeli, 2011, s. 42. 

307 Dönemin Ankara’sını bizzat görmüş olan Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk kez 1946 yılında yayımladığı ilgili 

eserinde şehri buna benzer sözlerle betimlemekte ve yoğun inşa faaliyetinin altını çizmektedir. Bkz. A. H. 

Tanpınar, Beş Şehir, İstanbul: Dergah Yay., 2010, s. 15. 

308 Kanunun tüm maddeleri için bkz: Anonim, Belediye Kanunu, İstanbul: Şehremaneti Matbaası, 1930. 
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olmadıkları tüzel kişiliklerine kavuşturmuştur309. Merkezi yönetimi daha etkin kılmak 

adına tüm belediye başkanları Dahiliye Vekaleti’nin atamasıyla gerçekleştirileceği bu 

kanun gereği, yalnızca büyük kentlerin belediye başkanları hem Dahiliye Vekaleti hem 

de Reisicumhurun onayıyla atanması kanunlaştırılır. 18 yaşını doldurmuş olan herkesin 

belediye başkanlığı için aday olmasının önünü açan kanunda, mahalli pek çok görev ve 

sorumluluk belediyelere bırakılır. Bununla beraber belediyelerin elektrik, su, gaz gibi 

temel ihtiyaçlardan vergi kazanacağı yine söz konusu kanunda belirtilir. Dönemin 

Anadolu kentlerinin pek çoğunda elektrik hizmetinin sağlanamadığı göz önüne 

alındığında bunun pek çok belediye için bir önemi olmadığını da belirtmek gerekir. 

Altıncı Daire’nin kuruluşundan itibaren belediyelerin temel görevi addedilen toplumsal 

sağlık hizmetleri, 1930 Kanunu ile devamlılığını sağlar. Belediyelerin sorumluluğundaki 

tüm köy, kasaba ve kent merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin belediyeler tarafından 

verileceği 1930 Kanununda belirtilmiştir. Elbette tüm bu sorumluluk ve görevlerin 

ardında güçlü bir mali sistemi söz konusu kanunda yine görememekteyiz. Belediyelerin 

ekonomik anlamda güçlendirilmesi adına ilk girişim 24 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı 

kanun ile Belediyeler Bankası’nın kurulmasıdır310. Fakat bundan da sonuç çıkarılamamış, 

özellikle küçük yerleşim birimlerindeki belediyelerin mali problemleri devam etmiştir. 

1930 Kanununda önemli olan bir diğer gelişme ise kadınlara da belediye meclislerine 

seçme ve seçilme hakkı verilmesidir311. II. Abdülhamid devrinin sonlarında başlayan, II. 

Meşrutiyet devrinde daha sık gündeme gelen kadın ve kadın hakları konusu, Cumhuriyet 

devrinde de kanunlar kapsamında böylece ele alınmıştır. Kadınlara verilen söz konusu 

                                                             
309 H. Al, “Cumhuriyet Dönemi Belediyeciliğinin Tarihsel Gelişimi”, İslam Geleneğinden Günümüze 

Şehir ve Yerel Yönetimler, C. 2, İstanbul: İlke Yay., 1996, s. 24. 

310 H. Al, 1996, s. 29. 

311 E. Kuran, “İstanbul’da Belediye Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi”, Yeni Türkiye, S. 95/4, 1995, s. 

568. 
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seçme ve seçilme hakkının çok kısa bir süre sonra kapsamının genişletildiğini, muhtar ve 

milletvekili olarak da görev yaptıklarını ve seçimlere katıldıklarını görmekteyiz.  

 Tek parti iktidarında görev yapan tüm belediyelerin sadece kentlerin temel 

gereksinimlerini karşılayıp altyapı olanaklarını geliştirmek gibi bir amacının olmadığı, 

bununla beraber dönemin ideolojisini halka net bir şekilde yansıtıp, medeni bir toplum 

yaratma girişiminde önemli bir rol oynadığı da söylenebilir. Halkevlerinin faaliyetleri ile 

paralel yürütülen belediye hizmetleri, cumhuriyetin kendi burjuvazisini yaratma 

gayesinin bir parçası niteliğindedir. Pek çok kentte elektrik, su, yol ve kanalizasyon gibi 

temel ihtiyaçların karşılanmamasına karşılık, belediyelerin icra ettikleri havuzlu 

parkların, ağaç sıralarına sahip geniş caddelerin ve meydanları süsleyen heykellerin 

dönemin gazetelerinde sıklıkla tanıtılarak modern kentlere sahip olduğunun altının 

çizilmesi şüphesiz II. Abdülhamid dönemi yayın dünyasında tanıtılan demiryolu, köprü 

ve kamu yapılarının taşıdığı ideoloji ile benzer bir batılılaşma çizgisinde ilerlendiğini 

göstermektedir.  
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5. 2. Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlık Alanındaki Gelişmeler 

Cumhuriyet’in ilanı, ardından gelecek köklü değişimlerin başlangıç noktasıdır. Bu 

değişim dalgası, yalnızca siyaset ve yönetim anlayışını değil, tüm sosyal tabakaları da 

derinden etkilemiş ve böylece bir ulus kimliği yaratılması amaçlanmıştır. Yönetim 

sisteminden el yazısına, kentleşmeden dinlenilen müziğe ve paylaşılan fiziki mekâna 

değin Cumhuriyet, Türk halkı için yeni ve Avrupa modernizmine sahip bir ülke 

tasarlamakta idi. Motivasyonunu çağdaş Avrupa modernizminden alan Cumhuriyet’in 

yönetim kadrosu, II. Abdülhamid’in baskıcı rejimini yaşamış ve aynı zamanda o dönemin 

mekteplerinde okumuş, II. Meşrutiyet döneminin umutlarını ve hayal kırıklıklarını 

tecrübe etmiş, dünya savaşını bizzat yaşamış ve küçük bir Anadolu kasabasında bir ülke 

kurmuş Osmanlı paşalarından oluşmaktadır. Bu açıdan baktığımızda Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında yaşanmış olan köklü değişimlerin aslında II. Meşrutiyet yıllarında yaşanan 

sosyal ve siyasal çalkantılar ve atılımlar ile bağlantısı olduğunu görürüz. II. Meşrutiyet’in 

toplumsal değişimini aktarmaya çalıştığımız başlıkta da bu sürekliliği farklı boyutlarıyla 

örneklendirerek göstermeye çalıştık. Belediye örgütünü Cumhuriyet dönemindeki 

dönüşümü de, Tanzimat’tan bu yana gördüğümüz değişim ve gelişim aşamalarının bir 

parçası niteliğindedir. Bu sebeple Cumhuriyet idaresinin özelliklerini ve değişimini 

aktarırken, tarihi arkaplanda çıkartılan nizamnameler ile belirli bir yol kat eden Osmanlı 

kurumlarını değerlendirmemek, Cumhuriyet dönemi kurumlarını tam olarak 

kavrayamamak gibi problemlere yol açmaktadır. II. Meşrutiyet dönemi düşün dünyasına 

yön veren, uzunca süre yazıları ve verdiği dersler ile Osmanlı aydınlarına ve genç 

siyasetçilerine yol gösteren Ziya Gökalp, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Mustafa 

Kemal’in yanında yer almış, özellikle hukuk, dil, tarih alanlarında başvurulan, fikirlerine 
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saygı duyulan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuştur312. Ziya Gökalp’in bu iki 

dönem arasında yaşadıkları aslında Türkiye’nin yönetim alanındaki değişim ve dönüşüm 

karakterlerini özetler niteliktedir.  

 
Foto. 258: 1931 yılında dönemin mimarlarının kaleme aldığı yazıları 

yayımlayan ve aynı zamanda Avrupa’nın mimarlık faaliyetlerini de takip eden Mimar 
dergisi, 1935 yılından itibaren Arkitekt ismini alacak ve 1980’e kadar yayım faaliyetini 

sürdürecektir. 

Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı gibi yıkıcı sonuçlara 

sebep olan savaşlar, Anadolu coğrafyasını sosyal, demografik ve iktisadi alanlarda kriz 

dönemine sürüklemişti. Cumhuriyet kadrosunun ilk yıllarında temel politikası, bu yıkımı 

bir an önce aşıp üreten ve büyüyen, modern bir Avrupa devletinin kurulması yönünde idi. 

Bir yandan ekonomi politikaları üretilirken diğer yandan kentleşme adına girişimlerde 

bulunuluyor, Anadolu şehirleri modern bir kimliğe kavuşturulmaya çalışılıyordu. 

Kentlerde en önemli mimari tipler ise şüphesiz kamu yapıları idi. Hükümet konağı, 

belediye binası, postahane, halkevi, karakol ve hastanelerin özellikle merkezden uzak 

bölgelerde ihtişamlı bir görünüme sahip olmasına gayret gösteriliyor, mimarlara, 

                                                             
312 1927 yılında Ankara’da yapılması planlanan Türk Ocağı Binası’nın yarışma jürisinde de yer alması, 

Gökalp’in etkinlik boyutu hakkında bizlere fikir vermektedir. Bkz. M. Sözen, Cumhuriyet Dönemi Türk 

Mimarlığı (1923-1983), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1984, s. 28. 
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dergilerde ve bölgesel raporlarda bu yönde proje üretmeleri için telkinde 

bulunuluyordu313. Hâkimiyet sembolü olarak görülen bu eserlerin, 19. yüzyıldan bu yana 

aynı işlevini farklı iktidarlar vasıtasıyla sürdürmeye devam etmesi dikkat çekici bir 

husustur. Bu bakış açısı ile dönemin mimarlık anlayışını değerlendirdiğimizde süreklilik 

ve kırılma noktalarını daha net görebiliyoruz. II. Meşrutiyet döneminin ideolojik 

yaklaşımını fiziksel olarak kamuya yansıtan mimari uygulamalar, Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında da sürekliliğini korumuştur. II. Abdülhamid döneminde mimarlık eğitimi almış, 

II. Meşrutiyet döneminde kabiliyetlerini sergilemeyi başarmış söz konusu mimarlar, 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da etkinliklerini sürdürmüşlerdir314. Mehmed Vedad 

Bey315, Kemaleddin Bey316 ve Arif Hikmet Bey317, dönemin yönetim kadrosuyla, hatta 

bizzat Mustafa Kemal ile yakın ilişkileri olan, Anadolu’nun farklı noktalarında imar 

faaliyetlerinde bulunan ve en önemlisi 1923’te başkent ilan edilen Ankara kasabasını 

                                                             
313 Çalışmasında Abdülhalik Renda’nın Başvekil İsmet Paşa’ya sunduğu raporu yorumlayan Z. Toprak, 

raporda, Doğu Anadolu’daki sorunlara ve alınması gereken önlemlere değinirken kamu yapılarının 

önemine de dikkat edildiğini dile getirmektedir. Bkz. Z. Toprak, 2012, s. 547. 

314 S. Bozdoğan, 2008, s. 33. 

315 Mimar Vedad Tek’in Cumhuriyet dönemi içerisinde inşa etmiş olduğu birtakım eserler şunlardır: Ankara 

Palas (1924), 2. TBMM Binası (1924-26), Gazi Köşkü Onarımı ve Ekleri (1924), Güneş Apartmanı (1930), 

Halit Ziya Bey Apartmanı (1934). 

316 Mimar Kemaleddin Bey’in Cumhuriyet dönemi içerisinde inşa etmiş olduğu birtakım eserler şunlardır: 

Ankara Palas (Vedad Tek ile birlikte) (1924), Ankara II. Evkaf Apartmanı, T.C.D.D. Genel Müdürlüğü, 

Gazi Muallim Mektebi (1927-1930). 

317 Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Cumhuriyet dönemi içerisinde inşa etmiş olduğu birtakım eserler şunlardır: 

Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi Misafirhanesi (1923), Türk Ocağı Merkezi binası (1927-1930), Ankara 

Etnografya Müzesi binası (1925-1927), Maarif Vekaleti binası (1926-1927). H. Kuruyazıcı’nın Arif 

Hikmet Koyunoğlu’nun anılarını ve eserlerini derlediği kapsamlı çalışması için bkz. H. Kuruyazıcı (Haz.), 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu, Anılar, Yazılar, Mektuplar, 

Belgeler, İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2008. 
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gerçek bir başkente dönüştürmeyi amaçlayan mimarlardan ön plana çıkanlardır. II. 

Meşrutiyet’in Türkçülük ideolojisi bağlamında mimaride ortaya çıkan milli akım, 

Cumhuriyet’in ilk on yılında özellikle başkent Ankara’da kamu yapılarından özel 

konutlara kadar yaygın şekilde kullanılan üslup olacaktır318. Yapılan yenilikçi ve köklü 

inkılapların Türk halkına getirmeyi amaçladığı modern yaşam tarzı ile çelişen söz konusu 

Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun Cumhuriyet’in kamu eserlerinde kullanılması ve 

yönetim kadrosunun bu konuda herhangi bir rahatsızlığının bulunmaması -hiç olmazsa 

1930’lı yıllara kadar- Cumhuriyet mimarlığı üzerine çalışan araştırmacıların üzerinde 

sıklıkla durduğu bir problemdir319. Tezimizin önceki bölümlerinde aktarmış olduğumuz 

banka binalarında örnek olarak gösterdiğimiz Ankara’daki Atatürk Bulvarı, yoğun bir 

şekilde söz konusu üslup çerçevesinde tezyin edilmiş binalar ile şekillenmiştir. Dönemin 

gazetelerinde de imar faaliyetlerine ilişkin mimarlar tarafından kaleme alınmış makaleler, 

bize o yılların mimarlık faaliyetleri hakkında birtakım veriler sunmaktadır. 1931 yılında 

Zeki Sayar, Abidin Mortaş ve Abdullah Ziya Kozanoğlu tarafından çıkarılmaya başlanan 

ve ismi sonradan Arkitekt olarak değiştirilen Mimar dergisi, erken Cumhuriyet dönemi 

mimarlık ortamını okuyabilmemiz adına önemli verilere sahiptir.   

                                                             
318 İlk on yılda Ankara’da inşa edilen kamu eserlerinin üslup yoğunluğu “Milli” köklere sahiptir. Bkz. S. 

Bozdoğan, 2008, s. 51. 

319 Afife Batur, Cumhuriyetin rejiminin pek çok alanda karşılaştığı problemlere değinerek, henüz siyasi 

ortamın tam manasıyla oturmadığı bir dönemde, yönetim kadrosunun, mimarlıktaki üslup seçiminin 

gündeminde olmadığını dile getirmektedir. Bkz. A. Batur, “Cumhuriyet Döneminde Türk Mimarlığı”, 

CDTA, C. 5, 1983, s. 1382. 
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Foto. 259: Ankara Palas. 1924 yılında inşası tamamlanan eserin yapım amacı 

yurtdışından gelen diplomatların konaklama ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak ve 
verilecek olan yemek ve benzeri programlar için ihtiyaç olan mekânı sağlamaktı. Vedat 

Tek’in başladığı ve Kemaleddin Bey’in tamamladığı bir eserdir. (A. Cangır (Haz.), 
Cumhuriyetin Başkenti, C. 1, Ankara: Ankara Üniversitesi Yay., 2007, s. 201) 

 

O dönemdeki adı ile Milli Mimari Rönesansı’nın etkisini yitirmeye başladığı 

dönemler 1920’li yılların sonuna tekabül eder. Bu yıllar içerisinde birçok devrim 

gerçekleştirilmiş, yeni devrimler için de girişimler başlamıştır. Aynı yıllarda mimarlıktaki 

ulusal akım da çeşitli eleştirilere maruz kalmış ve Avrupa’nın modernizmi ile uyuşmadığı 

ve gerici Osmanlı çağrışımları yapan mimari elemanları içinde barındırdığı gerekçesiyle 

gözden düşmeye başlamıştır320. Daha 1924 yılında Ahmet Haşim, Ulusal mimarlık akımı 

için şu sözleri zikreder:  

“İttihat ve Terakki, edebiyata bir köylü kıyafeti düzüp ağzına da yeşil 

kamıştan yontulmuş bir de düdük verirken, mimariye de bir cübbe ve bir 

sarık giydirmişti: Bu siyasetin mimarisi türbe ve medreseyi taklit eder. İşte 

o tarihten beridir ki, İstanbul’un her tarafında bu biçim binalar inşa etmek 

                                                             
320 Yine de bu yıllarda betonarme temelli modern yapıları eleştiren ve milli karakterdeki eserlerin önemini 

vurgulayan yazılar da kaleme alınmakta, mimarlıkta milli üslup savunulmaya devam etmekteydi. Mimar’da 

yayımlanan bir kısım makaleler söz konusu direnci ortaya koymaktadır. Bkz. Mimar Behçet ve Bedrettin, 

“Mimarlık ve Türklük”, Mimar, S. 37, 1934, s. 17. 
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ve bu mimariye de “milli mimari rönesansı” ismini vermek adet oldu. 

Halbuki “nevzat” dedikleri, hakikatte, salhurde bir ihtiyardı.”321 

Aynı zamanda, 1926 yılında Akşam gazetesine yazdığı “Güvercin” başlıklı 

yazısında da dönemin mimarlık ortamını şu sözleriyle eleştirmektedir: 

“Otel, banka, mektep, iskele, şimdi dışarıdan minaresi ve içeriden minberi 

eksik birer cami karikatürüdür. Bu tarz inşa usulüne mimarlarımız “Türk 

mimarisi” diyorlar. Hakikatten bu çirkin taş yığınları Türk mimarisi 

midir?”322 

Ulusal mimarlık akımının öncüleri olan ve aynı zamanda akademide görev yapıp 

mimar yetiştiren Mongeri ve Vedad Bey istifa eder. Daha öncesinde 1927 yılında 

Kemaleddin Bey’in ölümü de ulusal mimarlık akımının temsilcilerini güçten düşürür323. 

Cumhuriyet’in ilk on yılından hemen sonra mimarlık alanındaki değişim, şüphesiz 

Avrupa başta olmak üzere neredeyse tüm dünyadaki sosyo-ekonomik yapı ve mimarlık 

alanındaki evrilme süreci ile bağlantılıdır. Aynı zamanda, Cumhuriyet kadrosu Avrupa 

kentlerini süslemeye başlayan modern yapılar ve kent planları ile Türkiye kentlerini 

şekillendirme arzusu içindedirler. Söz konusu arzunun 30’lu yılların başında mimari 

programa kent ölçeğinde yansıdığını görmekteyiz. Daha önce Mongeri, Kemaleddin Bey 

ve Vedad Bey’den dersler almış olan mimarlar bu yıllarda modern mimarinin tekniklerini 

kullanarak eserler üretmeye başlarlar. Örneğin Ankara’da ulusal mimari karakterine sahip 

                                                             
321 Ahmet Haşim, Gurabahane-i Laklakan ve Diğer Yazıları, İstanbul: Dergah Yay., 2014, s. 57. Söz 

konusu yazının aslı “Mürteci Mimari” başlığı ile 20 Şubat 1340/1924 tarihinde Müstakil Gazete’nin 3 no’lu 

sayısında yayımlanmıştır. 

322 Ahmet Haşim, 2014, s. 60. İlgili metin “Güvercin” başlığı ile Akşam gazetesinin 31 Mayıs 1926 tarihli 

ve 2742 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

323 Ü. Alsaç, “Türk Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Devrindeki Evrimi”, Mimarlık, S. 11-12, 1973, s. 

14. 
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Türk Ocağı merkez binasını inşa eden Arif Hikmet Koyunoğlu, 30’lu yıllarda İstanbul’da 

modern eğilimlere sahip apartmanlar tasarlar. Dönemin mimarlarından Necmeddin Emre, 

Sedad Çetintaş ve Sedat Hakkı Eldem de Türkiye’de modern eğilime sahip binalar inşa 

ederler. Arkitekt’te söz konusu eserlerin tanıtımları yapılmakla birlikte, dünyadan 

modern mimarlığa dair çeşitli örneklerin verildiği yazılara da yer verilir. Yazarların 

üstünde durdukları bir diğer konu ise, inşa edilecek eserlerin mutlak surette bir karaktere 

sahip olması, işlevsel, sade ve yerel malzemeler ile inşa edilmiş olmasına yöneliktir. Yapı 

tanıtımlarında yerellik ve yerel malzeme kullanımı vurgusu sık sık tekrarlanır324. 1929 

Dünya Buhranı, şüphesiz yeni şekillenmeye başlayan Türkiye ekonomisini de 

etkilemiştir. 1929 yılında başlayan ve uzun yıllar devam eden “yerli malı” kavramının 

sosyal ve ekonomik boyutları, yerel malzeme kullanımı ile mimarlık ortamına da 

damgasını vurmuştur denebilir. G. Turan ve A. Ödekan, Ankara’daki Sergievi binasının 

bu durumun fiziki bir yansıması olduğunu dile getirmektedir325.  

 

                                                             
324 Konu ile ilgili çok sayıda makale bulunmaktadır. Fakat biz burada sadece birkaç makale vererek 

örneklemekteyiz. Z. Selah, “Mektep Binalarında Estetik”, Mimar, S. 8, 1931, s. 254. Mimar Süreyya, “İlk 

Mektep Binası-Afyon”, Mimar, S. 16, 1932, s. 119. 

325 G. Turan, A. Ödekan, “Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Yerli Malı Kavramı ve İstanbul Yerli Malı 

Sergileri”, İTÜ Dergisi b, C. 6, S. 2, 2009, s. 17-18. 
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Foto. 260: Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Ankara’da inşa etmiş olduğu üç eser 

aynı karede: Türk Ocağı binası (üstte solda), Etnografya Müzesi binası (üstte sağda) ve 
Maarif Vekâleti binası. (A. Cangır, 2007, s. 460) 

 

 

Dönemin tabiri ile Kübik Mimari akımı, 30’lu yıllarda Türkiye kentlerini 

şekillendiren bir güce sahip olmuş, özellikle başkent Ankara, söz konusu üslubun 

temsilcisi niteliğindeki, daha çok yabancı mimarların ellerinden çıkmış eserler ile modern 

bir siluete büründürülmeye çalışılmıştır. 20’li yılların sonlarından başlayarak İkinci 

Dünya Savaşı’na değin, Türkiye’de yabancı mimarların inşa ve eğitim faaliyetlerindeki 

yoğunluk dikkat çekici boyuttadır. Ernst A. Egli, Clemens Holzmeister ve Bruno Taut 

dönemin, Almanca konuşulan ülkelerinden gelen ve kısa zamanda Türkiye’de devlet 

desteği ile yoğun inşa faaliyetlerinde bulunan mimarlarından dikkat çeken isimlerdir. 

Ernst A. Egli ve Bruno Taut, ayrıca Güzel Sanatlar Akademisinde (eski Sanayi-i Nefise) 

dekanlık görevini üstlenip mimar yetiştirmişlerdir.   
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Foto. 261: İsmet Paşa Kız Enstitüsü. Ernst A. Egli’nin Ankara inşa etmiş olduğu 

söz konusu eser, modern mimari teknikleri ve malzeme kullanımıyla dikkat çeken bir 
eser olarak Atatürk Bulvarı’nın siluetine katkı sağlamıştır. (A. Cangır, 2007, s. 467) 

 

Söz konusu mimarlar arasından Egli, Türkiye’de en uzun süre kalan yabancı 

mimar olması yönüyle diğer mimarlardan ayrılır. 1927 yılında bizzat Atatürk’ün isteğiyle 

Türkiye’ye gelen326 ve 1940 yılına kadar kesintisiz burada kalan, daha sonraki yıllarda da 

kısa süreli ikamet eden Egli, çoğu eserlerini Ankara’da üretmekle birlikte ülkenin birçok 

memleketinde de çeşitli tiplerde inşa faaliyetinde bulunmuştur. Ankara’daki dikkat çekici 

eserlerinin bir kısmını örnek vermek gerekirse; Musiki Muallim Mektebi (1927-1928), 

Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) binası (1928-1930), İsmet Paşa Kız Enstitüsü (1930), 

Ziraat Fakültesi (1933) ve Türk Hava Kurumu binası (1936-1940) sayılabilir327. Egli’nin 

                                                             
326 Kaleme aldığı anılarında kendisini Ankara’da Mimar Kemaleddin’in ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir 

görevlinin karşıladığını belirten Egli, Atatürk ile ilk diyaloğunu geldiği ilk günlerde Ankara Palas’ta 

yaşamıştır. Bkz. E. A. Egli, Genç Türkiye İnşa Edilirken, (Çev. Güven Göktan Uçer), İstanbul: Türkiye 

İş Bankası Kültür Yay., 2013, s. 3-8. 

327 Egli’nin inşa etmiş olduğu eserlerin detaylı bilgileri için L. Alpagut’un çalışması hem Egli’nin 

yaşamından kesitleri hem de inşa faaliyetlerinde yaşadıklarını ve mimar kimliğini incelemesi hususunda 

dikkat çekicidir. Bkz. L. Alpagut, Cumhuriyet’in Mimarı Ernst Arnold Egli, İstanbul: Boyut Yay., 2012. 
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eserlerinde genel itibariyle dönemin Kübik Mimarisinin izlerini görmek mümkündür328. 

Ayrıca, inşa ve eğitim faaliyetlerinin yanında yazmış olduğu kitap ve makaleler ile 

mimarlık tarihine katkıda bulunmuştur329. 

 
Foto. 262: Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi. Bruno Taut’un tasarladığı ve 

inşasına başladığı fakat tamamlayamadığı eser, Taut’un Ankara’da inşa etmiş olduğu 
anıtsal eserlerin başında gelmektedir. (A. Cangır, 2007, s. 306) 

 

Dönemin bir başka etkin mimarı Alman asıllı Bruno Taut, Almanya’daki siyasi 

karmaşa nedeniyle ülkesinden ayrılan ve Japonya’da bir süre mimari faaliyetlerde 

bulunan fakat burada da çeşitli zorluklarla karşılaşınca 1936 senesinde de Türkiye’ye 

gelip Güzel Sanatlar Akademisinde Ernst Egli’nin yerini alan modernist bir mimar ve 

                                                             
328 L. Alpagut, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara’daki Eğitim Yapıları, Hacettepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2005, s. 137-138. 

329 M. Sözen, 1984, s. 169-170. Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyesi görevinde bulunduğu 1930-

1936 yılları arasında Mimar Sinan ile ilgili derlediği ve 1954 yılında Almanca olarak basılmış olan Sinan, 

der Baumeister Osmanischer Glanzzeit adlı kitap, Mimar Sinan ile ilgili araştırmalarda halen başvuru 

kaynağı olarak güncelliğini korumaktadır. Söz konusu kitap için bkz. E. A. Egli, Osmanlı Altın Çağının 

Mimarı Sinan, (Çev. İbrahim Ataç), İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay., 2009. 
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şehir plancısıdır330. Fakat Türkiye’deki kariyeri uzun sürmeyecek, iki yıl sonra, 1938’de 

İstanbul’da vefat edecektir. Bu kısa süre içerisinde Taut, başta Ankara olmak üzere 

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde imar faaliyetlerinde bulunacak, anıtsal yapıları ile özellikle 

Ankara’nın siluetine katkı sağlayacaktır. Bruno Taut’un eserlerine örnek olarak; Dil, 

Tarih ve Coğrafya Fakültesi (1937-39), Ankara Atatürk Lisesi (1937-1940), Trabzon 

Lisesi (1938-1940) ve İstanbul Ortaköy’deki Villa (1938) gösterilebilir. Adı geçen eserler 

arasında üzerinde yoğun mesai harcadığı ve hatta şehir plancısı H. Jansen ile karşı karşıya 

kaldığı Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi ise Taut’un Türkiye’deki mimari faaliyetlerinde 

ortaya koyduğu en dikkat çekici eserlerin başında gelmektedir331. Sade bir cephe 

tasarımına sahip olan eserin, Ankara’daki Ortaçağ hatta Osmanlı dönemi eserlerine 

gönderme yapan tuğla ve kesme taş sıralı almaşık duvar tekniği, Taut’un Türk mimarisine 

duyduğu saygıyı ifade etmesiyle birlikte, onun mimarlık kimliğindeki tarihselci yüzünü 

de ortaya çıkarmaktadır. Taut, dönemin modernist akımına malzeme ve teknik açıdan 

uyum gösteren bir mimar karakterine sahip olsa da kimi eserlerinde yerel unsurları 

kullanmaktan çekinmemiştir332. Türkiye’de kaleme almış olduğu Mimari Bilgisi adlı 

kitabı da Taut’un mimarlığa bakış açısını yansıtan bir eser olarak literatüre girmiştir333. 

 

                                                             
330 Atalay Franck, O., “Erken Cumhuriyet Döneminde Almanca Konuşan Mimarlar”, Bir Başkentin 

Oluşumu Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların Ankara’daki İzleri, Ankara: Goethe-Institut, 

2011, s. 46-47. 

331 E. Boyacıoğlu, söz konusu eserin, Taut’un arkadaşlarına yazdığı mektuplarda sık sık yer aldığını ve bu 

bina inşasından gururla bahsettiğini dile getirmektedir. Aynı zamanda Jansen ile olan gerilime de dikkat 

çekmektedir. Bkz. E. Boyacıoğlu, “Bruno Taut’un Türkiye’deki Mimarlık Pratiği ve Mimarlığa Bakışı”, 

Bruno Taut Türkiye’de, Ankara: Goethe-Institut, 2010, s. 19,21. 

332 Ü. Alsaç, 1973, s. 15. 

333 B. Taut, Mimari Bilgisi, (Çev. Adnan Kolatan), İstanbul: Güzel Sanatlar Akademisi Yay., 1938. 
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Foto. 263: Genelkurmay Başkanlığı binası (solda) ve Milli Savunma Bakanlığı 

binası (sağda). Holzmeister’ın Ankara’da inşa etmiş olduğu kamu eserlerinin genel 
karakterlerinden birisi de kütlesel olarak ezici bir büyüklüğe sahip olmalarıdır. 

Holzmeister, çağdaş mimarinin getirmiş olduğu tekniklerin kullanımıyla birlikte 
yerellikten de yararlanmayı ihmal etmemiş bir mimardır. (A. Cangır, 2007, s. 475) 

 

1930’lu yıllarda Ankara’da yoğun imar faaliyetlerinde bulunan ve pek çok kamu 

yapısı inşası görevini üstlenen Avusturyalı Clemens Holzmeister, Egli’nin Türkiye’ye 

geldiği 1927 senesinde Milli Savunma Bakanlığı binasının inşası için Ankara’ya davet 

edilmiş ve uzun yıllar hem Türkiye’de hem de Avrupa’da ekibi ile birlikte inşa 

faaliyetlerinde bulunmuştur334. Dönemin kübik üslubunun özelliklerini yansıttığı 

eserlerinde yerel malzeme kullanımı ile Taut gibi yerel mimarlığa göndermeler 

yapmıştır335. Ayrıca 1940-1949 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık 

Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulunmuş, pek çok yabancı mimar gibi eğitim 

faaliyetinde de yer almıştır336. Holzmeister’in inşa etmiş olduğu eserlere örnek olarak; 

                                                             
334 F. Achleitner, “Clemens Holzmeister”, (Çev. Melih Kamil), Mtre, S. 5-6, 1976, s. 56-57. 

335 F. Achleitner, 1976, s. 57. 

336 L. Karslı Alpagut, Mimar Clemens Holzmeister ve III. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1999, s. 

33. 
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Milli Savunma Bakanlığı binası (1928-30), Genelkurmay Başkanlığı binası (1928-1930), 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü (1931-1932), Merkez Bankası binası (1931-1933), Emlak 

Kredi Bankası binası (1933-1934), Ankara Güven Anıtı (1932-1936) ve Büyük Millet 

Meclisi binaları (1938-1960) verilebilir. 

Söz konusu yıllarda yoğun faaliyet gösteren yabancı şehir plancıları ve 

mimarlara337, dönemin Türk mimarları tarafından da tepkiler gösteriliyor, Türk 

mimarların yabancılar karşısında proje üretmelerinin güç olduğu ve mimarlık faaliyeti 

göstermeleri açısından uygun ortamın olmadığı yayınlarda dile getiriliyordu338. Bir diğer 

tartışma konusu ise, milli karaktere sahip bir üslubun bu dönemde bastırıldığına yönelikti. 

Her ne kadar kübik mimari, sadeliği ve yeni teknikleri vasıtasıyla pek çok Türk mimar 

tarafından uygulanan bir üslup olsa da kübik tasarımlara karşı bir direncin de mevcut 

olduğunu söyleyebiliriz. Kaldı ki 1940’lı yıllarda bu direnç hat safhaya çıkacak ve 

mimarlık tarihçilerinin deyimiyle II. Ulusal Üslup, örneklerini vermeye başlayacaktır. 

Elbette ne milli üslubu ne kübik üslubu ne de sonrasında yeniden fakat farklı bir 

karakterle kendisini gösteren milli üslubu tarihsel olarak birbirinden kesin hatlar ile 

ayırmak mümkün değildir. Yine de 30’lu yıllarda revaçta olan kübik mimarinin Türkiye 

kentlerindeki gelişimi, şüphesiz milli üslubu büyük ölçüde bastırmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı’nın milletler üzerindeki derin etkisi mimariye de yansımış, özellikle ekonomik 

bunalım döneminde yerel malzeme kullanımı tekrar gündeme gelmiştir. Modern mimari 

ile birlikte malzeme temini çoğunlukla yurtdışından sağlanırken, savaşın patlak vermesi 

mimarları yerel malzemeye yöneltmek durumda kalmıştır. Milli üslup savunucularının 

                                                             
337 Hans Poelzig, Martin Elsaesser, Gustav Oelsner, Paul Bonatz, Bruno Zevi, Debes, Rene Danger, 

Heussler, Ernst Reuter, Hans Koepf, Martin Wagner ve Henri Prost, Erken Cumhuriyet Döneminde 

Türkiye’nin pek çok kentinde imar ve planlama faaliyetlerinde bulunmuş, danışmanlık ve öğretim üyeliği 

görevlerini üstlenmiş birtakım isimlerdir. 

338 S. Eldem, “Yerli Mimariye Doğru”, Arkitekt, S. 111-112, 1940, s. 72-73. 
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yerel malzeme kullanımı konusundaki söylemi de bu şekilde güçlenmiştir339. Dönemin 

inşa projelerinde de yerel malzeme ve yerel mimari doku temsiliyetinin sık sık 

vurgulandığını görmekteyiz. Avrupa’daki milli kutuplaşmalar ve faşist yönetimler, 

mimarlıkta milli kökler aramış, milli karakterde devleti temsil edecek anıtsal yapıların 

inşa edilmesinin yolunu açmıştır340. Almanya ve İtalya, bu dönemin koşulları altında 

mimari eserler üretmiş olan nasyonal-sosyalist ve faşist eğilimli ülkelerin başında 

gelmektedir341. Bu dönemde Türkiye’de faaliyet gösteren ve yetiştirdiği öğrenciler ile 

birlikte Türkiye’nin pek çok noktasında imar faaliyetlerinde bulunan, özellikle kamu 

yapılarında II. Ulusal Üslubu anıtsal ölçekte gözler önüne seren mimarların başında Sedat 

Hakkı Eldem gelmektedir. 1940 yılında Arkitekt’e yazmış olduğu Yerli Mimariye 

Doğru342 adlı makalesi, aslında milli üslubun yeniden canlanışını temsil eden manifesto 

niteliğindedir. Fakat ulusal üslubun izlerini 30’lu yılların sonundan itibaren izlemek 

mümkündür. İlgili yıllarda etkin bir mimar olan Taut’un mimarlık fikirleri, aynı zamanda 

yerel malzeme ve yerel mimariyi destekler nitelikte idi. Taut’un çağdaş malzeme ve 

teknikler ile yerelliği birleştirmeyi başardığı yapıtlar, aslında II. Ulusal akımın 

habercisidir denebilir. Sedat Hakkı Eldem ve çağdaşı mimarlar ise bu yerelliği milli bir 

üsluba dönüştürüp anıtsal ölçekte uygulamayı başarmışlardır. Hatta 1946-1955 yılları 

arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmış 

olan Alman mimar Paul Bonatz, Eldem’in milli mimarlık fikirlerini hem teorik olarak 

hem de jüri üyelikleri vasıtasıyla pratikte desteklemiştir343. Pek çok mimar gibi Sedat 

Hakkı Eldem de mimarlığa yalnızca tasarımları ve eğitimci kimliği ile değil, aynı 

                                                             
339 M. Sözen, 1984, s. 245. 

340 Ü. Alsaç, 1973, s. 15. 

341 M. Sözen, 1984, s. 243. 

342 S. Eldem, 1940, s. 69-74. 

343 Ü. Alsaç, 1973, s. 16. 



360 
 

zamanda yazmış olduğu makale ve kitaplar ile de katkı sağlamış, özellikle İstanbul’daki 

Osmanlı eserlerine ve Türk evlerine özgü yazdığı kitaplarla mimarlık tarihi literatürüne 

katkıda bulunmuştur344. Söz konusu dönemde mimari eserler üretmiş olan mimarlardan 

dikkat çeken isimlere örnek olarak Sedat Hakkı Eldem ve Paul Bonatz’ın yanısıra Emin 

Onat ve Orhan Arda da gösterilebilir. Emin Onat ile Orhan Arda’nın ortak çalışması 

sonucu inşa edilen Anıtkabir (1942-1953), Sedat Hakkı Eldem’in Ankara Üniversitesi 

Fen Fakültesi (1943) ve Emin Onat ile birlikte tasarladığı ve uyguladığı İstanbul 

Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri (1944), P. Bonatz’ın Ankara Sergievi Binası 

düzenlemesi ve Arif Hikmet Holtay’ın Konya ve Mersin’de inşa ettiği İş Bankası şubeleri 

dönemin mimari karakterini yansıtan, milli üsluba dair hatlara sahip olan eserlere örnek 

olarak verilebilir. Bu dönemde mimarlık faaliyeti yürüten pek çok mimar, Anadolu’nun 

neredeyse her noktasında milli karakterlere sahip kamu yapıları inşa etmişlerdi.  

Osmanlı mimarisinin, bir geçmişe ve kendine özgü karakterlere sahip olduğu 

neredeyse 20. yüzyıla kadar bilinmemekteyken345, II. Meşrutiyet’in sımsıkı sarıldığı Milli 

üslup ile birlikte, Osmanlı’nın erken ve klasik dönemlerine ait mimari eserleri eleştirel 

bir göz ile inceleyen, onları hem yeni üslup bağlamında nasıl kullanabileceğini hem de 

söz konusu üslubun ne kadar derin bir geçmişe sahip olduğunu kanıtlama amacını güden 

makaleler ve kitaplar ile ideolojik bir temele oturtulmuştur. Bu açıdan baktığımızda, artık 

                                                             
344 Sedat Hakkı Eldem’in kaleme almış olduğu bir kısım kitaba örnek olarak: Türk Evi Plan Tipleri, Köşkler 

ve Kasırlar, Türk Bahçeleri, Sadabad, İstanbul Anıları, Boğaziçi Anıları ve Türk Evi – Osmanlı Dönemi 

adlı kitapları verilebilir.  

345 Burada, Osmanlı döneminde yazılmış olan mimarlık ile ilgili kitapları karıştırmamak gerekir. Asıl odak 

noktası, Osmanlı mimarlığının tarihsel gelişimi, dönüşümü ve çevre faktörler ile etkileşimi çerçevesinde 

incelenmemesidir. Oysa Osmanlı döneminde tekil bir eserin ya da belirli bir bölgeye ait eserlerin toplu 

olarak tarihi, banisi, kitabesi ve kısmen mimari özellikleri hakkında bilgiler sunan çok sayıda eser 

mevcuttur. 



361 
 

özerk mimarların ortaya çıktığı, Türk mimarların mimarlık bürosu açtığı modern bir 

mimarlık dönemi, Osmanlı coğrafyasına II. Meşrutiyet ile birlikte girmiş oluyordu346. 

Şüphesiz bu ideolojiden Cumhuriyet kadrosu da ilk on yıl boyunca istifade etmiş, 

özellikle yeniden inşa edilen başkent Ankara, bu ideoloji bağlamında üretilen eserler ile 

ulusal bir kimlik kazanmaya başlamıştır. Bölgesel ve küresel düzeyde değişen sosyo-

ekonomik ve politik faktörler, 1930’lu yılların Türkiye’sinde de akademik hayattan 

sosyal hayata ve politikaya kadar geniş bir yelpazede etkilerini göstermiş, mimarlıkta da 

milli üsluptan uzaklaşılan, aynı ölçüde Avrupa’nın kübik mimarisine yaklaşılan ve 

üslupta, sade tasarımların görüldüğü bir döneme girilmiştir. Bu dönemde yukarıda 

sıraladığımız pek çok yabancı mimar ve şehir plancısı Türkiye’de etkinliklerini 

sürdürmüştür. Sanayi alanındaki altyapının neredeyse hiç mevcut olmadığı 1920’li 

yıllarda, milli üsluba bağlı Meşrutiyet mimarlarından çağdaş üsluba dayanan mimari 

eserlerin inşasının istenmesi, hiç kuşku yok ki bir haksızlık idi347. Aynı derecede, yüzünü 

batıya dönmüş ve her alanda muasır medeniyetler seviyesi ulaşma gayretinde ve isteğinde 

olan bir cumhuriyet ise artık çağdaş bir mimari istemekte ve Ortaçağ harabeleri ile dolu 

olan Anadolu kentlerini modern bir görünüme kavuşturmakta haklıdır. Çok geçmeden, 

İkinci Dünya Savaşı’nın 1939’da patlak vermesiyle birlikte Türkiye’deki mimarlık 

ortamında milli mimarlık düşünceleri yeniden filizlenecek, birincisinden farklı olarak 

daha anıtsal ve dönemin tekniğine uygun olarak geleneksel öğeler, özellikle kamu 

yapılarında vücut bulacaktır. Gerek Birinci, gerekse İkinci Ulusal Mimarlık akımının 

belki de en önemli ortak noktası, biçimsel öğelerini geçmiş Türk mimarlık örneklerinden 

almasından öte, Türk toplumunu derinden etkileyen savaşların ertesinde destek bulması 

                                                             
346 Kemaleddin Bey’in ve Vedad Bey’in Meşrutiyet öncesi bürolar açıp imar faaliyetlerinde bulundukları 

bilinse de söz konusu dönem için çok tekil örnekler olmuşlardır. 

347 U. Tanyeli, “Türkiye’de Mimari Modernleşmenin Büyük Dönemeci (1900-1930)”, Arredamento 

Mimarlık, S. 100/7, 1998, s. 67. 
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ve uygulanmasıdır diyebiliriz348. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş 

Savaşı’nın yıkıcı etkileri, mimarlıkta milli hisleri uyandırmada etkili olmuştur. İkinci 

Dünya Savaşı’nın dolaylı etkileri psikolojik ve ekonomik olarak Türkiye’yi zorlu bir 

sürece sokmuş, milli duyguların tekrar canlanmasına vesile olmuştur. 

                                                             
348 İ. Aslanoğlu, “Birinci ve İkinci Milli Mimarlık Akımları Üzerine Düşünceler”, Mimaride Türk Milli 

Üslubu Semineri, İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 1984, s. 46. 
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5. 3. Erken Cumhuriyet Döneminde İnşa Edilmiş Olan Belediye Binaları 

Hakkında Genel Bir Değerlendirme 

 Cumhuriyetin ilanı ardından başkent olarak seçilen Ankara, bir önceki bölümde 

belirtmiş olduğumuz üzere yoğun imar faaliyetleri ile başkent olma yolunda bir şantiye 

görüntüsüne bürünmüş, ilk on yılda Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun yoğunluğu 

içerisinde, çoğunluğu kamu yapılarından oluşan bir siluete sahip olmuştur. Bu imar 

faaliyetleri her ne kadar başkent odaklı ilerlese de, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

taşrada yoğunlaşan kamu yapısı inşa faaliyetleri, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam 

edecek, Osmanlı döneminde inşasına başlanmış ve çeşitli nedenlerle yarım kalmış olan 

pek çok yapının inşa süreci tamamlanacaktır. Bu bağlamda çalışma kapsamında 

incelenmiş olan Amasya ve Kastamonu belediye binaları örnek olarak gösterilebilir. 

Ayrıca, inşasına Cumhuriyetin ilk yıllarında başlanmış ve günümüze ulaşabilmiş pek çok 

kamu yapısını, Anadolu’nun farklı bölgelerinde yer alan kentlerde görmek mümkündür. 

Bunun yanı sıra günümüze ulaşamayan, doğal afet ve kentsel dönüşüm gibi çeşitli 

sebeplerle yıkılmış olan eserler de bulunmaktadır.  

Belediye binaları bağlamında erken Cumhuriyet dönemindeki faaliyetler hakkında 

üzerinde durduğumuz iki önemli dönem kaynağı mevcuttur. Bunlardan birincisi Dahiliye 

Vekaleti tarafından hazırlanan 1933 tarihli “Belediyeler” adlı kitaptır349. Kitabın iç 

kapağında yer alan tanıtım yazısında şu satırlar yer almaktadır: 

“Cümhuriyet sınırları içindeki Belediyelerin evleri ve nüfus sayısını, bütçeleri 

tutarını, Yollar, Sular ve Kanalizasyonunu, aydınlatma, temizletme, yangın 

söndürme işlerini, mezbahalarile mektep, hastane, dispanser, eczane, otel, 

fabrika gibi umumi müesseselerini, nakil vasıtaları, pazar ve panayır 

                                                             
349 Anonim, Belediyeler, İstanbul: Holivut Matbaası, 1933. 
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yerlerini, Eski eserlerle yerli malumatını, şehirlerimizin umumi görünüşlerile 

Belediye müesseselerinin fotoğraflarını havidir.” 

 Kitabın içinde yer alan bilgilerin aslında Belediye Kanunu’nda bulunan belediye 

görevleri arasında yer alması ve 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana çeşitli 

nizamnamelerle belediye meclislerinin sorumlu tutulduğu konular olduğu ilk bakışta 

dikkat çekmektedir. Fakat burada üstünde durulması gereken asıl konu, kimi belediye 

binalarının fotoğraflarının bulunmasıdır. Kitapta, 105 belediye binasının fotoğrafı yer 

almaktadır. Bunlardan 15’i günümüze gelebilmiştir. 2’si ise aslen belediye idaresi olarak 

inşa edilmeyen, fakat 1933’te belediye dairesi olarak kullanılan binalardır. Mardin 

belediye binası ise malzeme ve cephe olarak günümüzde pek çok değişim geçirdiği için, 

araştırma konusunun kapsamı dışında tutulmuştur. Bunlar haricinde kalan 87 belediye 

dairesi ise günümüze ulaşamayan eserlerdir.  

 Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş olan belediye binalarına dair ikinci 

dönem kaynağımız ise İller Bankası tarafından 1950 yılında üç cilt olarak hazırlatılmış 

olan “Belediyeler Yıllığı” adlı eserdir350. Metot olarak 1933 tarihli “Belediyeler” adlı 

kitap ile benzer özellikler gösteren söz konusu kitapta, belediye binalarının inşa tarihi, 

kullanımı ve malzemesi hakkında daha detaylı bilgiler sunması dikkat çekici ve ayırıcı 

bir özelliktir. Aynı zamanda 89 belediye binasının fotoğrafları da yer almaktadır. 

Belediyeler Yıllığı’nda hakkında bilgi sunulan belediye daireleri tarafımızdan 

listelenmiştir (Tablo 1). Buna göre Türkiye sınırları içerisinde 414 belediye, kendi 

binasına sahiptir. Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne 389 belediye 

teşkilatının miras kaldığı göz önüne alınırsa, erken Cumhuriyet döneminde az da olsa 

belediye teşkilatında artış olduğu sadece belediye binalarının sayılarına bakılarak 

anlaşılabilir. Yapı malzemeleri belirtilmiş olan söz konusu belediye binalarının 64’ü 

                                                             
350 Anonim, Belediyeler Yıllığı/İller Bankası, C. 1-3, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik, 1949-1950. 
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kargir, 5’i yarı kargir, 45’i ahşap, 1’i yarı ahşap, 5’i betonarme, 2’si kerpiç, 7’si kargir ve 

ahşap, 1’i kerpiç ve ahşap ve 1’i ahşap ve betornarme karşımı malzemeye sahiptir (Grafik 

2). İnşa tarihlerine bakıldığında ise en yoğun inşa sürecini 1930-1939 yılları arasında 

görmekteyiz (Grafik 1). 120 belediye binası bu yıllar arasında inşa edilmiştir. Yoğunluk 

açısından ikinci sırada ise 1920-1929 yılları arasında görülen inşa sürecidir. İlgili yıllarda 

73 belediye binasının inşa edildiğini görmekteyiz. Bunun dışında yine yoğun inşa 

faaliyetleri 1940-1949 yılları arasında gözlenmektedir. İkinci Dünya Savaşı’nın patlak 

verdiği ve Türkiye’nin tarafsız kalsa dahi ekonomik olarak büyük problemlerle karşı 

karşıya kaldığı bu dönemde 68 belediye binası inşa edilmiştir. Bir önceki 10 yıla nazaran 

oldukça az sayıda belediye binasının inşa edilmiş olmasında İkinci Dünya Savaşı’nın 

getirdiği ekonomik buhranın etkili olduğu düşünülebilir. Önceki bölümlerde değinildiği 

üzere söz konusu dönemde inşaat sektöründe malzeme açısından büyük sorunların 

yaşandığı bilinmektedir. Bu sorunlar şüphesiz belediye binaları gibi kamu yapılarının 

inşasında da meydana gelmiştir.  

 

Grafik 1: Belediyeler Yıllığı’na göre belediye binalarının inşa tarihi dağılımı 
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Grafik 2: Belediyeler Yıllığı’na göre belediye binaları inşasında kullanılan malzeme 

dağılımı 

 Belediyeler Yıllığı’nda belediye binalarının inşa tarihlerine dair verilen bilgilere 

şüpheyle bakmakta fayda vardır. İnşa tarihlerini arşiv belgelerinden, kitabelerden ve 

dönemin gazete/dergilerinden öğrendiğimiz kimi eserlerin, söz konusu kitapta inşa 

tarihleri hatalı verilmiştir. Buna örnek olarak Kırklareli belediye binasının inşa tarihi 

gösterilebilir. Yıllıkta söz konusu binanın inşa tarihi 1894 olarak verilmiştir. Oysa 

belediyenin inşa tarihi 1900’dür351. Yine, Amasya belediye binasının inşa tarihi 1917 

olarak gösterilmiştir. Fakat ilgili binanın inşası ancak 1923 yılında tamamlanabilmiştir352. 

Yıllıkta, Bitlis belediye binasının inşa tarihi 1889 olarak belirtilmiş olsa dahi söz konusu 

yapının kitabesindeki tarihe göre eser 1897 yılında inşa edilmiştir353.  

 

                                                             
351 Bkz. sayfa 112. 

352 Bkz. sayfa 223. 

353 Bkz. sayfa 146. 
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 Erken Cumhuriyet döneminde inşa edilmiş olan belediye binaları çalışma alanının 

dışında kalmış olsa da bu dönemde mimari alanda görülen değişim ve gelişimin belediye 

binalarının tasarımındaki etkisini irdelemek, konu bütünlüğünün sağlanması açısından 

önem arz eder. Mimarideki söz konusu gelişim ve değişim daha önceki konu başlığında 

incelenmiştir. Burada, belediye binaları bağlamında erken Cumhuriyet döneminde milli 

mimariden modern mimariye geçiş süreci, iki yapı ile örneklenecektir. Bu yapılardan 

birisi Balıkesir/Havran’da, diğeri Bursa/Karacabey’de bulunmaktadır.  

 Yapım tarihi kesin olarak bilinmese de dönemin görsel ve yazılı kaynaklarını 

kullanan O. Yabancı, Havran belediye binasının 1924-1928 yılları arasında inşa edildiğini 

dile getirir354. Bu başlık altında irdelediğimiz Belediyeler Yıllığı’nda da yapının 1927 

yılında inşa edildiği belirtilmekte, bir de ana cephesini gösteren bir fotoğrafı 

paylaşılmaktadır355. Benzer bir fotoğraf, yine yukarıda belirttiğim 1933 tarihli 

Belediyeler adlı eserde de paylaşılmıştır356. Yapının inşa edildiği yıllarda, Türkiye’deki 

mimarlık ortamında yaygın olan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, bu eserin tasarımında 

da ağırlığını hissettirmektedir. Fakat yapının mimarı hakkında herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Simetrik cephe kurgusu, basık ve sivri kemerli kapı ve pencere 

açıklıkları, yapıyı boydan boya saran silme hatları, geniş saçakları; iç mekânda, merkezde 

yer alan geniş bir sofanın çevresine yerleştirilen birimleri ile katalogda ele alınan Amasya 

ve Karahisar-ı Sahib (Afyon) belediye binaları ile oldukça benzer özellikler sergileyen 

Havran belediye binası, II. Meşrutiyet ile birlikte yaygınlık kazanan Birinci Ulusal 

Mimarlık Akımının, erken Cumhuriyet dönemi mimarisindeki örneği niteliğini 

taşımaktadır (Foto. 264). Yine, 1927 yılında inşa edilmiş olan Karamürsel belediye binası 

                                                             
354 O. Yabancı, Çanakkale ve Balıkesir Yöresinde I. Ulusal Mimarlık Akımı, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2012, s. 136. 

355 Anonim, 1949, s. 213. 

356 Anonim, 1933, s. 118. 
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da Havran belediye binası ile benzer cephe özellikleri sergilemekte, Cumhuriyet 

döneminin ulusal mimarlık akımı içerisinde yerini almaktadır (Foto. 265). 

 

Foto. 264: Havran belediye binası (Anonim, 1933, s. 118) 

 

Foto. 265: Karamürsel belediye binası (Anonim, 1949-1950, s. 489) 

 

 Birinci Ulusal Mimarlık Akımının belirgin özelliklerini bünyesinde barındıran 
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kriterlerinin uygulandığı bir tasarıma sahiptir (Çizim 82). Yunan işgali esnasında, tüm 

şehir gibi harap olan eski belediye binasının yerine inşa edilen söz konusu yapı, 1931 

yılında mimar Şevki Eşref (Balmumcu) tarafından tasarlanmış ve 1933 yılında hizmete 

açılmıştır357. Yapı, 1995 yılında yıktırılarak yeni belediye binası inşa edilmiştir. 

Günümüzde mevcut olmayan yapının inşa projesi, bizzat mimar Şevki Eşref tarafından 

Arkitekt dergisinin 1931 yılındaki 8. sayısında yayımlanmıştır. Bu projede mimar, 

yapının konumundan ve inşa malzemelerinden söz etmekte, yapıda taş, tuğla, betonarme 

ve çatısında ahşap malzeme kullanıldığını dile getirmektedir358. İki katlı, sade bir cephe 

tasarımına ve geniş pencere açıklıklarına sahip olan Karacabey belediye binası, 

1930’ların modernleşen Türk mimarisine örnek olarak verebileceğimiz bir eserdir.  

 

Çizim 82: Karacabey belediye binası cephe çizimi (Şevki Eşref, 1931, s. 271) 

 

                                                             
357 N. Yazıcı, Şennur Kaya, 2009, s. 720. 

358 Şevki Eşref, “Karacabey Belediye Binası Projesi” Arkitekt, S. 1931-8, 1931, s. 271. 
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 Böylece, 1920’lerin Ulusal mimarisi içerisinde şekillenen Havran belediye binası 

ile 1930’ların modern çizgisine sahip Karacabey belediye binasının, dönemlerinin mimari 

eğilimleri ile uyumlu bir biçimde tasarlanmış olduklarını görebiliriz.    
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6. DEĞERLENDİRME 

 

6. 1. Osmanlı Belediyeciliği ve İlk Belediye Binaları: Bir Kurumun Kent 

Siluetine Girişi 

Kırım Savaşı sonrası, 1855’te kurulan İstanbul Şehremaneti ve 1858’de kurulan, 

Beyoğlu/Pera bölgesinden sorumlu Altıncı Daire-i Belediye ile başlayan Osmanlı 

belediyecilik tarihi, tezimin ilgili bölümlerinde ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Bu durumda, 

Osmanlı yerel yönetim sisteminde karşılaştığımız temel problemin mali ve idari olmak 

üzere iki yönünün olduğunu söylemek mümkündür. Hukuki bir güvenceye ve merkezi 

bütçeden gelen desteğe sahip olmayan taşra belediyeleri – ki birçoğu II. Abdülhamid’in 

saltanatı döneminde kurulmuştur- aynı zamanda donanımlı, tecrübeye sahip memurlardan 

da yoksundu. Hal böyleyken Osmanlı yerel yönetiminin günümüz yerel yönetim 

demokrasisi ekseninde güçlü bir iradeye ve gerekli altyapı hizmetlerini verebilecek 

lojistik yeterliliğe sahip olması beklenemez. II. Abdülhamid döneminde yaygınlaşmaya 

başlayan, II. Meşrutiyet ile birlikte hukuki ve mali yönden güçlendirilmeye çalışılan 

belediye teşkilatları, Cumhuriyet kadrosuna tecrübeli, fakat özellikle mali yönden 

oldukça zayıf bir halde miras bırakılmıştır. Osmanlı Devleti’nden Türkiye 

Cumhuriyeti’ne 389 belediye teşkilatı intikal etmiştir.  

Taşrada bu sayıda belediyenin kurulmuş olduğunu bildiğimiz halde pek çok 

belediye binasının günümüze ulaşamamasının çeşitli nedenleri vardır. Öncelikle yukarıda 

da değindiğim mali zorlukların, kimi belediyelerin kendilerine bir bina inşa etmesine 

olanak tanımaması bu nedenlerin başında gelmektedir. Bunun dışında doğal afetler ve 

sonraki dönemlerde kentsel dönüşüm gibi çeşitli sebeplerle gerçekleştirilen yıkımlar da 

söz konusu eserlerin pek çoğunu eski fotoğraflara ve arşiv belgelerine hapsetmiştir.  
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Arşiv belgeleri ışığında belediyelerin kullanmış oldukları binaları farklı 

kategorilere ayırmak mümkündür. Dahası, böyle bir kategori oluşturma söz konusu 

yapılar için de bir ilk olacaktır.  

Arşiv belgelerinde kimi belediye binalarının kiralanmış bir konak olduğu 

görülmektedir359. Bu durumun yeni kurulan belediye teşkilatları için oldukça yaygın 

olduğu düşünülebilir. Yeni bir bina inşa edilene kadar bir konağın kiralanması ya da 

belediye reisinin evinin bir kısmının belediye birimlerince kullanılması aslında Osmanlı 

yönetimi açısından alışıldık bir durumdur360. Devlet adamlarının inşa ettirdiği ve idari 

işlerini yürüttükleri konaklara örnek olarak Ali Paşa, Zeyneb-Kamil ve Rauf Paşa 

Konakları gösterilebilir. Tanzimat öncesi, Osmanlı kadılarının idari işleri kendi 

konaklarında yaptığı bilinmektedir. Kimi durumlarda ise kiralanan konakların 

maliyetinin fazla olduğu ve yeni bir arsa alıp belediye binası inşa etmenin ekonomik 

açıdan daha uygun olacağı arşiv belgelerinde karşımıza çıkan inşa süreçleri arasında 

yerini alır361.  

                                                             
359 Bu duruma örnek olarak şu belgeler gösterilebilir: BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları (MV), Dosya No: 

48, Gömlek No: 8, Tarih: 14/S/1307 (H.). BOA, Mektubi Kalemi (DH. MKT), Dosya No: 1, Gömlek No: 

74, Tarih: 22/N/1310 (H.). Uzun yıllar Belediye binası olarak kullanılmış olan Konya’daki Yusuf Şar 

Konağı da bu kategoride ele alınabilir. Söz konusu yapı için bkz. A. Kuştepe, Mevlana Caddesi Tarihi 

Dokunun Analizi ve Süreç İçinde Değişimi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Konya 2011, s. 74-78. 

360 G. Çelik, İstanbul Tarihi Yarımadası’nda Tanzimat Dönemi İdari Yapıları, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007, s. 213, 283. 

 
361 BOA, Mektubi Kalemi (DH. MKT), Dosya No: 1670, Gömlek No: 62, Tarih: 04/Ra/1307 (H.) 
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Foto. 266: Konya eski belediye binası (Yusuf Şar Konağı). Belediye teşkilatı kimi 

zaman kentte yeterli büyüklükteki bir konağı kiralayıp kullanabiliyordu. (A. Kuştepe, 

2011, s. 77) 

Farklı amaçlarla inşa edilmiş fakat belediye birimleri tarafından ya bir kısmı ya 

da tamamı kullanılmış kamu yapılarına yine arşiv belgelerinde rastlarız. Sekizinci Daire-

i belediye binasının kullanılamaz halde olmasından dolayı Salhane binasının belediye 

dairesince kullanılmasına dair belge bu duruma örnek olarak gösterilebilir362. Bir başka 

belgede ise Maydos belediye binasının bir kısmının Gümrük İdaresince kullanılmasına 

ilişkin bir talep yer almaktadır363. Ne olarak inşa edilmiş olduğu kesin bir şekilde 

bilinmeyen Kars eski belediye binası da ilgili kategoride yerini alabilmektedir364. Uzun 

                                                             
362 BOA, Yıldız, (Y. MTV), Dosya No: 297 Gömlek No: 155, Tarih: 30/Ra/1325 (H.) 

363 BOA, Mektubi Kalemi (DH. MKT), Dosya No: 1095, Gömlek No: 8, Tarih: 05/Ca/1324 (H.) 

364 D. Aksoy, XIX. Yüzyıl Kars Kent Dokusu Oluşumunda Meydana Gelen Değişimler ve Gelişimler, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Van 2004, s. 

104. N. T. Gündoğdu, söz konusu yapının Kız Lisesi olarak yapıldığını belirtmektedir. Bkz. N. T. 

Gündoğdu, Batılılaşma Dönemi Kars’ın Şehir Dokusu ve Resmi Binalar, Atatürk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2005, s. 96-97. 
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yıllar belediye binası olarak kullanılan yapı günümüzde ise farklı bir işleve sahiptir. 

Beyrut’ta ise tam tersi bir durumla karşılaşılır. 1881-1884 yılları arasında belediye binası 

olarak inşa edilmiş olan yapının hükümet konağına dönüştürüldüğü bilinmektedir365. 

İdare binalarının bu şekilde el değiştirmesi yalnızca Osmanlı yönetimine özgü bir 

davranış değildir. Cumhuriyet döneminde de bu sürece benzer değişimlere kamu yapıları 

bağlamında sıklıkla karşılaşırız. Konumuz gereği Çorum’da eski belediye binası olarak 

bilinen yapının aslında kütüphane binası olarak inşa edilmesi ve daha sonra çeşitli 

kurumlarla birlikte belediye idaresine bırakılması bu duruma örnek gösterilebilir. Hatta 

günümüzde de buna benzer uygulamalar devam etmektedir.  

 

Foto. 267: Kars eski belediye binası olarak bilinen yapı (Kız Lisesi) (Tolga Erezer)  

Arşiv belgelerinde belediye binalarına dair karşılaştığımız bir diğer inşa süreci ise 

mevcut belediye teşkilatına yeni bir bina inşa etmektir. Çalışmamın katalog bölümünde 

ele almış olduğum yapılar bu kategoriye dâhil edilen eserlerdir. Ancak burada, 

belgelerden inşa edildiği tespit edilmiş olan yapıların bir kısmının günümüze 

                                                             
365 Ç. Güntan, 2007, s. 180. 
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ulaşamadığını belirtmek gerekir366. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

kataloğundaki fotoğraf albümlerinde 23 belediye binasına ait görsel bulunmaktadır367. 

Fotoğrafları bulunan ilgili eserlerden Türkiye sınırları içerisinde yalnızca ikisinin 

günümüze ulaştığı tespit edilmiştir368.  

Söz konusu arşiv belgelerinin içerikleri birbirinden farklı olabilmektedir. Kimi 

arşiv belgeleri yapının ustası/mimarı hakkında bilgi sunmaktayken kimi belgelerde bu 

isimler zikredilmemektedir. Arşiv belgelerindeki temel benzerlikler ise mali tartışmalarda 

yer alır. İnşa aşamalarına dair her belgede üzerinde en çok durulan konunun başında inşa 

masrafları ve işbu masrafları karşılama yöntemleri olduğu söylenebilir. Bu konunun 

yalnızca belediye binalarına ait olmadığı, tüm kamu yapılarının inşa süreçlerini ele alan 

belgelerin de benzer özelliklere sahip olduğunu belirtmekte fayda var. 

                                                             
366 Arşiv belgelerinden varlığını bildiğimiz fakat günümüze ulaşamayan eserlere örnek olarak İstanbul 

Birinci, İkinci, Dördüncü, Sekizinci ve Dokuzuncu Daire-i Belediye Binalarının yanı sıra Priştine, Kayalar, 

Sandıklı, Gelyalı, Sofya, Maydos, Midilli, Domaniç, Malkara, İzmit, Musul, Bayındır, Müferte, Arapkir, 

Taizz, Çatalca, Haleb, Ankara, Silivri, İskeçe, Sofulu, Rize, Dafya, Bakırköy, Kale-i Sultaniye, Razlık, 

Hato, Araç, Taşlıca, Seniçe, Vize, Adana, Sinop, Darende, Mekke, Kavaye, Isparta, Dera, Yemen, Lazkiye 

ve Frizovik gösterilebilir. Söz konusu yapılarla ilgili arşiv belgelerinin künyelerine toplu halde kaynakça 

bölümünden ulaşılabilir. 

367 İlgili katalogda yer alan belediye binalarına ait fotoğrafların künyeleri Kaynakça bölümünde 

sunulmaktadır. Bu katalogda fotoğrafı bulunan belediye binaları şu kentlerdedir: Aden, Alaşehir, Ankara, 

Bigadiç, Bursa, Dimetoka, Diyarbakır, Gazze, Gümülcine, Kircaali, Köstence, Kula, Limni, Lüleburgaz, 

Manisa, Rodos, Sakiz, Samsun, Selanik, Şam, Trabzon, Üsküp, Yafa. 

368 Samsun (s.1-5)ve Bursa Belediye Binaları (s. 5-10). 
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Foto. 268: İzmit belediye binası. Günümüze gelemeyen bu yapı II. Abdülhamid’in 25. 

Cülus törenleri için hazırlanmış, Malumat Gazetesi’nin 204 No’lu nüshasında kapağa 

taşınmıştır. (Malumat, 204, s. 1) 

Görsel ve yazılı arşiv belgelerinden çıkarımlarımız sonucu, Osmanlı kentlerinde 

yer alan belediye binalarının fiziki durumlarını tespit edebilmemiz mümkündür. Buna 

göre, kimi kent siluetinde kargir, dönemin mimari üslupları ile şekillenmiş olan belediye 

binalarıyla, kimisinde yerel mimari üsluplarla inşa edilmiş bir konakla karşılaşılmaktadır. 

Arşivlerde yeni tasniflerin açılmasıyla, hem özel hem de yerel kaynaklardaki fotoğraf 

albümlerinin incelenmesi sonucunda mevcut yapı kataloğunun gelişeceği kanısındayım.  
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6. 2. Plan Tipolojisi 

Belediye binalarının plan tiplerinden yola çıkarak bir tip-işlev değerlendirmesi 

yapmak mümkün müdür? Genel olarak bakıldığında belediye binalarının belli bir plan 

tipinde inşa edildiğini söyleyebiliriz. Plan merkezinde yer alan, dağılma ve toplanma 

alanını oluşturan ve sahip olduğu merdiven ile katlar arası geçişte birincil mekân olarak 

kullanılan merkezi bir hol ve çevresinde şekillenen dikdörtgen ya da kare planlı 

mekânlardan meydana gelen bir tipoloji, belediye binalarında en sık kullanılan şemayı 

oluşturmaktadır. Katalogda ele alınan Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Fatih, 

Kadıköy, Kastamonu, Tokat, Çorlu, Karahisar-ı Sahib ve Bitlis belediye binaları söz 

konusu plan tipinin uygulandığı yapılara örnektir. Bunun dışında plan merkezinde yer 

alan, ana kapı ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan bir koridorun iki yanında 

sıralanan odalardan meydana gelen plan şeması da belediye binalarında karşılaşılan bir 

başka şemayı oluşturur. Beyoğlu ve Karaman belediye binaları ile Kadıköy ve Fatih 

belediye binalarının birinci katı, Samsun belediye binasının ise hem birinci hem de ikinci 

katı bu plan şemasına örnek olarak gösterilebilir. İzmir belediye binasının zemin katında 

yer alan hol plan şemasının doğu kanadına yerleştirilmiş, birinci katta ise merkezde yer 

almıştır. Amasya belediye binasında ise hem hol hem de koridor tasarımı bir arada 

kullanılmıştır. Burada, zemin kat holünün iki yanına yerleştirilen birer koridor aracılığıyla 

odalara ulaşılabilirken, birinci katta merkezde yer alan oda hole açılmaktadır. Kadıköy, 

Fatih, Beyoğlu ve Samsun belediye binalarında hole ihtiyaç duyulmadan koridor vasıtası 

ile odalara ulaşılabilirken Amasya belediye binasında plan merkezine bir hol yerleştirme 

gereksinimi duyulmuştur. Değerlendirme başlığı altında sunduğum ve bir sonraki başlıkta 

irdelediğim cephe tasarımlarının gelişim konusunu dönemlere ayırmak ve mimari eğilim 

çizgisini takip edebilmek mümkündür. Kaldı ki katalog bölümünün Osmanlı tarihindeki 

kırılma noktalarını oluşturan devirlere göre bölünmesindeki temel amaç bu idi. Fakat plan 

tasarımlarına bakıldığında, cephelerde gördüğümüz değişim evrelerinin izini 



378 
 

sürememekteyiz. Yukarıda sıraladığımız plan tasarım modellerinin inceleme dönemimizi 

oluşturan zaman aralığında kesintisiz bir şekilde uygulanmış olduğunu görmekteyiz. 

Peki, söz konusu plan şeması ile yapının işlevi arasında bir bağ kurmak mümkün müdür? 

Mimarlık ve sanat tarihçilerinin 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığında kamu yapılarına dair 

kaleme almış oldukları araştırmalarda söz konusu hol ve çevresinin şekillenmesine dair 

genel olarak Sedad Hakkı Eldem’in sofa merkezli ele aldığı Türk konut mimarlığı 

tipolojisinde dile getirdiği dış, orta ve iç sofalı plan tiplerine gönderme yapılmaktadır. 

Bundan yola çıkarak da 19. yüzyıl kamu yapılarının plan tasarımında geleneksel konut 

mimarlığının izlerinin sürdürüldüğü savunulmaktadır. O. Şenyurt, Osmanlı mimarisine 

dair son çalışmasında bu geleneksel tasarım tavrının mimari terminolojide de devam 

ettiğini, arşiv belgelerinde yer alan projelerdeki yapı tanıtımında, özellikle birimlerin 

tanımlanmasında geleneksel konut mimarisinde kullanılan dilin sürdürüldüğünü, fakat 

birim tanımlamalarında yine de ortak bir dilin mevcut olmadığını belirtmektedir369. 

Belediye binalarının inşası ile ilgili arşiv belgelerinde yapı planı tasarımının hangi 

kriterlere göre şekilleneceğine dair bir not yer almamaktadır370. Yazışmalardaki yoğunluk 

yapının inşa masraflarına yöneliktir. Şu halde, belediye binalarının sahip olduğu plan 

şemasının, belediye teşkilat sistemi ile doğrudan bir bağının olmadığını söyleyebiliriz. 

Farklı amaçlarla inşa edilmiş ama sonradan belediye binası olarak kullanılan yapıların 

varlığı da söz konusu savımızı güçlendirmektedir371. Yine de arşiv belgeleri arasında 

                                                             
369 O. Şenyurt, 2015, s. 310, 348-349. 

370 Belediye binalarına dair mimari üslup ve yönelim hakkında herhangi bir belgeye rastlanmamışsa da 

hapishane binalarına dair böyle bir belge mevcuttur. İlgili belgede inşa edilecek olan hapishane binalarının 

belirli bir plan ve üslup dâhilinde inşa edilmesi gerektiği valiliklere bildirilmektedir. Bkz. BOA. MB. HPS. 

M., Dosya No: 1, Gömlek No: 24, 15/RA/1329.  

371 Halkevi olarak inşa edilip 1950’li yıllarda belediyenin hizmetine verilen Çorum Belediye Binası ve Rus 

işgali esnasında inşa edilip, daha sonra Türk hükümeti tarafından belediye binası olarak kullanılan Kars 

Belediye Binası bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  
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rastlanılan ve günümüzde mevcut olmayıp ancak Nadir Eserler Kütüphanesi Yıldız 

Arşivinde eski bir fotoğrafı ile karşılaştığım Ankara belediye binasının cephe ve kat 

planlarını gösteren çizim, odaların üstünde yer alan notlar ile birimlerin tanıtıldığını ve 

bina inşa edilmeden önce hangi odalara ihtiyaç duyulacağını bizlere göstermesi açısından 

büyük öneme sahiptir372. Buna göre Ankara belediye binası zemin katında bir eczane, bir 

kıraathane, bir dükkân, bir lokanta, bir depo ve merkezinde üst kat ile iletişimi sağlayan 

sofa (belgede havlu olarak geçmektedir) bulunmaktadır. Üst katta ise, merkezde yer alan 

sofanın (belgede divanhane olarak geçmektedir) çevresinde sıralanan meclis odası, 

misafir odası, kahve ocağı, müfettişler odası, tesellüm odası, gademhane (tuvalet) ve 

işlevi belirtilmeyen üç oda yer almaktadır373. Şimdiye kadar sadece söz konusu yapının 

projelerine rastlanmış olması, belediye binalarının tasarımı sırasında ihtiyaç duyduğu 

odaların kararlaştırılıp mimar ile paylaşıldığı varsayımını güçlendirmese dahi, elimizde 

olan söz konusu belge ile böyle bir ihtimalin varlığına dair yorum yapılabileceğinin 

kapısını aralamaktadır.  

Ele alınan eserlerin sahip olduğu plan şemalarının özgünlüğü konusuna şüpheyle 

yaklaşmak gerekir. Katalog bölümünde incelenmiş olan yapıların tümü birden çok 

onarıma tabi tutulmuş, büyük bir çoğunluğunun özgün plan şeması söz konusu onarımlar 

sonucunda değişime uğramıştır. Fakat yalnızca onarım süreçleri yapı planlarının 

değişiminde etkili olmamış, aynı zamanda yapıların farklı bir kuruma devredilmesi 

sonucu değişen işlevi de plan ve malzeme özgünlüğünü büyük ölçüde tahribata 

uğratmıştır. Dönemin oluşturduğu şartlar, teşkilatın büyüyerek yeni şubelerin açılması, 

kent nüfusunun artması gibi koşullardan belediye binalarının doğrudan etkilendiğini 

                                                             
372 BOA. ŞD., Dosya No: 1338, Gömlek No: 7, 15/Ş/1305. 

373 Belgelerin okunmasında yardımlarını esirgemeyen Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Tarih bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Haydar Çoruh ile Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Samıkıran’a 

teşekkürü bir borç bilirim. 
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söylemek mümkündür. Odaların bölünerek yeni odaların açılması, merdivenlerin 

boyutunun ve malzemesinin değişmesi, kat eklenmesi, holün daraltılması ve buraya yeni 

odaların eklenmesi plan şemasında yapılan müdahalelerin bir kısmını oluşturmaktadır. 

Genel olarak baktığımızda ise ele alınmış olan belediye binalarında merkezdeki hol, 

meclis odası ve katlar arası geçişi sağlayan merdivenin konumunun -her ne kadar 

malzeme özellikleri özgünlüğünü yitirse de- özgün yerlerinde olduğu söylenebilir (Çizim 

83,84,85). Merdivenlerin ele alınan yapıların plan tasarımlarında farklı formlarda 

uygulandığını belirtmek gerekir. Merdivenler iki ve üç kollu olarak plan merkezlerinde 

karşımıza çıkar. İki kollu olarak tasarlanan merdivenler İzmir, Fatih, Samsun ve 

Kastamonu belediye binalarında görülmektedir. Söz konusu eserlerin dışında katalogda 

yer alan tüm belediye binalarının plan merkezlerinde üç kollu merdivenin uygulandığı 

gözlemlenmiştir.  

Çalışma kapsamı içinde ele alınan yapıların döşemeleri, geçişmiş oldukları 

onarımlar ve farklı kullanım amaçları sebebiyle ya tamamen tahrip edilmiş ve 

özgünlüğünü kaybetmiş ya da kısmen korunabilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda 

malzeme ve teknik açısından farklılıklara sahip olan belediye binalarının döşemelerinin, 

döneminin mimari teknolojisiyle örtüşen bir şekilde inşa edilmiş olduğu gözlemlenmiştir. 

Özellikle Fatih, Kadıköy, Beyoğlu ve İzmir belediye binalarında rastladığımız volta 

döşeme, döneminin teknolojine hitap eden bir teknik olarak karşımıza çıkar374. Bunun 

yanı sıra ahşap kirişlerle desteklenip yine ahşap malzeme ile kaplanmış olan döşeme 

tekniği de belediye binalarında sıklıkla rastlanan tekniktir. Fakat ahşap malzemenin 

kullanım ömrü göz önüne alındığında pek çok yapının ahşap döşemelerinin günümüze 

                                                             
374 Paralel olarak yerleştirilen çelik putreller arasına küçük tuğla malzemeden tonozlar örülerek yapılan 

döşeme tekniği olarak tanımlayabileceğimiz volta döşeme 19. Yüzyıl Osmanlı mimarisinde özellikle 

apartman inşalarında sıklıkla başvurulan bir tekniktir. Bkz. M. Sözen, U. Tanyeli, Sanat Kavram ve 

Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Yayınevi, 2011, s. 317-318. D. Hasol, 2010, s. 149. 
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ulaşamadığını belirtmek gerekir. Amasya örneğinde olduğu gibi birçok ahşap döşemenin 

çürüme nedeniyle yenilenip betonarme döşeme sistemine geçildiği görülür. Bir teknik 

olmasa da döşemeyi süsleyici bir malzeme olarak görebileceğimiz karolar, pek çok kamu 

ve konut yapısında gördüğümüz gibi belediye binalarında da sıklıkla kullanılan süsleme 

elemanlarıdır. Farklı renk ve desenlerle zemine yapıştırılan karoların kullanım alanları 

genellikle hol ve balkon olarak karşımıza çıkar. Beyoğlu, Tekirdağ, Çorlu ve Samsun 

belediye binalarında özgün formlarına rastladığımız karolar şüphesiz diğer belediye 

binalarında da kullanılmıştır. Fakat iç mekânların özgün halinin bozulması, söz konusu 

karoların da kaybolmasına neden olmuştur. 
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Çizim 83: Plan Merkezlerine Yerleştirilen Hol ve Koridorların Dağılımı (Emre Kolay) 
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Çizim 84: Plan Merkezlerine Yerleştirilen Merdivenlerin Dağılımı (Emre Kolay) 
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Çizim 85: Hol, Merdiven ve Meclis Odalarının Plan Tasarımındaki Dağılımı (Emre 

Kolay) 
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6. 3. Cephe Tasarımı ve Üslup Çeşitliliği 

 19. yüzyıl Osmanlı mimarlığındaki yapı stoku, Tanzimat dönemi sonrası 

merkezileşme politikası neticesinde kamu yapıları üzerine yoğunlaşmıştır. Hükümet 

Konağı, karakolhane, postane, istasyon binası, banka, hastane ve belediye gibi farklı 

işlevler ve yönetim standartları için inşa edilmiş olan kamu yapılarında söz konusu 

işlevsel farklılıkların plan tasarımına yansıdığını söylemek mümkündür. Ancak burada, 

kamu yapılarındaki cephe tasarımlarının sahip olduğu üslup çeşitliliğini belirleyen 

iradenin kaynağı hakkında kesin bir yorumda bulunmanın mümkün olmadığını belirtmek 

gerekir. Tanzimat sonrası inşa edilen kamu yapılarında Neoklasik/Eklektik, Oryantalist 

ve milli mimarlığa gönderme yapan cephe biçimlenmelerinin yoğunluğundan söz 

edilebilir. Ancak, cephe tasarımı ile yapının işlevi arasında bir bağın varlığına dair 

elimizde güçlü kanıtlar yoktur. İşlev-tasarım dünyası arasındaki bu ilişki belediye 

binalarında da geçerlidir. Çalışma kapsamında ele alınan yapılarda birbirinden farklı 

üslupların tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda belediye binaları Neoklasik, 

Oryantalist, geleneksel ve milli üslup biçimlenmeleriyle meydana getirilmiştir. Beyoğlu, 

Karaman, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çorlu belediye binaları Neoklasik; Fatih 

(İstanbul) ve Kadıköy (İstanbul), Karahisar-ı Sahib, Amasya, Tokat ve Kastamonu 

belediye binaları Birinci Ulusal Üslup (Milli Mimari Rönesansı); Samsun belediye binası 

Oryantalist üslup ve Bursa belediye binası geleneksel konut biçimlenmesine sahip Neo-

Osmanlı denebilecek bir tasarım anlayışı ile inşa edilmişlerdir375. Şu halde belediye 

binalarında Neoklasik ve Birinci Ulusal Mimarlık üsluplarının yoğunluğundan söz 

edilebilir. Kamu yapılarına genel olarak baktığımızda yine söz konusu üslupların yaygın 

                                                             
375 Bursa belediye binasının diğer binalardan farklı olarak cephe tasarımındaki geleneksel öğelerin 

yoğunluğunu B. Saint-Laurent, dönemin Bursa valisi olan ve belediye binasını inşa ettiren Ahmet Vefik 

Paşa’nın “Osmanlıcı, Gelenekçi” yönüne bağlamaktadır. Bkz. B. Saint-Laurent, 1996, s. 98. 
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bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. İstanbul’daki Müze-i Hümayun Binası, 

Dolmabahçe Sarayı, Darülfünun Binası, Taşkışla ve Maçka Silahhanesi gibi eserler 

başkent siluetinde görülen Neoklasik üsluba sahip kamu yapılarına örnek olarak 

sunulabilir. Defter-i Hakani Binası, Sirkeci Posta ve Telgraf Binası, Vakıf Hanları, 

Beşiktaş, Haydarpaşa, Kadıköy ve Moda vapur iskele binaları, Ankara Palas, Birinci ve 

İkinci Meclis binaları ile Anadolu’da bulunan pek çok tren istasyon binaları da Birinci 

Ulusal Üslup çerçevesinde örnek gösterilebilir. Günümüze yalnızca fotoğrafları ulaşan 

belediye binalarında da Neoklasik üslubun ağırlığı söz konusudur.  

 Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus ise cephe tasarımları ile plan 

özellikleri arasındaki uyumsuzluktur. Yukarıda ayrıntıları ile sunulmuş olan plan 

özelliklerine genel olarak bakıldığında gelenekten pek kopmayan, sofa merkezli 

biçimlenmeleri ön planda tutan bir özellik ile karşılaşırız. Oysa cephe tasarımları bize 

çağının gerektirdiği bir tasarım anlayışını yansıtmaktadır. İki tasarım arasındaki zıtlık 

bize dönemin yönetici kadrosunun kamu yapılarının üslup ve biçimlenme özelliklerine 

dair kesin bir bakış açısına sahip olmadığını kanıtlar niteliktedir.  

 Belediye binalarında kullanılan malzemelerin özelliklerine genel olarak 

bakıldığında ise Ebniye Nizamnamelerine uygun hareket edildiğini söyleyebiliriz. 19. 

yüzyılın ikinci yarısında çıkartılmış olan Ebniye Nizamnamelerinde kargir bina inşa 

etmenin önemine ve zorunluluğuna sıklıkla değinilmektedir. Arşiv belgelerinde, inşa 

edilecek veya kiralanacak olan belediye binalarının kargir olması gereği hususunda bir 

takım talimatların verildiği görülmektedir. Kaldı ki belediye teşkilatı, sorumlu olduğu 

kentlerde Ebniye Nizamnamesini uygulayan ve denetleyen bir kurumdur. Bu açıdan 

bakıldığında belediye binalarının inşasında kesme taş, dolu tuğla ve mermer malzemenin 

kullanılması kaçınılmazdır. Genellikle yığma tuğlalı ve sıvalı duvarlara sahip olan 

belediye binalarında iç mekânda yoğunlukla döşeme ve tavan kaplamaları ile 

merdivenlerde ahşap malzemenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Söz konusu yapıların 
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günümüze değin pek çok farklı amaçla kullanılması özellikle iç mekânda gerek plan 

gerekse malzeme özellikleri açısından pek çok özgün yönünü yitirdiğini, iç mekân 

malzemesinin değerlendirilmesinde bu durumun göz önünde bulundurma ihtiyacını 

belirtmek gerekir.  

 Katalogda ele alınan yapıların üslup çeşitliliğine sahip olması, yapının dış mekân 

ile iletişim kuran en önemli mimari eleman konumundaki kapıların da form çeşitliliğine 

sahip olmasını sağlamıştır. Bu bağlamda günümüze ulaşmış ve günümüze ulaşamamış 

fakat fotoğrafları var olan belediye binalarının basık, yuvarlak, düz atkılı, tam daire at 

nalı, sepetkulpu, sivri ve yonca biçimli kemerlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bununla 

birlikte söz konusu kapı formlarının gelişim çizgisine ve kullanım yoğunluğuna odaklı 

bir perspektif çizmek olanaksızdır. Benzer bir durum pencere formları için de geçerlidir.  

Basık, yuvarlak, sivri, dilimli, düz atkı, at nalı biçimli ve kaş kemerin pencere 

açıklıklarında tercih edildiği görülmekte, fakat bu durum bize tipolojik bir veri 

sunamamaktadır. 

 Cephe tasarımında önem verilen bir diğer mimari unsur ana ve yan kapılara 

ulaşımı sağlayan merdivenlerdir. Kimi zaman sade kimi zaman daha büyük boyutlu ve 

ihtişamlı olarak kamu yapılarında boy gösteren merdivenler, yapının özellikle ana 

cephesini vurgulamak adına en çok kullanılan mimari elemanlardan birisidir. Açılışlarda, 

özel gün ve haftalarda kentin ileri gelenleri ile memurların toplu fotoğraf çekiminde her 

zaman tercih edilen mekânlar olması, merdivenlerin önemini kanıtlar niteliktedir. 

Çalışma kapsamında incelenen yapıların cephe tasarımlarında da merdivenlerin özellikle 

cephe merkezlerinde boy gösterdiğini söylemek mümkündür. Günümüze gelebilen 

yapılardan Beyoğlu, Bursa, Bitlis, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kadıköy, Fatih, 

Kastamonu, Tokat, Karahisar-ı Sahib ve Amasya belediye binalarında; günümüze 

ulaşamayan fakat fotoğraflarından tanımlayabildiğimiz Bigadiç, Dimetoka, Alaşehir, 

Limni, Şam ve Selanik belediye binalarının ana cephelerinde merdiven kullanımı 
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görülmektedir. Tek ve çift kollu olarak iki ana gruba toplayabileceğimiz merdivenlerden 

tek kollu merdivenleri Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kadıköy, Fatih, Tokat, Karahisar-ı 

Sahib, Amasya, Bigadiç, Dimetoka, Alaşehir, Limni ve Şam belediye binalarında 

görmekte iken, çift kollu merdiven tasarımına Beyoğlu, Bursa, Bitlis, Edirne, Karahisar-

ı Sahib, Amasya ve Selanik belediye binalarında rastlamaktayız. Yapıların bir kısmı 

yalnızca bir merdivene sahip olmakla birlikte, bir kısmında iki ve daha fazla merdivene 

rastlamak mümkündür. Bursa, Edirne, Fatih, Kadıköy, Amasya ve Karahisar-ı Sahib 

belediye binaları iki ve daha fazla merdivene sahip olan eserlerdir. Tüm bu veriler 

ışığında, belediye binalarının cephe tasarımında öne çıkan merdivenlerin, çeşitlilik 

göstermekle birlikte ele alınan dönem içerisinde gelişim çizgisine sahip olmadıkları, her 

üslup biçimlenmesinde ortak paydaların kullanıldığı gözlemlenmiştir.  

 Belediye binalarının örtü sistemine bakıldığında birden çok biçimlenme ile 

karşılaşılır. Bu biçimlenmeyi üçgen alınlığa sahip kırma çatı, çok kollu kırma çatı ve düz 

dam olarak üç gruba ayırabiliriz. Üçgen alınlık ile özellikle cephe merkezlerini belirgin 

kılan örtü sistemine günümüze ulaşabilen fakat özgün örtü sistemini eski fotoğraflarından 

tanımlayabildiğimiz Tokat belediye binasında görmekteyiz. Aynı zamanda günümüzde 

Lübnan sınırları içerisinde yer alan 1898 tarihli Jezzine belediye binası da çatı seviyesinde 

üçgen alınlığa sahiptir. Günümüze ulaşamayan yapılardan Şam, Kula, Gazze, Trabzon, 

Ankara, Selanik, Gümülcine, İzmit ve Alaşehir belediye binalarında da üçgen alınlık çatı 

seviyelerinde kullanılmıştır. Genellikle dört kollu kırma çatılara sahip binalar ise Bursa, 

İzmir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Kadıköy, Fatih, Samsun, Kastamonu, 

Karahisar-ı Sahib, Amasya, Bigadiç, Kircaali, Dimetoka, Lüleburgaz, Diyarbakır, Yafa, 

Manisa, Limni ve Aden belediye binalarıdır. Örtü sistemi düz damlı olarak tasarlanan 

belediye binalarına örnek olarak Bitlis ve Karaman gösterebilir. Karaman belediye 

binasına kırma çatının sonradan eklendiği eski fotoğraflardan anlaşılmaktadır (Bkz. Foto. 

145).  İncelenen yapılar içerisinde örtü sisteminde kullanılan elemanlardan bir diğeri de 
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parapettir. Edirne, Kırklareli, Çorlu, Fatih, Kadıköy ve Samsun belediye binalarında 

çeşitli boyutta ve süslemeye sahip parapet kullanımı gözlemlenmiş, yapıların sahip 

oldukları kırma çatı parapet aracılığıyla gizlenmiştir. Belediye binalarının sahip oldukları 

örtü sisteminin dıştan gözlemlenmesi sonucunda yapılmış olan ve yukarıda yer alan bilgi 

akışındaki en önemli eksiğimiz örtü sisteminin teknik kısmını oluşturan strüktürel 

bilgilerdir. Çatı seviyesinde araştırma imkânımızın olmayışı, söz konusu bilgi 

eksikliğinin en önemli nedenini oluşturmaktadır.  

 19. yüzyıl Osmanlı kamu yapılarında dikkat çekici bir mimari tasarım olarak 

balkon biçimlenmelerini görmekteyiz. Ana kapının hemen üstünde, bazen sadece birinci 

katta bazen de tüm katlarda ritmik olarak yerleştirilmiş olan balkonlar,  Hükümet 

konakları, belediye binaları ve eğitim yapıları başta olmak üzere hemen her kamu 

yapısında yerini almıştır. Balkon tasarımlarının aynı zamanda otel binalarında, 

apartmanlarda ve özel konaklarda da vazgeçilmez mekânlar oldukları dikkat çekmektedir. 

Devleti temsil eden, fiziki olarak devletin erkini bulunduğu kentte, o kentliye hissettiren 

kamu yapılarındaki balkon tasarımlarının, otel ve özel konutlardaki kullanımının dışında 

özel bir amacı da bulunmakta, hatta birincil amacı da bu olmaktadır. Şöyle ki; 

korkuluğunda yapıya ait kitabesinin ve hatta devlet armasının bulunduğu söz konusu 

balkonlar376, özel gün ve haftalarda en çok süslenen mekânlar olmakla, yapının önünde 

toplanmış olan halka yöneticiler tarafından hitap edilmekle devlet temsilinin en üst 

seviyede tecelli ettiği mekân olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, ele almış 

olduğum belediye binalarından İzmir, Edirne, Çorlu, Fatih, Kadıköy, Samsun ve Tokat 

belediye binaları ana cephe merkezinde sahip oldukları balkonları ile bu kapsamda 

değerlendirilebilecek eserlerdir. Bu yapılardan Edirne, Kadıköy, Fatih ve Samsun 

belediye binaları balkonlarında kitabe bulunmakta, ayrıca Samsun belediye binasında bir 

                                                             
376Arma kullanımının iktidar sembolizmi için bkz. S. Deringil, 2014, s. 43. 
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de Osmanlı devlet arması yer almaktadır. Elbette günümüze ulaşamayan belediye 

binalarında da balkon tasarımlarının varlığını eski fotoğraflar aracılığıyla tespit 

edebilmekteyiz377 (Foto. 269,270,271,272,273,274,275,276,277,278). Yukarıda 

fotoğrafını paylaştığım İzmit belediye binası buna örnek gösterilebilir378. Aynı zamanda 

1892-1894 yılları arasında inşa edilmiş ve 1958 yılında yıkılmış olan Şam belediye 

binasının ana cephe merkezinde de bir balkon tasarımı görmek mümkündür379. (Foto. 

279,280). Öyle ki bu mekânda 8 Mart 1920 tarihinde Malik Faysal, Arap milliyetçilerle 

birlikte Fransız Mandasına karşı Suriye’nin bağımsızlığını ilan etmiştir380. 1898 yılında 

inşa edilmiş ve günümüze ulaşmış olan Jezzine belediye binasında da balkon tasarımı 

görülmektedir (Foto. 281). Söz konusu yapıların balkon tasarımlarında da bir takım 

farklılıklar görmek mümkündür. Kimi balkonlar tüm cepheyi boydan boya kaplamakta 

iken kimi balkonlar cephenin sadece bir kısmında ve genellikle merkezinde 

konumlandırılmışlardır381.  

 

                                                             
377 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde yer alan belediye binalarına ait II. Abdülhamid’in 

fotoğraf albümlerindeki fotoğraflar bize belediye binalarındaki balkon tasarımları üzerine değerlendirme 

yapabilecek veriler sunmaktadır. Bu bağlamda günümüze ulaşamamış belediyelerden; Kircaali, 

Gümülcine, Selanik, Trabzon, Yafa, Kula, Alaşehir, Manisa, Limni ve Aden belediye binalarında çeşitli 

boyutlarda balkon tasarımı görmek mümkündür. 

378 İzmit belediye binası, 1950’li yıllarda yıkılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Ş. Kaya, 2009, s. 91. 

379 S. Weber, Damascus, Ottoman Modernity and Urban Transformation 1808-1918, Vol. 2, Aarhus 

University Press, 2009, s. 21. 

380 S. Weber, 2009, s. 22. 

381 Bu kapsamda tüm cephenin balkon ile çevrelendiği belediye binalarına örnek olarak Trabzon, Manisa 

ve Alaşehir belediye binaları gösterilebilir. Samsun, Kadıköy, Fatih, Kircaali, Tokat, Gümülcine, Selanik, 

Yafa, Kula, Limni, Aden, Jazzine, Şam, Çorlu ve İzmit belediye binalarında yer alan balkonlar ise cephenin 

yalnızca bir bölümünü kaplamaktadır.  
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Foto. 269: Kircaali belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

No: 90412/0011) 

 

Foto. 270: Gümülcine belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

No: 90418/0056) 
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Foto. 271: Selanik belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90423/0007) 

 

Foto. 272: Trabzon belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

No: 90441/0047) 
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Foto. 273: Yafa belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90504/0097) 

 

Foto. 274: Kula belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90562/0004) 
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Foto. 275: Alaşehir belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

No: 90562/0011) 

 

Foto. 276: Manisa belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90563/0002) 
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Foto. 277: Limni belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90809/0019) 

 

Foto. 278: Aden belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

91434/0032) 
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Foto. 279: Şam belediye binasını gösteren bir kartpostal. (S. Weber, 2009, s. 21) 

 

Foto. 280: Şam belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

91551/0036) 
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Foto. 281: Lübnan, Jezzine belediye binası (1898). (S. Weber, 2009, s. 425). 
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6. 4. Belediye Binalarının 19. Yüzyıl Osmanlı Kentindeki Konumu 

 19. yüzyıl Osmanlı mimarlık pratiğinde önemli bir yere sahip olan kamu 

yapılarının kent içindeki yerleşimlerinde iki temel eğilimin varlığından söz edilebilir. 

Birincisi, söz konusu yapılar grubunun bir bütünlük içerisinde kentin henüz imara 

açılmamış ya da çok az imara açık olan bölgelerinde inşa edildikleri ve kentin eski 

merkezini bu bölgeye doğru kaydırdıkları yönündedir. Böylece, merkezi bir yönetim 

arzulayan devlet mekanizması, iktidar gücünü kargir olarak inşa edilmiş hükümet konağı, 

belediye binası, karakol, hastane, idadi, rüştiye, saat kulesi ve telgrafhane gibi kamu 

yapıları aracılığıyla bir site halinde fiziki olarak bu yönetim adasında gösterecektir382. 19. 

yüzyılda önemli kentsel değişimler geçiren Şam ve Adana kentleri, bu duruma örnek 

gösterilebilir383. Kamu yapılarının kent içindeki konumuna yönelik bir diğer eğilim ise 

kentin yüzyıllardır süregelen merkezi konumu üzerine, yoğun kent dokusu içerisinde 

kamu yapılarının eklemlenmesidir. Özellikle topoğrafik olarak fiziki genişlemeye pek 

müsait olmayan –günümüzde dahi iki dağın arasındaki vadiden tam olarak sıyrılamayan 

Amasya örneğinde olduğu gibi- Osmanlı kentlerinde kamu yapılarının inşasında buna 

benzer tercihler söz konusudur. Yukarda da belirttiğim gibi Amasya, Bursa, Edirne, 

Karahisar-ı Sahib, Sivas, Kastamonu, Kudüs384 ve Samsun gibi kentlerde kamu 

yapılarının eski kent dokusu üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür.  

 Belediye binalarının kent dokusu içerisindeki konumlarına yönelik olarak iki 

farklı eğilim gözlemlenmiştir. Birincisi, belediye binalarının diğer kamu yapılarıyla bir 

arada, yönetim sitesi içerisinde bulunmasıdır. Böylece belediye binası, hükümet konağı, 

                                                             
382 Ç. Güntan, 2007, s. 47. 

383 Ç. Güntan, 2007, s. 177, 184. 

384 Y. Avcı, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), Ankara: Phoenix Yayınevi, 

2004, s. 248. 
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hapishane, karakolhane, postane gibi kamu yapıları ile bir arada, merkezi yönetimin yerel 

ayağını temsil edebilen mekân olarak rahatça algılanabilmektedir. Çalışma kapsamında 

incelenen Kadıköy, Fatih, Tekirdağ, Tokat ve Amasya belediye binaları, bu duruma örnek 

olarak gösterilebilir. Belediye binalarının yerleşimlerindeki ikinci eğilim ise, yapıların 

kentin ticari hayatın yoğun olduğu alanlarda inşa edilmesidir. Böylece belediye binası, 

diğer kamu yapılarından uzakta bulunmakla beraber, yoğun kent dokusu içinde, ticaretin 

en yoğun olduğu bölgelerde kendini göstermektedir385. Belediye teşkilatının önemli 

görevlerinden birkaçı olan esnafın ve üretim alanlarının denetlenmesi böyle bir tercihi 

zorunlu kılmış olabilir. Aynı zamanda yerel yöneticiler, tüccar ve zanaatkâr sınıfına 

devletin varlığı ve denetimini belediye binası aracılığıyla fiziki olarak hissettirmek istiyor 

olabilir. Şunu da unutmamak gerekir ki pek çok belediye reisi veya meclis üyesi bölgenin 

varlıklı, ticaretle uğraşan ve yörede saygı duyulan aileleri arasından seçilmektedir386. 

Belediye binalarının ticari bölgenin içine veya yakınına inşa edilmesini Edirne, Bursa, 

İzmir, Karaman, Bitlis, Samsun, Karahisar-ı Sahib, Kastamonu ve Beyoğlu kentlerinde 

görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

                                                             
385 Avcı, Osmanlı devletinin hükümet konaklarının kent içindeki yerleşimine karşı tutumunun genellikle 

kentin çarşısına yakın veya merkezine inşa edildiği yönünde gerçekleştiğini dile getirmektedir. Bkz. Y. 

Avcı, 2017, s. 238.  

386 Y. Avcı, 2016, s. 173. 
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6. 5. Mimarlar/Kalfalar 

 Kitabeler, arşiv belgeleri, fotoğraflar, seyahatnameler, mektuplar, gazeteler, gezi 

raporları ve hatıratlar gibi pek çok materyal bize 19. yüzyıl ile erken 20. yüzyıl Osmanlı 

mimarlığında yerli ve yabancı mimarlar adına önemli bilgiler sunar. Bu bilgiler ışığında 

kabaca, 19. yüzyılda Osmanlı mimarlığında yabancı ve gayrimüslim tebaadan olan 

mimarların ağırlığı olduğu sonucunu çıkartabiliriz387. Özellikle 19. yüzyılın ikinci 

yarısında önemli projelerde imzası olan Vallaury, William James Smith, D’Aronco ve 

Fossati Kardeşler gibi yabancı mimarların yerlerini, 20. yüzyıla girerken Kemalettin Bey, 

Vedat Tek, Mimar Muzaffer ve Arif Hikmet Koyunoğlu gibi Türk mimarlara 

bıraktıklarını ilgili başlıklarda irdelemiştim. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

hususun, 20 yüzyıl Osmanlı mimarlığında hatırı sayılır bir Türk mimar ağırlığının 

olmasının yanı sıra yabancı mimarların da –tıpkı Mongeri gibi- etkinliklerine devam ettiği 

gerçeğini tekrar vurgulamak isterim. Bu bağlamda belediye binalarını inşa eden 

mimarları mercek altına aldığımızda farklı dönemlerde inşa edilmiş olan söz konusu 

yapıların yalnızca dokuzunun mimarının bilindiği sonucuna varırız. Arşiv belgelerinde 

ve kitabelerde mimar ismi sabit olunan yapılar; Edirne (Mimar Corci Efendi), Karaman 

(Usta Molla), Tekirdağ (Kalfa Tanaşo Efendi) ve Ankara (Baş Kalfa Kivork) belediye 

binalarıdır. Arşiv belgelerinde yapıyı inşa ettiğine dair herhangi bir kayıta rastlanmamış 

fakat pek çok araştırmacı tarafından çeşitli kaynaklar dikkate alınarak mimarının 

belirlendiği yapılar ise Beyoğlu (Giovanni Battista Barborini), Bursa (Kütahyalı 

Şehbender), İzmir (Evstratios E. Kalonaris), Samsun (Mösyö Riçi), Fatih (Terziyan) ve 

Kadıköy (Terziyan) belediye binalarıdır. Söz konusu yapılardan yalnızca Karaman 

belediye binasının mimarı olan Usta Molla, Müslüman tebaadan sayılabilecek bir isme 

                                                             
387 Elbette bunda 1830’da tamamen kapatılan Hassa Mimarlık Teşkilatının da etkisi olmakla beraber, Türk 

ve Müslüman kökenli mimarların etkinliklerine devam ettiklerini de belirtmek gerekir. 
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sahip olmakla birlikte Kadıköy ve Fatih belediye binalarının inşasından sorumlu olan 

Terziyan, Edirne belediye binasının mimarı Corci efendi, Tekirdağ belediye binasının 

mimarı kalfa Tanaşo efendi ve Ankara belediye binasının mimarı baş kalfa Kivork ve 

İzmir belediye binasının mimarı olduğu dile getirilen Evstratios E. Kalonaris gayrimüslim 

Osmanlı tebaasındandır. Mimarlık faaliyetini yürüttükleri henüz kesinlik kazanmasa da 

Samsun belediye binasının mimarı Mösyö Riçi ve Beyoğlu belediye binasının mimarı 

Barborini ise Avrupa kimlikli yabancı mimarlar olarak karşımıza çıkar. Mimarların 

faaliyet içinde olduğu yıllara baktığımızda birinci ulusal mimarlık ekseninde Türk 

mimarların imar faaliyetlerindeki doğrudan katkısı olduğu bir dönemde, belediye 

binalarında daha çok gayrimüslim ve yabancı mimarların çalışmış olması söz konusu 

dönemin mimar tercihleri ile uyuşmamaktadır. Fakat yukarıda ve diğer ilgili başlıklarda 

da değindiğim gibi ulusal mimarlık dönemi içerisinde yalnızca Türk mimarlar faaliyet 

göstermemekte, gayrimüslim ve yabancı mimarların da büroları projeler üretmeye devam 

etmektedir.  

 Aynı zamanda mimar olmasa da bu başlık altında bahsedilmesi gereken bir diğer 

sanatkâr ise Kütahyalı Mehmet Emin Efendi’dir. Emin Efendi’nin 20. yüzyıl başlarında 

ulusal mimarlık akımı çerçevesinde tezyin programına sahip olarak inşa edilmiş olan pek 

çok esere Kütahya’da çini üretmiştir. Vedat Tek ve mimar Kemalettin gibi ulusal 

mimarinin öncü mimarlarının yapılarında kullandıkları çinileri İstanbul’da Fatih ve 

Kadıköy belediye binalarının ana cephelerinde de görebilmekteyiz.  
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7. SONUÇ 

 

 Kent idaresinden birinci derecede sorumlu olan kadılık müessesesinin 19. yüzyıl 

içerisindeki değişimi ile ortaya çıkan ve 1855 yılında fiilen faaliyete geçen belediye 

(şehremini) teşkilatının, bu tarihten itibaren çıkarılan nizamnameler ile hak ve 

yükümlülükleri çeşitlenmiş ve Osmanlı topraklarında yayılmıştır. Doğal afetler ve 

savaşlar gibi farklı nedenlerle yaşanan göç dalgaları Osmanlı kent nüfusunun başta liman 

kentleri olmak üzere kontrolsüz bir şekilde artışına sebep olmuş, böylece belediyenin 

sorumlulukları da artmıştır. Hâl böyleyken yükümlülüğü artan belediye teşkilatının mali 

alandaki yükü de artış göstermiş fakat Cumhuriyet döneminde dahi söz konusu mali 

kaynak problemi tam manası ile çözüme kavuşturulamamıştır. 1860’lı yıllarda kurulmaya 

başlanan vilayet belediyeleri, kent yönetiminde ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru –

özellikle 1877 Vilayet Belediye Nizamnamesi ile birlikte- etkinliğini göstermeye 

başlamıştır. Belediye binalarının inşasındaki yoğunluğun da söz konusu döneme denk 

gelmesi elbette tesadüf değildir. Giderek kurumsal bir yapıya bürünen teşkilat, artık diğer 

kamu yapılarının fiziki koşullarından sıyrılıp kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

bağımsız mekânlara ihtiyaç duyar. Belediye teşkilatının özünde Batı modelli olarak 

kurulmuş olması -6. Dairenin kuruluş aşamaları bu konuda şüpheye yer bırakmamaktadır- 

Osmanlı yöneticilerinin kent biçimlenmesine yönelik bakış açılarını da gösterir 

niteliktedir. Nitekim Cemil (Topuzlu) Paşa’nın şehreminliğe atanış biçimi ve göreve 

geldiği andan itibaren yapmış olduğu icraatlar, Osmanlı yerel yönetiminin, kent 

biçimlenmesini döneminin Batı temelli kent prensibi doğrultusunda şekillendirme 

isteğini açığa çıkaran bulgular olarak değerlendirilebilir.  

 Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar inşa edilen belediye binalarının cephe 

tasarımlarına genel olarak bakıldığında, döneminin mimari eğilimleri doğrultusunda 



403 
 

şekillendikleri neticesine varılabilir. Altıncı Daire ile başlayan belediye binası inşası, -adı 

geçen yapı da dâhil olmak üzere- II. Abdülhamid döneminde inşa edilen yapılarda 

Neoklasik/Eklektik üslubun yoğunluğu dikkat çekici boyuttadır. Simetrik kurgu, katların 

düşey ve yatay düzlemde parçalanması, Avrupa temelli klasik süsleme unsurları ve 

cephede ritmik bölümlemeler yapan dışa açılımı sağlayan yapı elemanları söz konusu 

üslup özelliğinin belediye binalarındaki yansımalarını oluşturur. II. Abdülhamid 

döneminin sonlarına doğru ortaya çıkan ve II. Meşrutiyet ile birlikte mimari çevrede 

yaygın uygulama alanı bulan, döneminin ismiyle “Milli Mimari Rönesansı” ya da 

günümüz deyimiyle “I. Ulusal Mimarlık Akımı”, II. Meşrutiyet ile birlikte inşa edilmiş 

olan belediye binalarında uygulama alanı bulmuştur. Neoklasik izler taşıyan cephe 

biçimlenmelerinde Ulusal Mimarlık Akımına dair vurgu pencere ve kapı gibi dışa açılımı 

sağlayan elemanların biçimlenmesinde ve süsleme öğelerinde yapılmıştır. Birinci Dünya 

Savaşı’nın sürdüğü bir dönemde gelişme alanı bulan Ulusal Mimarlık Akımı 

çerçevesinde inşa edilen belediye binalarının bir kısmının savaş sebebiyle yarıda 

bırakıldığı ve savaş sonrasında tamamlanabildiğini görmekteyiz. Bu şekilde yarım kalan 

ve hatta on yılı aşkın bir süre sonra inşası tamamlanabilen yapılarda biçimsel özelliğin 

değişmeden uygulanabilmesini, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında da Ulusal Mimarlık 

Akımına olan ilgiden kaynaklanmasına bağlayabiliriz. Bununla birlikte söz konusu 

dönemde inşa edilen Samsun belediye binasının Oryantalist cephe biçimlenmesi, 

döneminin mimari yönelimine aykırı bir tasarım anlayışı izlenimi vermektedir. 20. yüzyıl 

başlarında gelişmekte olan bir liman kenti olarak Samsun’da böyle bir yapının tasarım 

sürecini, ancak mimarın özgür hareket edebilme olanağının varlığıyla ilişkilendirebiliriz. 

Yapılardaki cephe biçimlenmelerinin vernaküler dokuyla uyumlu olmadığını da eklemek 

gerekir. 18. yüzyıl Osmanlı Baroğu esintilerini cephe tasarımına yansıtan ve gerek 

çıkmaları, malzeme kullanımı ve gerekse cihannüması ile geleneksel konut 
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biçimlenmesine göz kırpan Bursa belediye binası hariç, diğer belediye binalarının sahip 

olduğu cephe tasarımında yerel unsurlardan kaçınıldığı gözlemlenmiştir. 

 İç mekân süsleme özelliklerine bakıldığında, özgün nitelikte pek az süsleme 

öğesinin günümüze ulaştığı tespit edilmiştir. İncelenmiş olan yapıların büyük kısmının 

farklı işlevlerde kullanılarak tahrip edilmesi ve kapsamlı bir restorasyondan geçmesi 

sonucunda, iç mekânın özgün malzeme ve süsleme özelliklerine dair yapabileceğimiz 

yorumlar oldukça kısıtlıdır. Özgün süsleme detaylarının izlenebildiği Edirne, Kadıköy, 

Fatih, Çorlu, Tekirdağ, İzmir, Kastamonu ve Bursa belediye binalarında söz konusu 

detayların genellikle tavan biçimlenmesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yapıların 

dışında kalan belediye binalarının iç mekân süsleme unsurlarının varolduğu düşünülse de 

günümüze ulaşamamıştır.   

 Belediye binalarında izlenen genel plan tasarım modeli, merkezi sofa çevresinde 

şekillenen odalardan meydana gelen simetrik bir şemadır. Çoğu belediye binasında 

odalar, merkezde yer alan sofaya/hole açılmakta iken, birkaç örnekte sofaya eklemlenen 

koridorların da toplanma-dağılma mekânı olarak işlevlendirildiği görülmektedir. 

Belediye binalarında uygulanan bu plan şemalarının diğer kamu yapılarında da sıklıkla 

tekrarlandığını vurgulamakta fayda var. Genellikle yükseltilmiş bodrum kat, zemin ve 

birinci kattan meydana gelen belediye binalarında zemin katın, belediyeye ait birimler 

tarafından kullanıldığı görülmekle birlikte, dükkân, eczane ya da depo olarak da hizmet 

veren birimlere ayrıldığı gözlemlenmiştir. Belediye binaları içerisinde belediye 

meclisinin toplanma mekânı olarak kullanılan meclis salonunun, birinci katın 

merkezinde, ana cepheye bakan ve hatta balkon ile dışa açılan, oldukça geniş bir 

biçimlenmeye sahip olduğu görülür. Başkan odası, muhasebe, zabıta amirliği, müfettiş ve 

ebniye bürosu gibi odalar da merkezde yer alan sofa çevresinde konumlandırılmaktadır. 

Kentin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre değişen büro sayısı, belediye binasının plan 

şemasını şüphesiz etkilemiştir. Tokat, Karaman, Afyon gibi küçük Anadolu kentlerinde 



405 
 

inşa edilen belediye binalarının kat sayısı ikiyi geçmezken, Beyoğlu’nda inşa edilen 

Altıncı Daire binasının dört katlı olarak inşa edilmesi bu durumu açıklar niteliktedir. 

 Yapıların kent dokusu içerisindeki konumlarına baktığımızda iki temel eğilimin 

varlığından söz edebiliriz. Öncelikle bir kısım belediye binalarında, hükümet konağı, 

hapishane, saat kulesi ve postane gibi diğer kamu yapılarıyla aynı çevreyi paylaşma 

isteğini dışa vuran bütüncül bir eğilim görürüz.  Bu model, merkezi bir yönetim algısı 

içerisinde olan Tanzimat düşününün eyalet yönetim metoduna da uygun olduğu için akla 

yatkın gelebilir. Fakat ikinci eğilim, diğer kamu eserlerinde pek sık karşılaşmadığımız bir 

tercihi bize sunmaktadır. Şöyle ki, incelenen belediye binalarının çoğunluğunda inşaat 

sahasının, ticari yoğunluğun üst seviyelerde olduğu mevkilerden seçildiği görülür. Bu 

durum, belediye teşkilatının temel görevleri arasında yer alan esnaf ve üretim alanlarının 

kontrolü ve vergi toplama yükümlülüğüne bağlanabilir. Kentteki üretimin ve sıcak para 

akışının en yoğun yaşandığı ticaret merkezlerinde hükümeti temsil eden bir belediye 

binasının varlığı makul olmakla birlikte zaruret teşkil edebilmektedir.  

 Çalışmada yalnızca 16 belediye binası ele alınmış ve değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Bunun yanı sıra günümüze ulaşamayan fakat yazılı ve görsel arşiv 

belgelerinden varlığını bildiğimiz belediye binalarına da “Değerlendirme” bölümünde yer 

vermeyi, konu bütünlüğünün sağlanması açısından uygun gördüm. Arşiv belgeleri 

incelendiğinde, Osmanlı coğrafyasında çok sayıda belediye binasının inşa edildiği ve 

kimi özel konutların belediye binası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu 

yapıların günümüze pek azının ulaşabilmiş olmasını birden çok sebebe bağlayabiliriz. 

Birincisi, günümüze ulaşan yapılarda da görmüş olduğumuz gibi, kamu yapıları arasında 

kütlesel açıdan küçük boyutlu inşa edilen yapı gruplarından birisi, hatta belki de en küçük 

boyutlusu belediye binalarıdır. Belediye teşkilatının sahip olduğu birimlerin de bir 

hükümet konağındaki kadar fazla olmayışı ya da bu binaların bir hapishane ya da okul 

gibi çok sayıda insanı bir arada tutan yapılar olmayışı, yapının küçük boyutlara sahip 
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olması gerekliliğini açıklamaktadır. Bunun yanı sıra belediyelerin içerisinde bulunduğu 

mali şartlar da yapının biçimlenmesine etki etmiştir. Bir başka sebep, inşa malzemesinin 

özellikleri olabilir. Coğrafi çeşitlilikler ve ekonomik koşullar belediye binalarının 

inşasında kullanılan malzeme türünü etkilemiş olmalıdır. Cumhuriyet döneminde 

yayınlanmış olan ve çalışma kapsamında yararlanılan belediye yıllığında, belediye 

binalarının inşa malzemeleri hakkında bilgi verilmektedir. Buna göre tamamen kargir 

olarak inşa edilmiş belediye binalarıyla birlikte tamamen kerpiçten ya da ahşaptan inşa 

edilen belediye binalarıyla da karşılaşılmaktadır. Deprem ve yangın gibi afetler de 

belediye binalarının yok olmasında büyük bir etkendir. Örneğin, Tokat belediye binasının 

üst katı, 1939 depreminde yıkılmıştır. Cumhuriyet döneminde artış gösteren kent nüfusu, 

belediye teşkilatının sorumluluklarını arttırdığı gibi, teşkilatın ihtiyacını karşılayabilecek 

yeni mekânların da gerekliliğini ön plan çıkarmıştır. Bunun sonucunda yeni yapılan 

belediye binalarıyla bir kısım eski belediye binalarının tamamen terk edildiği görülmekle 

birlikte, kimi binaların da belediye bünyesi içerisinde kullanıldığı veya başka bir kuruma 

devredildiği gözlemlenmiştir. Bu süreç içerisinde belediye binalarındaki özellikle özgün 

plan tasarımı ve iç mekân süsleme öğelerinin kısmen ya da tamamen yok olduğu 

söylenebilir. Belediye binalarına dair ileride yapılacak olan bilimsel çalışmalar 

neticesinde yerel kaynak taramaları, yeni arşiv vesikaları ve görsel malzemeler ile 

günümüze ulaşabilmiş belediye binalarının varlığı şüphesiz tespit edilecektir.  

 Kamus-ı Türki’de belediye, “bir şehir veya kasabanın sokaklarıyla sair umur-i 

umumiyesine ve tanzifat vesaire ihtiyacına bakan idare” şeklinde tanımlanmıştır388. 

Şemseddin Sami’nin de ifade ettiği ve odağına aldığı üzere belediye dairesinin iki temel 

görevi sokakları düzenlemek ve kenti temiz tutmaktır. Yoğunlaşan bürokratik ilişkiler ve 

                                                             
388 Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, (Haz. Raşit Gündoğdu, Niyazi Adıgüzel), İstanbul: İdeal Kültür Yay., 

2014, s. 237. 
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düzensiz bir şekilde büyümekte olan kentler, belediye dairesine bu iki temel görevi 

dışında çeşitli sorumluluklar da yüklemiştir. Ancak büyüme ile gelen kentsel sorunların 

önüne geçebilmek adına belediye dairesine ne maddi olanak ne de tecrübe sahibi yönetici 

kadro sağlanmıştır. 19. yüzyılın ortasından başlayan Osmanlı belediyecilik serüveninde 

yönetici kadrolar günümüze gelene değin yapmış oldukları hatalarla tecrübe sahibi 

olmuşlar, fakat bunun bedeli olarak da Anadolu’nun her bir köşesine birbirinden farkı 

kalmayan, beton yığını kentler meydana getirmişlerdir. Elbette günümüzdeki tüm kentsel 

problemler yalnızca belediye teşkilatının sorumluluğuna yüklenemez. Yüksek kâr amacı 

güden ve bu yolda her şeyi mubâh sayan inşaat firmaları ile bu sektörü yönlendiren yan 

kuruluşlar da günümüz kentlerini kimliksizleştirme yolunda hızla yol kat etmektedirler. 

Günümüzde, Türkiye sınırları içerisinde 1397 belediye bulunmaktadır389. Cumhuriyet’in 

ilanı ile Türkiye sınırları içerisinde kalan belediyelerin sayısı aradan geçen 94 sene 

süresince üç katın üstüne çıkmıştır. Ülke nüfusunun hızla artması ve kırsaldan kentlere 

göçün önünün alınamaması hem belediye teşkilatı sayısındaki artışa hem de çarpık 

kentleşme ve altyapı yetersizliği gibi problemlere neden olmuştur. Türkiye’de henüz 

işlevsel bir üstgeçit, yol ve kaldırım dahi yapamayan belediyelerin olduğunu da 

varsayarsak, aslında Osmanlı’dan günümüze belediyeciliğin bir takım temel 

problemlerinin çözülemediği söylenebilir.  

                                                             
389 http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/ (Son erişim 24.11.2017 17:20) 

http://www.tbb.gov.tr/belediyelerimiz/istatistikler/genel-istatistikler/
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ÖZET 

 Osmanlı Devleti tarihinde 19. yüzyıl, askeri alandan toplumsal yaşama kadar 

köklü değişimlerin yaşandığı bir çağ olarak bilinmektedir. Batılılaşma olarak da 

tanımlanan bu değişim süreci içerisinde Osmanlı mimarisi de yer almıştır. Yönetim 

sistemindeki değişimlerin getirmiş olduğu mekân sorunsalı, yeni yapı tiplerinin ortaya 

çıkmasına vesile olmuştur. Böylece, özellikle Tanzimat’ın ilanından sonra kamu 

yapılarının başkent İstanbul başta olmak üzere tüm vilayetlerde hızla inşa edilmiş 

olduğunu görürüz. Klasik dönem kent siluetinde gördüğümüz cami merkezli külliyelerin 

yerini 19. yüzyılın ikinci yarısında Hükümet Konağı merkezli kamu yapıları alır. Posta 

teşkilatı için postahaneler, modern sağlık hizmetleri için hastahaneler, kent içi güvenliğin 

sağlanabilmesi adına karakolhaneler, demiryolu ağının ulaştığı kentlerde istasyon 

binaları, yeni eğitim sistemi için rüşdiyeler ve idadiler, 19. yüzyıl Osmanlı kentlerinin 

siluetinde yerini almıştır.  

 “Osmanlı Yerel Yönetim Sisteminin Mimari Alana Yansıması: Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e Belediye Binaları” başlıklı doktora tezi çalışması kapsamında 19. yüzyılın 

ikinci yarısında kurulan belediye teşkilatları için inşa edilmiş olan belediye binaları Sanat 

Tarihi araştırmaları yöntemi çerçevesinde incelenmektedir. Türkiye sınırları içerisinde 

günümüze gelebilmiş olan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, Fatih (İstanbul), Beyoğlu 

(İstanbul), Kadıköy (İstanbul), Bursa, İzmir, Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar), 

Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat ve Bitlis belediye binaları, tarihi ve mimari 

özellikleriyle ele alınmakta, döneminin mimari üslup eğilimleriyle karşılaştırılıp gelişim 

çizgisi değerlendirilmektedir. Günümüze ulaşamamış olan belediye binaları, birincil 

kaynaklar olan arşiv belgeleri, gazeteler, dergiler, hatırat ve fotoğraflar taranarak tespiti 

yapılmış ve katalog bölümünde yer almasa da değerlendirmeye dâhil edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 The nineteenth-century in the history of the Ottoman Empire is known as an era 

when some fundamental changes from the military to the social life are experienced. 

Within this, 19th Century Ottoman Architecture also experienced a process called 

Westernization. The problem of space, resulting from the changes in the management 

system, brought about the appearance of new building types. As a result of this process, 

public buildings were constructed rapidly in all over the provinces, especially in the 

capital city of Istanbul, after the promulgation of Tanzimat. Government Office 

(Hükümet Konağı) centered public buildings seen in city silhouettes from second half of 

the nineteenth-century replaced the mosque-centered complexes erected in the period of 

the Classical Age of Ottoman Architecture. Post offices (Postahane) for postal service, 

hospitals (Hastahane) for modern health services, police stations (Karakolhane) for 

security of cities, station buildings (İstasyon Binaları) in the cities where railway 

networks are reached, schools (Rüşdiye and İdadi) for new education system were 

involved in the silhouette of the nineteenth-century Ottoman cities. 

The municipal buildings established in the second half of the nineteenth-century 

are studied within the framework of Art History research methods as part of the thesis 

titled "Reflections on the Ottoman Local Government System to the Architectural Space: 

Municipal Buildings from the Tanzimat to the Republic". Surviving municipal buildings 

within the boundaries of Turkey, located in Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çorlu, Fatih 

(İstanbul), Beyoğlu (İstanbul), Kadıköy (İstanbul), Bursa, İzmir, Karahisar-ı Sahib 

(Afyonkarahisar), Kastamonu, Samsun, Amasya, Tokat and Bitlis are examined in terms 

of historical and architectural characterictics and are compared with the styles of the 

period and its development. Municipal buildings which could not be reached today are 

determined from the primary source archival documents, newspapers, journals, memoirs 
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and photos. These buildings are not at the catalog section but included in the evaluation 

section.  

Keywords: Public Buildings, Urbanization, Ottoman Architecture, Municipal Buildings, 

Tanzimat Period. 
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KISALTMALAR 

 

A. MTZ.: Sadaret 

BEO.: Bab-ı Ali Evrak Odası 

Bkz.: Bakınız 

BOA: Başbakanlık Osmanlı Arşivleri 

C.: Cilt 

CDTA: Cumhuriyet Dönemi Türkiye 

Ansiklopedisi 

Çev.: Çeviren 

DBİA: Dünden Bugüne İstanbul 

Ansiklopedisi 

DH. H.: Dahiliye 

DH. İD.: Dahiliye 

DH. MKT.: Mektubi Kalemi 

DH. TMIK. S.: Dahiliye 

DH. TMIK. M.: Dahiliye 

DH. UMVM.: Dahiliye 

Ed.: Editör 

H: Hicri 

Haz.: Hazırlayan 

 

 

İ. DH.: İrade 

İ. DUİT.: İrade 

İ. ŞD.: Şura-yı Devlet 

İ. ŞE.: İrade 

K.V.K.K.B.M.: Kültür Varlıklarını 

Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü 

M: Miladi 

MV.: Meclis-i Vükela Mazbataları 

s.: Sayfa Sayısı 

S.: Sayı 

ŞD.: Şura-yı Devlet 

Y. A. RES.: Yıldız 

Y. MTV.: Yıldız 

TCTA: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi 

TDVİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi 

Yay.: Yayınları 

Yayın.: Yayınlayan 
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Foto. 101: Bursa belediye binası doğu cephe revak genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 102: Bursa belediye binası batı cephe giriş bölümü (Emre Kolay) 

Foto. 103: Bursa belediye binası ahşap saçakları (Emre Kolay) 

Foto. 104: Bursa belediye binası cihannüma genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 105: Bursa belediye binası cihannüma iç mekândan görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 106: Bursa belediye binası dış cephedeki servi ağaçları motifi (Emre Kolay) 

Foto. 107: Bursa belediye binası iç mekân oval formlu üç kollu merdiven (Emre Kolay) 

Foto. 108: Bursa belediye binası iç mekân ahşap sütunları (Emre Kolay) 

Foto. 109: Bursa belediye binası doğu giriş ahşap tavan süslemesi (Emre Kolay) 

Foto. 110: Bursa belediye binası meclis salonu genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 111: Bursa belediye binası meclis salonu kalem işi süslemeli tavan göbeği (Emre 

Kolay) 

Foto. 112: Bursa belediye binası meclis salonu ahşap tavan ve tavan eteği süsleme 

öğeleri (Emre Kolay) 

Foto. 113: İzmir belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, Son Erişim: 

13.10.2016) 

Foto. 114: İzmir belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 115: İzmir belediye binası zemin kat holündeki merdivenlere açılan kapı (Emre 

Kolay) 

Foto. 116: İzmir belediye binası katlar arası geçişi sağlayan çift kollu merdiven (Emre 

Kolay) 

Foto. 117: İzmir belediye binası birinci kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 118: İzmir belediye binası birinci kat kuzey cepheye açılan meclis salonu genel 

görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 119: İzmir belediye binası ikinci kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 120: İzmir belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 121: İzmir belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 122: İzmir belediye binası kuzey cephe ana kapı genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 123: İzmir belediye binası pencere düzeni (Emre Kolay) 

Foto. 124: İzmir belediye binası ana cephe balkon tasarımı (Emre Kolay) 

Foto. 125: İzmir belediye binası kapı kemer formunda yer alan süsleme detayları (Emre 

Kolay) 
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Foto. 126: İzmir belediye binası zemin kat merdivenlere açılan kapı kemeri kilit taşında 

yer alan ay-yıldız motifi (Emre Kolay) 

Foto. 127: İzmir belediye binası birinci kat holü tavanında yer alan kalemişi süsleme 

(Emre Kolay) 

Foto. 128: İzmir belediye binası birinci kat holü tavanında yer alan tavan eteği süsleme 

öğeleri (Emre Kolay) 

Foto. 129: İzmir belediye binası meclis salonu tavanında bulunan kalemişi süsleme 

(Emre Kolay) 

Foto. 130: İzmir belediye binası zemin kat merdivenlere açılan demir kapıdaki süsleme 

detayı (Emre Kolay) 

Foto. 131: İzmir belediye binası birinci kat volta döşemesi (Emre Kolay) 

Foto. 132: Karaman belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, Son 

Erişim 13.10.2016) 

Foto. 133: Karaman belediye binası doğu cephe merkezinde yer alan yapı kitabesi (Emre 

Kolay) 

Foto. 134: Katlar arası geçişi sağlayan merdiven (Emre Kolay) 

Foto. 135: Birinci katta yer alan doğu batı yönünde uzanan koridor (Emre Kolay) 

Foto. 136: Birinci kat kuzeydoğu köşede yer alan oda (Emre Kolay) 

Foto. 137: Birinci katta kuzey cepheye açılan çıkmalı oda (Emre Kolay) 

Foto. 138: Karaman belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 139: Karaman belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 140: Karaman belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 
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Foto. 141: Karaman belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 142: Karaman belediye binası kuzey cephede yer alan ana kapı (Emre Kolay) 

Foto. 143: Karaman belediye binası doğu cephe merkezindeki kapı ve pencere açıklığı 

(Emre Kolay) 

Foto. 144: Karaman belediye binası doğu cephedeki kapı üzerinde yer alan pencere 

açıklığı (Emre Kolay) 

Foto. 145: Karaman belediye binası eski fotoğrafı (Tarihi Bilinmiyor) (Z. Duru, 2001) 

Foto. 146: Cemil Topuzlu Köşkü. 1900 yılında projesi hazırlanan ve 1912’de bitirilmiş 

olduğu bilinen eser, dönemin İstanbul Şehremini Cemil Topuzlu’ya aitti. (A. 

Batur, 2003, s. 125). 

Foto. 147: Eski Şark Eserleri/İstanbul Arkeoloji Müzesi binası. A. Vallaury tarafından 

tasarlanan eser, neoklasik hatları ile dikkat çekmektedir. (Z. Çelik, Asar-ı 

Atika Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti, İstanbul: Koç 

Üniversitesi Yay., 2016, s. 34.) 

Foto. 148: Sultanahmet Defter-i Hakani Binası. 1894 depremi sonrası hasar alan 

Defterhane binasının yerine 1908 yılında mimar Mehmet Vedad Bey 

tarafından yeni bir bina inşa edilir. Eserde, Vedad Bey’in neoklasik üslubun 

simetri kurgusuna bağlılığı cephe bölünüşü ve kat oranları ile ortaya 

çıkmaktadır. (Emre Kolay) 

Foto. 149: Ankara Gazi İlk Muallim Mektebi (1927-30). Eserin inşasına mimar 

Kemalettin başlamış, fakat Kemalettin Bey’in 1927 yılında ölümünden 

sonra inşaat bizzat Mustafa Kemal tarafından mimar Arnold Ernst Egli’ye 

devredilmiştir. (Ankara Büyükşehir Belediyesi Arşivi) 
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Foto. 150: Amasya belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

Foto. 151: Amasya belediye binası zemin kat holü genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 152: Amasya belediye binası zemin kat merkezinde yer alan üç kollu merdiven 

(Emre Kolay) 

Foto. 153: Amasya belediye binası birinci kat hol genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 154: Amasya belediye binası başkanlık (Riyaset) odası (Emre Kolay) 

Foto. 155: Amasya belediye binası meclis salonu (Emre Kolay) 

Foto. 156: Amasya belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 157: Amasya belediye binası doğu cephe merkezi (Emre Kolay) 

Foto. 158: Amasya belediye binası kuzey cephesi genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 159: Amasya belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 160: Amasya belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 161: Amasya belediye binası ahşap saçak konsolu (Emre Kolay) 

Foto. 162: 1903 Sivas Vilayet Salnamesinde yer alan Amasya belediye dairesine ait 

fotoğraf 

Foto. 163: Fatih belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü 13.10.2016) 

Foto. 164: Zemin kat ana hol genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 165: Katlar arası geçişi sağlayan merkezdeki iki kollu merdiven (Emre Kolay) 

Foto. 166: Kuzeybatıda yer alan koridor (Emre Kolay) 

Foto. 167: Güneydoğuda yer alan koridor (Emre Kolay) 
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Foto. 168: Güneydoğu cepheye açılan kapının yer aldığı koridor (Emre Kolay) 

Foto. 169: Bodrum kat ile zemin kat arasındaki arka kapı (Emre Kolay) 

Foto. 170: Birinci kat ana koridor (Emre Kolay) 

Foto. 171: Birinci kat mabeyn odası genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 172: Güneybatı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 173: Güneydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 174: Kuzeydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 175: Kuzeybatı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 176: Güneybatı cephe merkezindeki ana kapı (Emre Kolay) 

Foto. 177: Ana kapı üstünde yer alan pencere alınlıklarındaki Kütahya çinileri (Emre 

Kolay) 

Foto. 178: İç mekân tavan eteklerinde yer alan mukarnas dizileri ve bitkisel bezeme 

öğeleri (Emre Kolay) 

Foto. 179: İç mekân tavan göbeğinde yer alan girift alçı süsleme (Emre Kolay) 

Foto. 180: Birinci kat ahşap tavan kaplamasında kareler oluşturan yaldızlı çıtalardan 

meydana gelen süsleme (Emre Kolay) 

Foto. 181: Fatih Belediye Binası önünde yer alan Teyyare Şehitleri Anıtı (Emre Kolay) 

Foto. 182: Kadıköy belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

Foto. 183: Zemin kat merkezinde yer alan hol (Emre Kolay) 

Foto. 184: Katlar arası geçişi sağlayan üç kollu merdiven (Emre Kolay) 
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Foto. 185: Zemin kat kuzeydoğu tarafta yer alan oda (Emre Kolay) 

Foto. 186: Zemin kat güneybatı tarafta yer alan oda (Emre Kolay) 

Foto. 187: Zemin kat giriş bölümünün güneybatısında yer alan oda (Emre Kolay) 

Foto. 188: Zemin kat giriş bölümünün kuzeydoğusunda yer alan oda (Emre Kolay) 

Foto. 189: Zemin kat kuzeydoğu odasında yer alan ve kuzeydoğu cepheye açılan kapı 

(Emre Kolay) 

Foto. 190: Ana cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 191: Ana cephe merkezinde çıkıntı yapan giriş bölümü (Emre Kolay) 

Foto. 192: Ana cephe pencere alınlıklarında kullanılan Kütahya çinileri (Emre Kolay) 

Foto. 193: Ana cephe merkezinde yer alan balkon bölümünün üstündeki süsleme öğeleri 

(Emre Kolay) 

Foto. 194: Güneybatı cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 195: Güneydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 196: Kuzeydoğu cephe genel görünüm (Emre Kolay) 

Foto. 197: Güneydoğu cephe merkezinde yer alan basık kemerli kapı (Emre Kolay) 

Foto. 198: Kuzeydoğu cephe merkezinde yer alan basık kemerli kapı (Emre Kolay) 

Foto. 199: Ana cephe genel görünüm (Atatürk Kitaplığı Fotoğraf Arşivi Katalog No: 

Krt_011672) 

Foto. 200: Karahisar-ı Sahib belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü, 

Son Erişim: 13.10.2016) 

Foto. 201: Karahisar-ı Sahib belediye binası ana cephe merkezi (Emre Kolay) 
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Foto. 202: Karahisar-ı Sahib belediye binası iç mekân katlar arası geçişi sağlayan üç kollu 

merdiven (Emre Kolay) 

Foto. 203: Karahisar-ı Sahib belediye binası zemin kat sofası genel görünümü (Emre 

Kolay) 

Foto. 204: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat güney köşesinde bulunan odanın 

genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 205: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat sofası genel görünümü (Emre 

Kolay) 

Foto. 206: Karahisar-ı Sahib belediye binası birinci kat güneydoğu kısmında yer alan ve 

dışa tek kollu merdiven vasıtasıyla açılan mekân (Emre Kolay) 

Foto. 207: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneybatı cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 

Foto. 208: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneydoğu cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 

Foto. 209: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeydoğu cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 

Foto. 210: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeybatı cephe genel görünümü (Emre 

Kolay) 

Foto. 211: Karahisar-ı Sahib belediye binası zemin kat pencere düzeni (Emre Kolay) 

Foto. 212: Karahisar-ı Sahib belediye binası kuzeydoğu cephede yer alan kapı açıklığı 

(Emre Kolay) 

Foto. 213: Karahisar-ı Sahib belediye binası güneydoğu cephede yer alan kapı açıklığı 

(Emre Kolay) 



467 
 

Foto. 214: Karahisar-ı Sahib belediye binası ana kapı üstündeki feston bezeme (Emre 

Kolay) 

Foto. 215: Kastamonu belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 216: Kastamonu belediye binası kuzey cephe merkezinde yer alan dört kollu 

merdiven (Emre Kolay) 

Foto. 217: İç mekânda katlar arası geçişi sağlayan iki kollu merdiven (Emre Kolay) 

Foto. 218: Birinci kat güney kanadına sonradan yerleştirilmiş olan odanın konumu (Emre 

Kolay) 

Foto. 219: Kastamonu belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 220: Kastamonu belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 221: Kastamonu belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 222: Saçağı destekleyen ahşap konsollar (Emre Kolay) 

Foto. 223: Ana kapının üstünü örten saçağın çıtalarla oluşturulmuş geometrik süslemesi 

(Emre Kolay) 

Foto. 224: Zemin kat sofasında yer alan tavan göbeği (Emre Kolay) 

Foto. 225: Birinci kat sofasında yer alan tavan göbeği (Emre Kolay) 

Foto. 226: Kastamonu belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son 

Erişim 13.10.2016) 

Foto. 227: Kastamonu belediye binasının tarihi bilinmeyen eski bir fotoğrafı. (Atatürk 

Kitaplığı Fotoğraf Arşivi No: Krt 016712) 

Foto. 228: Kastamonu belediye binasının bulunduğu belediye caddesi üzerinde yer alan 

19. yüzyıl ticaret yapıları. (Emre Kolay) 
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Foto. 229: Samsun belediye binası uydu fotoğrafı (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 

Foto. 230: Samsun belediye binası kitabesi ve Osmanlı arması (Emre Kolay) 

Foto. 231: Samsun belediye binası zemin kat giriş bölümü (Emre Kolay)  

Foto. 232: Samsun belediye binası birinci kat holü (Emre Kolay) 

Foto. 233: Samsun belediye binası ikinci kat holü (Emre Kolay) 

Foto. 234: Batı cephe merkezine açılan ve yeni bina ile bağlantı sağlayan koridor (Emre 

Kolay) 

Foto. 235: Samsun belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 236: Samsun belediye binası doğu cephe merkezi (Emre Kolay) 

Foto. 237: Samsun belediye binası ana kapı önündeki kemerlerde yer alan moresk tipi 

sütun başlığı (Emre Kolay) 

Foto. 238: Samsun belediye binası pencere dizilimi (Emre Kolay) 

Foto. 239: Samsun belediye binası batı cephe ile yeni belediye binasına geçişi sağlayan 

koridor (Emre Kolay) 

Foto. 240: Samsun belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 241: Samsun belediye binası dışa açıklığı bulunmayan güney cephesi (Emre Kolay) 

Foto. 242: Samsun belediye binası ikinci kat balkon döşemesindeki karolar (Emre Kolay) 

Foto. 243: Samsun belediye binası dış cephede meydana gelen kırılma ve bozulmalar 

(Emre Kolay) 

Foto. 244: Samsun belediye binası 1940’lı yıllardaki çevre dokusu (Samsun Büyükşehir 

Belediyesi Arşivi) 

Foto. 245: Tokat belediye binası uydu görüntüsü (Yandex Uydu Görüntüsü Son Erişim 

13.10.2016) 
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Foto. 246: Atatürk Kitaplığı Fotoğraf Arşivi’nde yer alan Tokat belediye binası (Atatürk 

Kitaplığı, Katalog No: 016549) 

Foto. 247: “Belediyeler” kitabında yer alan Tokat belediye binası fotoğrafı. (Anonim, 

1933, s. 888) 

Foto. 248: Tokat belediye binası zemin kat holü (Emre Kolay) 

Foto. 249: Tokat belediye binası birinci kat holü (Emre Kolay) 

Foto. 250: Tokat belediye binası doğu cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 251: Tokat belediye binası kuzey cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 252: Tokat belediye binası batı cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 253: Tokat belediye binası güney cephe genel görünümü (Emre Kolay) 

Foto. 254: Tokat belediye binası batı cephe merkezinde yer alan tek kollu merdiven ve 

kapı açıklığı (http://www.gazete5.com/upload/2014/06/446515.jpg Son 

Erişim: 26.10.2017 16:30) 

Foto. 255: Tokat belediye binası ana kapıda yer alan bezeme öğeleri (Emre Kolay) 

Foto. 256: Tokat belediye binası ve kent içi konumu (1939 öncesi) 

(https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858 Son Erişim: 

26.10.2017 16:30) 

Foto. 257: Tokat belediye binasının açıldığı meydan (1939 öncesi) 

(https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858 Son Erişim: 

26.10.2017 16:30)  

Foto. 258: 1931 yılında dönemin mimarlarının kaleme aldığı yazıları yayımlayan ve aynı 

zamanda Avrupa’nın mimarlık faaliyetlerini de takip eden Mimar dergisi, 

http://www.gazete5.com/upload/2014/06/446515.jpg
https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858
https://www.tarihtarih.com/?Syf=4&Fa=2&Id=222858
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1935 yılından itibaren Arkitekt ismini alacak ve 1980’e kadar yayım 

faaliyetini sürdürecektir. 

Foto. 259: Ankara Palas. 1924 yılında inşası tamamlanan eserin yapım amacı 

yurtdışından gelen diplomatların konaklama ve eğlence ihtiyaçlarını 

karşılamak ve verilecek olan yemek ve benzeri programlar için ihtiyaç olan 

mekânı sağlamaktı. Vedat Tek’in başladığı ve Kemaleddin Bey’in 

tamamladığı bir eserdir. (A. Cangır (Haz.), Cumhuriyetin Başkenti, C. 1, 

Ankara: Ankara Üniversitesi Yay., 2007, s. 201) 

Foto. 260: Arif Hikmet Koyunoğlu’nun Ankara’da inşa etmiş olduğu üç eser aynı karede: 

Türk Ocağı binası (üstte solda), Etnografya Müzesi binası (üstte sağda) ve 

Maarif Vekâleti binası. (A. Cangır, 2007, s. 460) 

Foto. 261: İsmet Paşa Kız Enstitüsü. Ernst A. Egli’nin Ankara inşa etmiş olduğu söz 

konusu eser, modern mimari teknikleri ve malzeme kullanımıyla dikkat çeken 

bir eser olarak Atatürk Bulvarı’nın siluetine katkı sağlamıştır. (A. Cangır, 

2007, s. 467) 

Foto. 262: Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi. Bruno Taut’un tasarladığı ve inşasına 

başladığı fakat tamamlayamadığı eser, Taut’un Ankara’da inşa etmiş olduğu 

anıtsal eserlerin başında gelmektedir. (A. Cangır, 2007, s. 306) 

Foto. 263: Genelkurmay Başkanlığı binası (solda) ve Milli Savunma Bakanlığı binası 

(sağda). Holzmeister’ın Ankara’da inşa etmiş olduğu kamu eserlerinin genel 

karakterlerinden birisi de kütlesel olarak ezici bir büyüklüğe sahip 

olmalarıdır. Holzmeister, çağdaş mimarinin getirmiş olduğu tekniklerin 

kullanımıyla birlikte yerellikten de yararlanmayı ihmal etmemiş bir mimardır. 

(A. Cangır, 2007, s. 475) 
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Foto. 264: Havran belediye binası (Anonim, 1933, s. 118) 

Foto. 265: Karamürsel belediye binası (Anonim, 1949-1950, s. 489) 

Foto. 266: Konya eski belediye binası (Yusuf Şar Konağı). Belediye teşkilatı kimi zaman 

kentte yeterli büyüklükteki bir konağı kiralayıp kullanabiliyordu. (A. 

Kuştepe, 2011, s. 77) 

Foto. 267: Kars eski belediye binası olarak bilinen yapı (Kız Lisesi) (Tolga Erezer)  

Foto. 268: İzmit belediye binası. Günümüze gelemeyen bu yapı II. Abdülhamid’in 25. 

Cülus törenleri için hazırlanmış, Malumat Gazetesi’nin 204 No’lu nüshasında 

kapağa taşınmıştır. (Malumat, 204, s. 1) 

Foto. 269: Kircaali belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90412/0011) 

Foto. 270: Gümülcine belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi 

No: 90418/0056) 

Foto. 271: Selanik belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90423/0007) 

Foto. 272: Trabzon belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90441/0047) 

Foto. 273: Yafa belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90504/0097) 

Foto. 274: Kula belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90562/0004) 

Foto. 275: Alaşehir belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90562/0011) 
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Foto. 276: Manisa belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90563/0002) 

Foto. 277: Limni belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

90809/0019) 

Foto. 278: Aden belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

91434/0032) 

Foto. 279: Şam belediye binasını gösteren bir kartpostal. (S. Weber, 2009, s. 21) 

Foto. 280: Şam belediye binası (İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi No: 

91551/0036) 

Foto. 281: Lübnan, Jezzine belediye binası (1898). (S. Weber, 2009, s. 425). 
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Karakol bölgesi için hazırladığı haritada Altıncı Daire binasının konumu 

(1455). Yapı, yoğun şehir dokusu içerisinde anıtsal cephesini 
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Harita 2: C. E. Goad’ın 1905 tarihli İzmir Haritası ve belediye binasının konumu 

(https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:15525295$1i Son Erişim: 

11.12.2017, 09:45) 

Harita 3: 1924 Lörcher Planı. Ankara’nın başkent oluşu sonrası kente dair yapılan ilk 

modern planlama örneği olarak karşımıza çıkan sözkonusu plan, Alman şehir 

plancısı Carl C. Lörcher tarafından hazırlanmıştır. (A. Cengizkan, “Türkiye 

için Modern ve Planlı bir Başkent Kurmak: Ankara 1920-1950”, Bir 

Başkentin Oluşumu Avusturyalı, Alman ve İsviçreli Mimarların 

Ankara’daki İzleri, Ankara: Goethe Institut, 2011, s. 30) 
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TABLO VE GRAFİK LİSTESİ 

 

Tablo 1.: İller Bankası Tarafından 1950 Yılında 3 Cilt Halinde Hazırlanan “Belediyeler 

Yıllığı” Adlı Esere Göre Belediye Binaları Listesi 

Grafik 1: Belediyeler Yıllığı’na göre belediye binalarının inşa tarihi dağılımı 

Grafik 2: Belediyeler Yıllığı’na göre belediye binaları inşasında kullanılan malzeme 

dağılımı 
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KRONOLOJİ 

13 Haziran 1854 İstanbul Şehremaneti’nin kuruluşu 

9 Mayıs 1855  İntizam-ı Şehir Komisyonu’nun kuruluşu 

28 Aralık 1857 Altıncı Daire-i Belediye’nin kuruluşu 

8 Ekim 1864  Tuna Vilayeti Nizamnamesi 

25 Temmuz 1867 Daire’i Belediye Meclisi’nin Veza’if-i Umumiyesi Hakkında 

Talimat 

22 Ocak 1871  İdare-i Umumiye Vilayet Nizamnamesi 

5 Ekim 1877  Der-Sa’âdet Belediye Kanunu 

5 Ekim 1877  Vilayat Belediye Kanunu 

30 Aralık 1912 Der-Sa’âdet Teşkilat-ı Belediyesi Hakkında Kanun-ı Muvakkat 

1 Eylül 1930  1580 Sayılı Belediye Kanunu 
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Tablo 1.  

İller Bankası Tarafından 1950 Yılında 3 Cilt Halinde Yayınlanan “Belediyeler 

Yıllığı” Adlı Esere Göre Hazırlanan Belediye Binaları Listesi∗ 

Eserin Yeri Tarihi Durumu 

Acıpayam/Denizli 1924 Kargir eser. Mevcut değil. 

Adana 1934 Milli Emlak’tan satın alınmıştır. 

Adapazarı 1946 Betonarme. Mevcut değil. 

Adilcevaz/Van 1936 Mevcut değil. 

Adıyaman 1939 Mevcut değil. 

Afyon 1938 Mevcut. 

Ağrı 1927 Mevcut değil. 

Akçakale/Urfa 1947 Mevcut değil. 

Akdağmadeni/Yozgat -- Mevcut değil. 

Aksaray 1899 Kargir eser. Mevcut değil. 

Akşehir/Konya 1902 Mevcut değil. 

Alaca/Çorum 1939 Kargir ve ahşap. Mevcut değil. 

Alaçam/Samsun 1942 Kargir eser. Mevcut değil. 

Alaçatı/Çeşme/İzmir 1902 Kargir eser. Mevcut değil. 

Alanya/Antalya 1944 Kargir eser. Mevcut değil. 

Alaşehir/Manisa 1939 Mevcut değil. 

Altınova/Balıkesir 1938 Kargir ve ahşap. Mevcut değil. 

Altınözü/Hatay 1947 Mevcut değil. 

                                                             
∗ Liste yer isimlerinin alfabetik sırasına göre hazırlanmıştır. Yer isimlerinde dönemin coğrafi sınırları ve 
isimleri dikkate alınmıştır. 
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Alucra/Giresun 1937 Kargir ve ahşap. Mevcut değil. 

Amasya 1917∗ Kargir eser. Mevcut. 

Antakya/Hatay 1935 Mevcut. 

Araç/Kastamonu 1910 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Arapkir/Malatya 1892 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Ardahan 1938 Mevcut değil. 

Ardanuç/Çoruh -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Avanos/Kırşehir 1946 Mevcut değil. 

Ayaş/Ankara 1935 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Aydın 1926 Mevcut değil. 

Ayvacık/Çanakkale 1905 Kargir eser. Mevcut değil. 

Babaeski/Kırklareli 1914 Kargir eser. Mevcut değil. 

Bahçe/Seyhan 1935 Mevcut değil. 

Bala/Ankara -- Mevcut değil. 

Balıkesir -- Mevcut değil. 

Balya/Balıkesir 1893 Mevcut değil. 

Bandırma/Balıkesir 1926 Mevcut. Aslen İskele Binası. 

Bartın 1930 
Satın alınmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Baskil/Elazığ 1933 Mevcut değil. 

Bayburt 1920 Mevcut değil. 

Bayındır/İzmir -- Mevcut değil. 

Bayramiç/Çanakkale 1947 Mevcut değil. 

                                                             
∗ Kitabesine göre yapının inşası 1923 yılında tamamlanmıştır. Bkz. Sayfa 216. 
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Bekilli/Çal/Denizli 1939 Mevcut değil. 

Belönü/Burdur 1935 Mevcut değil. 

Bergama/İzmir 1901 Kargir eser. Mevcut değil. 

Beşiri/Siirt 1927 Kerpiç eser. Mevcut değil. 

Beyşehir/Konya -- Mevcut değil. 

Biga/Çanakkale 1905 Mevcut değil. 

Bilecik 1926 Mevcut değil. 

Bingöl 
1935-

36 
Mevcut değil. 

Bitlis 1889∗ Kargir eser. Mevcut. 

Bodrum/Muğla 1936 Mevcut değil. 

Bolu 1945 Mevcut değil. 

Bor/Niğde 1920 Mevcut değil. 

Bornova/İzmir 1945 Kargir eser. Mevcut değil. 

Boyabat/Sinop -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Bozcaada/Çanakkale -- Mevcut değil. 

Bozdoğan/Aydın 1936 Mevcut değil. 

Bozöyük/Bilecik 1927 Kargir eser. Mevcut değil. 

Bünyan/Kayseri 1908 Mevcut değil. 

Bucak/Burdur 1927 Mevcut değil. 

Buldan/Denizli 1942 Kargir eser. Mevcut değil. 

Burdur 1915 Mevcut değil. 

Burhaniye/Balıkesir 1893 Mevcut değil. 

                                                             
∗ Kitabesine göre yapı 1897 yılında inşa edilmiştir. Bkz. Sayfa 141. 
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Bursa 1877 Ahşap eser. Mevcut. 

Cide/Kastamonu -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermektedir. 

Cimin/Erzincan 1935 Kerpiç eser. Mevcut değil. 

Çamlıdere/Kızılcahamam/Ankara 1928 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Çanakkale 1944 
Satın alınmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Çandarlı/Dikili/İzmir 1935 Mevcut değil. 

Çandır/Çayıralan/Yozgat 1937 Mevcut değil. 

Çankırı -- 
Halkevi ile aynı binada hizmet 

vermiştir. 

Çardak/Lapseki/Çanakkale 1947 Mevcut değil. 

Çay/Bolvadin/Afyon 1947 Betonarme eser. Mevcut değil. 

Çaycuma/Zonguldak 1925 Mevcut değil. 

Çayıralan/Yozgat 1935 Mevcut değil. 

Çemişkezek/Tunceli 1932 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Çerkesköy/Saray/Tekirdağ 1924 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Çerkeş/Çankırı 1945 Mevcut değil. 

Çermik/Diyarbakır 1937  Mevcut değil. 

Çeşme/İzmir 1931 İstimlâk edilmiştir. 

Çine/Aydın 1894 Mevcut değil. 

Çivril/Denizli 1926 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Çıldır/Kars 1947 Mevcut değil. 

Çorum 1931 Maliye’den satın alınmıştır. 

Çubuk/Ankara 1925 Ahşap eser. Mevcut değil. 
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Daday/Kastamonu 
1933-

34 
Mevcut değil. 

Darende/Malatya 1925 Mevcut değil. 

Darıca/Gebze/Kocaeli -- Mevcut değil. 

Demirci/Manisa 1924 Mevcut değil. 

Demirköy/Kırklareli 1939 Mevcut değil. 

Denizli -- Mevcut değil. 

Derbent/Ilgın/Konya 1935 Mevcut değil. 

Develi/Kayseri 1937 Mevcut değil. 

Devrek/Zonguldak 1947 Mevcut değil. 

Dicle/Eğil/Diyarbakır 1936 Mevcut değil. 

Dinar/Afyon 1939 Kargir eser. Mevcut değil. 

Dirik/Mardin 1935 Mevcut değil. 

Diyadin/Ağrı 1935 Kargir eser. Mevcut değil. 

Diyarbakır -- Mevcut değil. 

Doğanbey/Beyşehir/Konya 1937 Mevcut değil. 

Doğanhisar/Akşehir/Konya -- Ahşap ve kargir eser. Mevcut değil. 

Doğanşehir/Malatya 1928 Mevcut değil. 

Doğubeyazıt/Ağrı -- Kargir eser. Mevcut değil. 

Dursunbey/Balıkesir 1900 Mevcut değil. 

Dümelli/Çanakkale 
1946-

1948 
Mevcut değil. 

Düzce/Bolu -- Mevcut değil. 

Eceabat/Çanakkale 1945 Kargir eser. Mevcut değil. 

Edincik/Bandırma/Balıkesir 1940 Mevcur değil. 
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Edirne 1900 Yarı kargir eser. Mevcut. 

Edremit/Balıkesir 1901 Kargir eser. Mevcut değil. 

Eğridir/Isparta 1935 Ahşap ve kargir eser. Mevcut değil. 

Eleşkirt/Ağrı -- Mevcut değil. 

Elmalı/Antalya 1948 Mevcut değil. 

Emet/Kütahya 1925 Mevcut değil. 

Emirdağ/Afyon 1944 Kargir eser. Mevcut değil. 

Erbaa/Tokat 1945 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Erciş/Van 1928 Mevcut değil. 

Erdek/Balıkesir 1936 Mevcut değil. 

Ereğli/Konya -- Mevcut değil. 

Ergani/Diyarbakır 1916 Mevcut değil. 

Erkilet/Kayseri 1948 Satın alınmıştır. Mevcut değil. 

Ermenek/Konya -- Mevcut değil. 

Ersis/Çoruh/Yusufeli 1922 Mevcut değil. 

Eruh/Siirt 1936 Mevcut değil. 

Erzin/Hatay 1936 Mevcut değil. 

Erzincan 1945 Kargir eser. Mevcut. 

Erzurum 1928 Mevcut değil. 

Eskil/Aksaray/Niğde 1935 Mevcut değil. 

Eski Malatya/Malatya 1936 Kargir eser. Mevcut değil. 

Eski Pazar/Çankırı 1948 Mevcut değil. 

Eskişehir 1947 Porsuk Oteli’ne taşınmıştır. 

Eşme/Manisa 1935 Mevcut değil. 

Fatsa/Ordu -- Mevcut değil. 
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Feke/Seyhan 
1943-

1947 
Mevcut değil. 

Fethiye/Muğla -- Mevcut değil. 

Fındıklı/Çoruh 1946 Mevcut değil. 

Foça/İzmir 1928 Mevcut değil. 

Gebze/Kocaeli -- Mevcut değil. 

Gediz/Kütahya 1919 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Gelibolu/Çanakkale -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Gemerek/Şarkışla/Sivas 1938 Kargir eser. Mevcut değil. 

Gemlik/Bursa 1930 Kargir eser. Mevcut değil. 

Genç/Bingöl 1937 Mevcut değil. 

Genezin/Avanus/Kırşehir 1930 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Gercuş/Mardin 1941 Kargir eser. Mevcut değil. 

Germencik/Aydın -- Mevcut değil. 

Gerze/Sinop 1920 Satın alınmıştır. 

Gevaş/Van 1939 Betonarme eser. Mevcut değil. 

Geyve/Kocaeli -- Mevcut değil. 

Gökova/Muğla 1928 Mevcut değil. 

Gölcük/Kocaeli 1938 Mevcut değil. 

Göle/Kars -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Gölköy/Ordu -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Ğolmarmara/Akhisar/Manisa 1930 Mevcut değil. 

Gölpazarı/Bilecik 1947 Mevcut değil. 
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Gönen/Balıkesir 1889 Mevcut değil. 

Gönenköyü/Isparta 1928 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Gördes/Manisa 1915 Mevcut değil. 

Görele/Giresun 1945 Betonarme eser. Mevcut değil. 

Güdül/Ayaş/Ankara 1928 Mevcut değil. 

Gülnar/İçel 1925 Mevcut değil. 

Gülşehir/Niğde 1906 Kargir eser. Mevcut değil. 

Gümüş/Gümüşhacıköy/Amasya 1930 Mevcut değil. 

Gümüşhacıköy/Amasya 1918 Yarı kargir eser. Mevcut değil. 

Gümüşhane -- Mevcut değil. 

Gündoğmuş/Antalya 1937 Mevcut değil. 

Güney/Denizli -- 
Karalanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Gürsu/Bursa -- Mevcut değil. 

Gürün/Sivas 1896 Mevcut değil. 

Hacılar/Kayseri 1930 Mevcut değil. 

Hadım/Kayseri -- Mevcut değil. 

Hafik/Sivas -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Hakkari 1941 Kargir eser. Mevcut değil. 

Hançalar/Çal/Denizli 1925 Mevcut değil. 

Hani/Lice/Diyarbakır 1919 Mevcut değil. 

Harbiye/Hatay -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Harput/Elazığ -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 
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Hasankale/Erzurum 1927 Kargir eser. Mevcut değil. 

Hassa/Hatay 1948 Mevcut değil. 

Havran/Balıkesir 1927 Kargir eser. Mevcut. 

Haymana/Ankara 1912 Mevcut değil. 

Hayrabolu/Tekirdağ 1927 Kargir eser. Mevcut değil. 

Hazro/Silvan/Diyarbakır 1949 Mevcut değil. 

Hekimhan/Malatya 1935 Mevcut değil. 

Hınıs/Erzurum -- Mevcut değil. 

Honaz/Denizli 1947 Mevcut değil. 

Hopa/Çoruh 1938 Kargir eser. Mevcut değil. 

Hozat/Tunceli 1935 Mevcut değil. 

Ilgaz/Çankırı 1946 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Ilgın/Konya 1922 Satın alınmıştır. 

İliç/Erzincan 1945 Mevcut değil. 

İmroz/Çanakkale 1936 Satın alınmıştır. 

İncesu/Kayseri 1936 Mevcut değil. 

İncirliova/Aydın -- Mevcut değil. 

İnebolu/Kastamonu 1892 Kargir eser. Mevcut değil. 

İnegöl/Bursa -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

İnönü/Bozöyük/Bilecik 
1943-

1946 
Kargir eser. Mevcut değil. 

İpsala/Edirne 1934 Mevcut değil. 

İskenderun/Hatay -- Mevcut değil. 

İskilip/Çorum 1907 Ahşap eser. Mevcut değil. 

İslahiye/Gaziantep 1940 Mevcut değil. 
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İsmetpaşa/Malatya -- Mevcut değil. 

İspir/Erzurum -- Mevcut değil. 

İrvindi/Balıkesir -- Mevcut değil. 

İzmir 1891 Mevcut. 

İzmit -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

İznik/Bursa 1927 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Kadınhanı/Konya 1948 Kargir eser. Mevcut değil. 

Kağızman/Kars 1939 Mevcut değil. 

Kahta/Malatya -- Mevcut değil. 

Kale/Tavas/Denizli -- Mevcut değil. 

Kalecik/Ankara 1928 Mevcut değil. 

Kaman/Kırşehir 1938 Mevcut değil. 

Kandıra/Kocaeli 1919 Mevcut değil. 

Kangal/Sivas 1921 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Karabiga/Biga/Çanakkale 1900 Mevcut değil. 

Karacabey/Bursa 1931 Kargir eser. Mevcut değil. 

Karacasu/Aydın 1937 Mevcut değil. 

Karahallı/Uşak/Kütahya -- Mevcut değil. 

Karaisalı/Seyhan 1928 Mevcut değil. 

Karaman/Konya 1889 Ahşap eser. Mevcut. 

Karamanlı/Tefenni/Burdur 1929 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Karamürsel/İzmit 1927 Mevcut. 

Karapınar/Konya 1934 Mevcut değil. 

Karasu/Kocaeli 1933 Mevcut değil. 

Karaşar/Beypazarı/Ankara -- Mevcut değil. 
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Kargı/Kastamonu 1927 Mevcut değil. 

Karlıova/Bingöl -- Mevcut değil. 

Kars 1932 Kargir eser. Mevcut. 

Kaş/Antalya 1928 Mevcut değil. 

Kavak/Samsun -- Mevcut değil. 

Kaymacı/Ödemiş/İzmir 1949 Mevcut değil. 

Kayseri -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Keban/Elazığ 
1945-

48 
Mevcut değil. 

Keçiborlu/Isparta 1926 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Keferdiz/Pütürge/Malatya -- Mevcut değil. 

Kemah/Erzincan 1923 Satın alınmıştır. Mevcut değil. 

Kelkit/Gümüşhane 1930 Mevcut değil. 

Kemalpaşa/İzmir 1926 Mevcut. 

Kepsut/Balıkesir 1934 Kargir eser. Mevcut değil. 

Keskin/Ankara 1896 Mevcut değil. 

Keşan/Edirne 1936 Kargir eser. Mevcut değil. 

Keşap/Giresun -- 
Kiralanmış bir binada hizmet 

vermiştir. 

Kırıkkale/Ankara -- Mevcut değil. 

Kırklareli 1894∗ Kargir eser. Mevcut. 

Kızılcabölük/Tavas/Denizli 1920 Mevcut değil. 

Kızılcahamam/Ankara 1942 Mevcut değil. 

Kızılhisar/Acıpayam/Denizli 1938 Kargir eser. Mevcut değil. 

                                                             
∗ Dönem kaynaklarına göre yapı 1900’de inşa edilmiştir. Bkz. Sayfa 108. 
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Kızıltepe/Mardin -- Mevcut değil. 

Kigi/Bingöl -- Mevcut değil. 

Konya 1937 Satın alınmıştır. 

Koyulhisar/Sivas 1944 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Koyunlu/Niğde 1937 Kargir eser. Mevcut değil. 

Kozan/Seyhan 1899 Mevcut değil. 

Köyceğiz/Muğla 1910 Mevcut değil. 

Kula/Manisa 1903 Mevcut değil. 

Kulu/Cihanbeyli/Konya 1938 Mevcut değil. 

Kurşunlu/Çankırı 1945 Mevcut değil. 

Kuşadası/İzmir 1926 Satın alınmıştır. 

Kuyucak/Nazilli/Aydın 1922 Mevcut değil. 

Küre/Kastamonu 1943 Kargir eser. Mevcut değil. 

Kütahya -- Mevcut değil. 

Maçka/Trabzon 1939 Mevcut değil. 

Lice/Diyarbakır 1937 Mevcut değil. 

Lüleburgaz/Kırklareli 1939 Mevcut değil. 

Maden/Elazığ 1935 Kargir eser. Mevcut değil. 

Malatya 1939 Mevcut değil. 

Malkara/Tekirdağ -- Kargir eser. Mevcut değil. 

Manastır/Beyşehir/Konya 1937 Mevcut değil. 

Manavgat/Antalya 1932 Kargir ve Ahşap eser. Mevcut değil. 

Manyas/Balıkesir -- Mevcut değil. 

Maraş 1931 Mevcut değil. 

Mardin -- Kargir eser. Mevcut. 
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Marmaris/Muğla -- Mevcut değil. 

Menemen/İzmir 1903 Mevcut değil. 

Mengen/Bolu -- Mevcut değil. 

Meriç/Edirne 1933 Mevcut değil. 

Mersin -- Mevcut değil. 

Merzifon/Amasya 
1922-

23 
Ahşap eser. Mevcut değil. 

Mesudiye/Ordu 1918 Mevcut değil. 

Mihalıççık/Eskişehir 1930 Kargir eser. Mevcut değil. 

Milas/Muğla 1924 Yarım Kargir eser. Mevcut değil. 

Mucur/Kırşehir 1937 Mevcut değil. 

Mudanya/Bursa 1925 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Mudurnu/Bolu 1919 Mevcut değil. 

Muğla 1946 Mevcut değil. 

Muradiye/Van 1938 Mevcut değil. 

Muratlı/Çorlu/Tekirdağ 1937 Mevcut değil. 

Mut/İçel 1924 Mevcut değil. 

Muttalip/Eskişehir 1933 Mevcut değil. 

Mürefte/Şarköy/Tekirdağ 1936 Kargir eser. Mevcut değil. 

Nallıhan/Ankara 1911 Mevcut değil. 

Nar/Nevşehir/Niğde 1935 Kargir eser. Mevcut değil. 

Nazilli/Aydın -- Mevcut değil. 

Nevşehir/Niğde 1942 Mevcut değil. 

Niksar/Tokat -- Mevcut değil. 

Nizip/Gaziantep -- Mevcut değil. 
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Nuseybin/Mardin 1932 Mevcut değil. 

Of/Trabzon 1938 Mevcut değil. 

Oltu/Erzurum 1900 Mevcut değil. 

Orhaneli/Bursa 1946 Yarı kargir. Mevcut değil. 

Orhangazi/Bursa -- Mevcut değil. 

Ortahisar/Ürgüp/Kayseri 1935 Mevcut değil. 

Ortaköy/Bor/Niğde -- Mevcut değil. 

Osmancık/Çorum 1947 Mevcut değil. 

Osmaneli/Bilecik 1931 Satın alınmıştır. 

Ödemiş/İzmir 1897 Mevcut değil. 

Palu/Elazığ 1937 Mevcut değil. 

Parsa/Kemalpaşa/İzmir 1937 Kargir eser. Mevcut değil. 

Patnos/Ağrı 1934 Mevcut değil. 

Pazarcık/Bozüyük/Bilecik 1939 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Payas/Dörtyol/Hatay 1927 Mevcut değil. 

Perşembe/Ordu -- Mevcut değil. 

Pertek/Tunceli 1933 Kerpiç ve Ahşap eser. Mevcut değil. 

Pervari/Siirt 1934 Mevcut değil. 

Pınarbaşı/Kayseri 1908 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Pınarhisar 1916 Satın alınmıştır. 

Polat/Doğanşehir/Malatya 1932 Satın alınmıştır. 

Posof/Kars 1939 Kargir eser. Mevcut değil. 

Poyracık/Kınık/İzmir 1910 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Pülünür/Tunceli 1926 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Pütürge/Malatya 1908 Mevcut değil. 
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Refahiye/Erzincan 1935 Mevcut değil. 

Reşadiye/Tokat 1946 Mevcut değil. 

Reyhanlı/Hatay 1929 Mevcut değil. 

Rize 1904 Mevcut değil. 

Salihli/Manisa 1922 Mevcut değil. 

Samandağ/Hatay 1919 Kargir eser. Mevcut değil. 

Sandıklı/Afyon -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Saray/Tekirdağ 1918 Satın alınmıştır. 

Sarayköy/Denizli 1946 Mevcut değil. 

Sarayönü/Kadınhanı/Konya 1947 Mevcut değil. 

Sarıkamış/Kars 1940 Kargir eser. Mevcut değil. 

Sarıköy/Gönen/Balıkesir 1913 Kargir eser. Mevcut değil. 

Sapanca/Adapazarı/Kocaeli 1944 Kargir eser. Mevcut değil. 

Seben/Bolu -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Seferihisar/İzmir 1937 Betonarme. Mevcut değil. 

Senirkent/Uluborlu/Isparta 1927 Mevcut değil. 

Serik/Antalya 1929 Mevcut değil. 

Seydiköy/İzmir 1926 Satın alınmıştır. 

Seydişehir/Konya 1915 Mevcut değil. 

Seyitgazi/Eskişehir 1935 Satın alınmıştır. 

Silifke/İçel -- Mevcut değil. 

Silivri/İstanbul -- Mevcut değil. 

Sille/Konya 1933 Mevcut değil. 

Silvan/Diyarbakır 1919 Mevcut değil. 

Simav/Kütahya 1927 Ahşap eser. Mevcut değil. 
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Sinanpaşa/Afyon -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Sinop 1880 Mevcut değil. 

Sivaslı/Uşak/Kütahya 1927 Mevcut değil. 

Siverek/Urfa 1935 Mevcut değil. 

Sivrice/Elazığ 1940 Mevcut değil. 

Sivrihisar/Eskişehir 1909 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Solhan/Bingöl 1934 Mevcut değil. 

Soma/Manisa -- Mevcut değil. 

Sorgun/Yozgat 1938 Mevcut değil. 

Söğüt/Bilecik 1925 Mevcut değil. 

Söke/Aydın 1939 Mevcut değil. 

Sultanhisar/Nazilli/Aydın 1920 Yarı kargir eser. Mevcut değil. 

Susurluk/Balıkesir -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Suşehri/Sivas 1902 Mevcut değil. 

Sücüllü/Yalvaç/Isparta 1944 Kargir eser. Mevcut değil. 

Sürmene/Trabzon 1924 Kargir eser. Mevcut değil. 

Sürüç/Urfa 1925 Mevcut değil. 

Sütçüler/Isparta 1938 Kısmen ahşap eser. Mevcut değil. 

Şabanözü/Çankırı -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Şaphane/Gediz/Kütahya -- Ahşap eser. Mevcut değil. 

Şarki Karaağaç/Isparta -- Kargir eser. Mevcut değil. 

Şarköy/Tekirdağ -- Mevcut değil. 

Şavşat/Çoruh 1925 Mevcut değil. 

Şebin Karahisar/Giresun -- Mevcut değil. 

Şereflikoçhisar/Ankara 1901 Mevcut değil. 
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Şiran/Gümüşhane 1926 Mevcut değil. 

Tarsus/İçel -- Mevcut değil. 

Taşkent/Konya 1944 Mevcut değil. 

Taşova/Tokat 1945 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Tavas/Denizli 1926 Mevcut değil. 

Tavşanlı/Kütahya 1927 Mevcut değil. 

Tekirdağ 1901 Kargir eser. Mevcut. 

Tirebolu/Giresun 1925 Mevcut değil. 

Tokat 
1916-

1920 
Kargir eser. Mevcut. 

Torbalı/İzmir 1934 Mevcut değil. 

Tortum/Erzurum 1930 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Torul/Gümüşhane 1935 Mevcut değil. 

Tosya/Kastamonu 
1944-

1949 
Mevcut değil. 

Trabzon -- Kargir eser. Mevcut. 

Turhal/Tokat 1925 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Tutak/Ağrı 1937 Mevcut değil. 

Tuzla/Gebze/Kocaeli 1910 Mevcut değil. 

Tuzluca/Kars 1938 Mevcut değil. 

Ulubey/Uşak/Kütahya 1909 Mevcut değil. 

Uluborlu/Isparta 1941 Ahşap ve kargir eser. Mevcut. 

Umurlu/Aydın -- Mevcut değil. 

Urfa 1936 Kargir eser. Mevcut değil. 

Urla/İzmir 1905 Mevcut değil. 
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Uzunköprü/Edirne 1902 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Üsküp/Kırklareli 1934 Satın alınmıştır. 

Vakfıkebir/Trabzon 1892 Ahşap eser. Mevcut değil. 

Van 1938 Mevcut değil. 

Varto/Muş 1946 Mevcut değil. 

Vezirköprü/Samsun 1947 Mevcut değil. 

Viranşehir/Urfa 1909 Mevcut değil. 

Yahyalı/Develi/Kayseri -- Mevcut değil. 

Yalova/İstanbul 1936 Mevcut değil. 

Yalvaç/Isparta 1916 Kısmen kargir eser. Mevcut değil. 

Yatağan/Muğla 1948 Kargir eser. Mevcut değil. 

Yayladağı/Hatay 1945 Mevcut değil. 

Yenişehir/Bursa 1927 Ahşap ve betonarme eser. Mevcut. 

Yenipazar/Bozdoğan/Aydın 1928 Kargir eser. Mevcut değil. 

Yeşilhisar/Kayseri 1947 Kargir eser. Mevcut değil. 

Yeşilova/Burdur 1946 Mevcut değil. 

Yeşilyuva/Acıpayam/Denizli 1936 Mevcut değil. 

Zara/Sivas 1925 Mevcut değil. 

Zeyve/Çal/Denizli 1930 Mevcut değil. 

Zile/Tokat 1945 Mevcut değil. 
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