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Say! 3, Mart 2020 

  

Bu karekod araciliG ile 
sayly! elektronik ortamda 

gértntbleyebilirsiniz.



Mimari Hafiza 3. Sayisinda, 

Bu sayimizda; gelenedi gelistiren, Misirli Mimar 
Hasan Fethi’nin mimari calismalarini; stajini RUstem 

Pasa KUulliyesinde gerceklestiren okulumuz 
6grencisinden kullive hakkindaki yazisini; Ankara 

Turk Tarih Kurumu binasina dair gezi notlanni; 
“Atalanmiz insa etmiyorlardi, ibadet ediyorlaradl. 
CUnkU tasa bile sirayet etmesini istedikleri saglam bir 
ruhi degere sahiptiler.” diyen Anmet Hamdi 
Tanpinar’in “Bes Sehir” kifabinin tahlilini ve daha 
fazlasini bulacagiz. 

Ayrica bu sayimizda Universitemizden, Ars. Gor. 
Muhammed Emin AkyUrek hocamizin yazisi ile, 
mimaride geometri-form-strUktUr iliskisi Uzerine bilgi 
edinecedgiz. 

Mimari Hafiza’nin 3. sayisinin icgeriginde verdikleri 
destek icin okul arkadaslarimiza ve hocalarimiza 

tesekkUrlerimizi sunariz. 

Keyifli okumalar dileriz. 

Feyza K6roglu 
Editér
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BIR MIMAR BiR USLUP 

HASAN FETHI 
Davud Abdullah* 

“Bugun mimarlik egitimimizi islah ettigimizi sanlyoruz, ulkemizde 
mevcut olan ve antik medeniyetlerden bize kalan yapilan 

incelerken arkeolojik bakis agislyla bakiyoruz. Bununla yetinmeyip 

nazarl, mimari egitimimize dahil etmeliyiz. 

Ayn zamanda bizim insanimiza ait olan Islam Mimarisi’ni uzak 
ulkelerin mimarisi yani egzotik mimari olarak goruyoruz, asil 
bizden uzak ve egzotik olan alafranga mimari anlayisidir.” 

4 +20, Mimarlik Ogrencisi, 4



  

Hasan Fethi 20 Mart 1900 yilinda Akdeniz kiyisinda bulunan 
Iskenderiye sehrinde, varlikli bir ailede hayata gozlerini act. 

Hasan Fethi’nin annesi kirsaldan gelen kirsala donmeyi cok 
ozleyen biridir. Bundan cok etkilenen Hasan Fethi cocuklugundan 
beri kirsala karsi ilgi duyar. Bu ilgisinden dolayi ziraat okuluna 
gitmek isteyen Fethi, sozlU sinava tabi tutulur. Hasan Fethi bu 

sinavda, misirin ne surede yetistirildigi sorusuna, alti hafta demesi 
gerekirken alt ay der ve boylece ziraat okuluna kabul edilmez. 

Daha sonra Kral I. Fuat Teknik Universitesi’nin (buglnku Kahire 
Universitesi) mimarlik boliimiine girer. Mezun oldugunda 
Mansoura’nin kirsalinda bulunan Talkha ilgesinde yapimi devam 
eden okul insasini denetleme gorevi verilir. Boylece gitmek istedigi 

kirsala kavusmus olur. 

Bekledigi pastoral kirsalin aksine cirkin ve insanlarin, barakalarda 
kot kosularda yasadiklani igin hastalandiklan bir kirsalla 
karsilasan Fethi, hayal kirikligina ugrasa da gitmeyi tercih etmeyip 
kalir ve GOzUm aramaya baslar. Onun gozlemlerine gore sorunun 
kaynag; kirsala, sehir kadar gelir getirmedidi gerekcesiyle yatirim 

yapilmamasiydi. Bununla birlikte, kirsalda yasayan insanlarin da 
kendi imkanlariyla saglik ev insa edebilecek gucleri yoktu. 

Hasan Fethi bu sorunun gozumunt kerpi¢ yap! malzemesinde 

bularak kerpicten yapilar tasarlayip 1930 Mansoura’da sergiler. 
Daha sonra gelen talepler dogrultusunda Kahire’de Kerpic¢ evler 

hakkinda bir konferans verir ve bu konferans sayesinde fikrini 
uygulama firsati yakalar.Daha sonra bu caligmalan hakkinda 
Fakirler igin Mimarlik kitabim yayimlar.



BIR MIMAR BIR USLUP HASAN FETHI 

Uygulamada yerellige Onem veren Fethi’nin temel tasarim 
prensipleri; dogal malzeme kullanimi ve dogal havalandirmadtr. 
Yaptigi basarili islerden dolay1 birgok odule layik gorulen Fethi’nin 

odullerinden birkagi sunlardtr: 

1959: Guzel Sanatlar Tesvik Odulti 
1967: Ulusal Guzel Sanatlar ve Cumhuriyet Nisani Odulu 
1980: Aga Han Mimarlik Odiilli 
1984; Uluslararas! Mimarlar Birligi (UIA) 

Hasan Fethi, 30 Kasim 1989 sabahi Kahire’de kendi insa ettigi evde 
dunyaya gozlerini yumdu. 

  LeXOla Mca Alin (ewe. eral)
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Yeni Gurna Koy 

Eski Gurna koyUu, koruma alaninin icerisinde bir tepede yerlesik 
vaziyette konumlanirdi. KoyUn sakinlerinin cogu gelir kaynaklan 
olmadiqi icin eser kacakciligi veya define aramak gibi illegal 
islerden gelir saguiyorlardi. Misir KUltUr Bakanligi, koruma alani 
olan Gurna koyunu korumak icin, koy sakinlerine ziraatle 
ugrasacaklan yeni yerlesim alanlan olusturma karan alir ve bu 
gorevi Hasan Fethi’ye verir. 

Fethi Yeni Gourna’da kerpi¢ yap1 malzemesi kullanmasiyla beraber 
tek tip ev tasarlamayip her ev sakininin ihtiyacina gore bir tasarim 
gerceklestinr. Bunun nedeni soruldugu zaman soyle cevap verir: 

“Dogada tamamen birbirine benzeyen iki kisi bulunmazsin. Eger 
tek yumurta tkizi olsalar bile gorunusleri ayni olabilir, ama 

hayalleri farklidir. Evin tasarimi da kisinin tahayyullerinin 
neticesidir. Bundan dolay1 koy sakinlerinin yaptiklan evlerden 
birbirine benzeyen iki ev bulamazsiniz. Fransiz sair ve yazar 
Antoine de Saint-Exupery sahra colunden kurtulduktan sonra 
yazdigi “Kale” kitabinda oralarin kulturunu anlatir. O kitapta hep 
ornek aldigim su latif s6zleri soyler: Her atilan adimin bir sey ifade 
ettigi babamin evi...” 

Fethi, Yeni Gurna koyunde oOncelikle bir meydan olusturur. Daha 

sonra cami (cami korunarak bugune gelebildi), hanlar ve pazar gibi 
umdmi yapilar yapildiktan sonra evleri insa eder. Ek olarak da, 

kendisi icin ofis olarak kullanmak Uzere bir ev insa eder. 

insasi planlanan kéylerin sadece besi insa edilebilir.Digerleri ise 
iktisadi ve birtakim engellerden dolayi insa edilemez.



BIR MIMAR BiR USLUP HASAN FETHI 

Dar-wl islam Kampusi 

Dar-el Islam, Amerika 4lim Nuridin Durkee’nin kurdugu kar amaci 
gutmeyen ve egitim veren bir kurulustur. Faaliyetleri igin cami ve 
merkez kurma ihtiyaci duyarlar ve projeyi Hasan Fethi’ye verirler. 

Hasan Fethi projeyi gerceklestirmeden once bolgeyi cok titiz bir 
sekilde arastinir. Bolgede kerpig kullanimini yaklasik Ug bin yildan 
beri var oldugunu Ogrenir ve cekinmeden yapida temel disinda 

ekseriyetle kerpig kullanir. Dikkat ettigi diger bir husus ise 
bolgenin soguk ve yagish bir iklimde bulunmastydi, iklimin sebep 
olacagi olumsuzluklarn minimuma indirgemek icin yapinin dis 
yuzeyini Gamur siva yerine puskUrtme cimento sivasi ile kaplar, 
ayrica cortenler sayesinde suyu yapidan uzaklastirir. 

Tasarim agisindan baktigimizda cami disindaki yapilar bolgenin 

yerel kodlarina gore tasarlar.Uygulama bakimindan da genelde 
yapilarinda yigma yap1 teknigini tercih etmesine ragGmen burada 
gerektiginde karkas sistemi kullandigin1 goruruz. 

Hasan Fethi projesinin tamamlandigini goremeden hayata veda 
eder.Boylece bu proje onun son kamusal yap1 projesi olur. 

Pe Cefn olan eR"  



  

            

    
ARCHITECT: 
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    Dar’til Islam Kamptisti Camii, Cephe ve Kesit Cizimleri, Hasan Fethi 
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AHMET HAMDI TANPINAR 

KITAP TAHLILi 

BES SEHIR 
Bilge Nur Aksu* 

“Istanbul gittikce agacsiz kaltyor. Bu hal, aramizdan su veya bu 

adetin,gelenegin kaybolmasina benzemez. Gelenekler arkasindan baskalari 

geldigi icin veya kendilerine ihtiya¢ kalmadigi icin giderler. Fakat asirlik bir 

agacin gitmesi baska bir seydir. Yerine bir baskasi dikilse bile o manzaray! 

alabilmesi i¢in zaman ister. Alsa da evvelkisi, babalarimizin altinda 

oturduklari zaman kutladig! aga¢ olamaz.” 

Dergimizin bu sayisinda, Ahmet Hamdi Tanpinar’in deneme tarzinda 

yazdigi sehir monografilerini ihtiva eden eseri, Bes Sehir'in yolculuguna 

cikacagiz. 

12° *i2U, ic Mimarik OGrencisi, 1



  

Eserde Tanpinar’in gozUnden Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve 

Istanbul anlatilmaktadir. Eseri okurken, Tanpinar’in Uslubunu ve 

dilini anlayip hissedebilirseniz; kendinizi adeta o sehirlerin icginde 
bulabilirsiniz. Soz konusu sehirlerin; sesini, insanlarini, sehrin 

siluetini ruhunuzun benliginde yasayabilirsiniz. Tanpinar sehirleri 
her yonuyle ele almistir. Sehirler hakkinda mimari, tarihi, dini, 

ticari olarak birgok acidan pencereler agar. MUuthis bir tarih suuru 
vardir ve bu tarih suuruyla beraber 6z elestiri de yer yer gorunur 
eserde. 

Sehirlere farkli zamanlarda yaptigi ziyaretlerinden edindigi farkli 

gozlemleri isiginda, “gegmiste nasildi, simdi nasil” sorusuyla 6z 
elestiri yaparak, bizlere baska bir pencereden bakma firsati verir. 
Mimari acidan bizleri dusundurur. CUnkU eserlerinde sehrin 
duygusunun ve mimarisinin bir butun oldugunu surekli belirtir. 

Ankara’da Haci Bayram-1 Veli’yi satirlarinda islerken, hosgorusu ve 
merhameti icinizi isitir. Bursa’nin yesiline bir dogum ve olum 
olarak bakar. Erzurum’da sehrin taslarim anlatirken adeta sizinle 
konusur. Bakmak ve gormek arasindaki fark bu eserde anlarsiniz. 

Sizler de bu eseri okudugunuz zaman bes sehrimizi de icinizde 
hissedecek; sehirleri, onlara gitmiscesine yasayacaksiniz. 
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KIM Bae: 

RUSTEM PASA KULLIYESI 
Salaheddin Hasan* 

Fevkani yapisi, igerisinde bulunan pasa mahfili ve essiz 

cinileriyle Rustem Pasa Camii dOneminin en gosterisli 
camilerinden birisidir. Sahip oldugu ciniler ile adeta cini 

miizesini andirir. Oyle ki yapildig1 ddnemde de Osmanli’nin 
cinileriyle Unlii cdamisi olarak nam salmis. 

14 *i2U, Mimarlik Ogrencisi, 4



BIRIKIM RUSTEM PASA KULLIYESi 

istanbul’da Fatih ilcesi, Tahtakale semtinde yer alan killliye; 
donemin sadrazami Rustem Pasa tarafindan Mimar Sinan’a 
yaptiritmistir. Kulliye; fevkani cami*, tonozlu depolarla dukkanlar, 

cgesme ve iki handan meydana gelmektedir. Yapildigi donemde de 
yogun bir ticaret bolgesi icinde yer alan caminin daha Once burada 

bulunan Haci Halil Aga Mescidi’nin yerinde cevredeki birgok 
binanin istimlak edilmesiyle insa edildigi bilinmektedir. 

Sinan’in yaptigi camilerin plan gelisimi iginde Gnemli bir yere sahip 
olan ve merkezi plan denemeleri arasinda sekiz destekli merkezi 

kubbeli semanin ilk Ornegini olusturan cami enlemesine 
dikdortgen bir harime sahiptir. Ortada ana kubbeyi tasiyan sekiz 

buyuk ayagin kible ve giris yonUndeki dort ayak, dikdortgen planh 
ve beden duvarlarina yapisik; diger dort ayak ise sekizgen planl 

ve bagimsizdir. Bu ayaklar kemerlerle birbirine baglanarak ana 
kubbenin oturtuldugu sekizgen alan olusturulmustur. Dort kosede 
kemerlerin arkasina sagir yarim kubbeler konulmus, iki yanda 
distan ortasi aynali tonozlu, yanlari kubbe ile ortulu (i¢ten hepsi 
aynali tonozlu) Ucer birimle mekan enine genisletilmistir. Icte 
mahfil seklinde duzenlenen bu birimlerin alti dorder aynali tonozlu 
olarak ele alinmistir. 

proment] 
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Rustem Pasa Cémii Plan ve Kesiti 

*Fevkani cami: Altinda bodrum veya dtikkén bulunan cami. 1 5



BIRIKIM RUSTEM PASA KULLIYESi 

Rustem Pasa Camii sehir igindeki konumu, fevkani yapisi ve Sinan 
camileri igindeki yeri kadar olagan UstU cini sUslemeleriyle de 
unlUdur. Caminin ig ve son cemaat yeri duvarlan ile ayak, payanda, 

pandantif gibi 6geleri ddneminin desen ve teknik acidan en 
gelismis ve en giizel iznik cinileriyle kaplanmistir. Yarim kubbe ve 
tonozlarin icleri sivali ve Uzerleri kalem isi bezemelidir. Bu 
kisimlarin OzgUn bezemeleri XIX. yuzyilda kaldirilmis, yerlerine 
klasik donem usldbu ile bagdasmayan suslemeler yapilmistir. 

Caminin kuzeyinde yer alan yUksek avluya platformun dort tarafina 

yerlestirilmis kapali merdiventerle cikilr. Merdivenlerden ikisi 
camiyi ug taraftan cevreleyen avlunun kuzey koselerinde, diger 

ikisi caminin yanlarindadir. Avlunun on bolUmune baglanan kose 
merdivenlerinin Ustunde gorevliler icin ayrilmis odalar bulunur. 
Avlunun buyuk bir kismini orten ahsap cati, mukarnas bashkli alti 
adet sutunun tasidigi bes kubbeli son cemaat yerini Ug yonden 
cevrelemektedir. Caminin kesme tastan cokgen govdeli, tek serefeli 
ve kursun kUlahli minaresi kuzeybati kosesinde yer almakta ve 
buraya bati yonunden bir kap1 ile ulasilmaktadir. Sadirvan, sokak 

kotunda Uzungarsi caddesi Uzerinde duvarlarla cevrilmis kare bir 
avlunun icinde yer alir. Sekizgen planh, UstU cati ile ortulu 
suslemesiz bir yapidir. Hazire ise, caminin Hasircilar caddesi 
cephesinde sonradan yapilan dukkanlarin yaninda bulunmaktadtr. e 
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BIRIKIM RUSTEM PASA KULLIYESi 

Rustem Pasa Cami, 1660 tarihli buyUk yanginda ve Fatih Camii’ni 
yikan 1766 depreminde Onemli olcude hasara ugramis, depremde 
¢oken kubbesi ve minaresi daha sonra yenilenmistir. 1960-1961, 
1964-1969 yillan arasinda Vakiflar Genel MUdUrlUgUnce tamir 
edilen yap1, 1992-1995 yillarinda esasli bir onarim daha gecirmistir. 

Bu son onarimda Ust ortU sistemini koruyan kursunlarin tamami 
degistirilmis, kubbe ve tonoz i¢lerindeki XIX. yUzyil sUslemelerinin 
altinda klasik karakterde kalemisi nakislar bulunmus ve aslina 
uygun bicgimde yenilenmistir. Ayrica harc, siva, boya, tezhip ve 
kalem isi bezeme ile cini konservasyonlar yapilmis, alg1 ve ahsap 
pencerelerle kindekari ve sedef kakma kapilar, dolap kapaklan, 
ahsap mahfll tavanlarl, mermer minber ve minberin ahsap kulahi 
temizlenerek onarilmistir. 

Sahsen bulunma imkanim olan son restorasyonunda, kubbenin dis 
kisminda yeni kursun levhalar takildi, minarelerin taslarini ve dis 
cephe kesme taslari hidrolik tasi1 kullanarak 1slah edildi. Ayrica 
caminin avlusundaki marangozluk atolyesinde, caminin tum ahsap 
kapilarl ve pencereleri 1slah edildi. Bunun yani sira da cini 

atolyesinde, ciniler uzman ustalar tarafindan itinayla islah 
edilirken, cok hasar gdren ciniler iznik fabrikasinda yeniden 
Uretilip yerlestirildi. Cok hasar gormUs ciniler ise, caminin muze 
olarak islevdirilecek olan bodrum katinda sergilenecektir. 

 



MIMARIDE 

GEOMETRI-FORM-STRUKTUR 
iLISKISI 
Ars. Gor. Muhammed Emin Akytrek* 

18 

   a (a 

“Mimaride pek cok yOnden iddia sahibi yapilarin tasarim 

sureci, geometri-form-struktur seklindeki uclemeyi takip 
ederek gerceklestirilir. Bu nedenle tarihsel surecte 

karsilastigimiz birgok mimari eser, bu u¢ kavramin lyi 
derecede bilgisi ile Uretilmistir. Dunya genelinde nUfus 

artisi, intisaslasmay) ve disiplinlerin bolunmesini 
saglamistir. Buradan hareketle mimar struktur 

kavramindan, muhendis form kavramindan gittikce 
uzaklasmaktadir. Boyle bir ortamda mimar, bi¢gimi 

algilasa dahi strukturel cozUmleme noktasinda eksik 
kalmaktadir. MUhendis ise egitim mufredatinin daha cok 
klasik strukturler Uzerine kurulu olmasi nedeniyle pratik 

bilgisini bu alanda edinmektedir. Bu nedenle yapim 

asamasinda mimariden gelen form, yaygin bilinen ve 
basit olana dogru indirgenebilmektedir. Bu da mimar ve 

mUuhendisi egitim surecinden baslamak Uzere, karmasik 
geometrili formlarin tasarimina karsi mesafeli hdle 

getirmektedir. Dunyada cagdas strukturlerin teknolojik 
seyrine ragmen ulkemizdeki eksikligi, bahsi gegen 

sebeplerden ortaya cikmis olmalidir.” 

*(ZU, Arastirma Géreviisi



  

insan eliyle tasarim, dogal cevrenin analiz edilip estetik ve/veya 
islev amach yorumlanmasidir. Buna bagli olarak istinidye kabugu, 
kaplumbaga kabugu, 6rumcek agi gibi muhtelif mahlukat, 

tasarimci olan mimara ilham kaynagi olur. Mimar dogadan esinle; 
tasarim ve sonrasinda insa eylemini gerceklestirebilmesi icin 
Oncelikle formun geometrisini tanimlar, onu mekan ve hacim 
olarak algilayip yatay ve dusey duzlemlere bolerek cesitli agilardan 
gozlemler (Plan yalnizca bir dUzlemdir.) Daha sonra tercih edilen 
malzeme cinsine gore estetik ve teknigi bir potada eriterek 
hacimlerin strukturel kurgusunu gerceklestirir. 

Mimari; bir izan, tenasup, terkip veya bir diger ifadeyle proporsiyon 

isidir. Yani, yaply1 olusturan elemanlarin birbiriyle uyumlu 
birlikteligidir. Bu uyumlulugun saglanmasi durumunda yap, 

malzeme farki g6zetmeksizin duzenli ve dengeli; dolayistyla estetik 
ve dayanikli hale gelir. Ornegin bir spor/ kiiltlr salonunun 
yuksekligi 5m, bir odanin yUksekligi 3m olur gibi bir bilgi, 
oran-oranti baglaminda eksik kalir. Bir diger Ornekle, binanin bir 
kosesinde bulunan merdivenin iki kenarina perde duvarlar yapmak 

binanin rijitik merkezini degistirip onu dengesiz hale getirir. Bu 
durumda bu noktada ya perde tercih edilmez ya da bir diger 
kosede de kullanilarak denge saglantr. 

Tasarlanan form, struktUrle dogrudan iliskilidir. Bunu orneklemek 
adina bir kemer ve iki ucundan gevsek bir sekilde tutulan zincir 
dusunelim. Bu iki eleman, bicim itibariyle benzerdir; ote yandan 
biri tumuyle basinca, digeri ise cekmeye calisir. Bir Kemerin 
basiklik orani azaldikca dusey kuvvet aktarimi azalir. Buradan 
hareketle bir Ust OrtUnUn egrisel, egik veya katlanmis bir sekilde 
olmasi, ona dogrusal olmasindan daha fazla dayanim kazandirtr. 

Mimar, bigime giydirilen malzemenin tabiatini bilirse elde edilen 
form, somut bir kompozisyon haline gelir. 
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KUBBE 

/ KASNAK 

  

          

KEMER 

FIL AYAGI 

PAYANDA 

Sekil 1: Bir kubbe ve kubbe alti sistemi. 
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Endustri devrimini bir milat kabul eder ve 
Oncesini geleneksel dUnya diye tanmlarsak, 
bu zaman diliminde insa faaliyeti, ahsap 
elemanlarin birbirine eklemlenmesi 

veya toprak cinsi malzemelerin Ust Uste 

yigilmasi seklindedir. Bir yigma yaply1 = 
efektif bir sekilde Uretmek icin kemerler ov 
dizisi veya kompozisyonu kurgulamak 
gerekir. Geleneksel dUnyanin 
mimarideki zirvesi olan Mimar 
Sinan’in basyapitlan SUleymaniye 
ve Selimiye’den hareketle; 

tasarlama eylemi, yuzlerce ton 
agiriigindaki bir kubbenin islevsel 

ve estetik bir sekilde yukUnUu 
zemine aktarmaktir. Sekil 2: Mimar Sinan, Selimiye Cami, Edirne, 1574. 

  

    

  

   
   

Eylem bu olduguna gore, boylesine bir yap kubbeden zemine 
dogru alcalip yayilacak sekilde tasarlanmalidir. Kubbe, plan 

duzleminde yukunu halkalar hdalinde yayar. Bu yuzden dengeli bir 
kubbe alti sistemi/ baldaken/ cardak gereklidir. Bu sistem bazen 

cokgen, bazen de dort temel ayak Uzerine kurgulanir. Ancak her 
sekilde temel prensip, kubbenin kemer, pandantif, fil ayaqi, 
payanda gibi elemanlarla yukUnuUn dengeli bir sekilde zemine 

aktarilmasidir. Boyle bir yapida malzemenin tabiati, tasarimi 
dayaniklik, islevsellik ve estetik siralamasini takip etmeye 
yoneltir. Bu durumda tasarimin niteligi, egrilik yonu yukaridan 
asag1 olan elemanlarin zarif ve dengeli bir butunlUk icerisinde 
kurgulanmasindan kaynaklanir. Selimiye gibi bir yapinin insas1 ise, 
tasariminin aksine zeminden kubbeye dogrudur. Zira yaklasik 2000 

tonluk Selimiye kubbesi, herhangi bir iskele ile ayakta tutulamaz. 
(Sekil 1 ve 2) 
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BETONARME KUBBE     
Sekil 3: Pier Luigi Nervi, Palazzetto DelloSport, Roma, 1957. 

Endustri devrimiyle birlikte celik ve betonarme yapi sektorUne dahil 

olur ve yer cekimine meydan okuyan, nispeten serbest geometrili 
yapilarin insasi mumktn hale gelir. Ornegin bu teknikle yapilan bir 

kubbe, yUk olmaktan kurtulur ve yapiy1 tanimlayan bir tasiyici 
eleman ve ortu halini alir. Cunku malzeme bunyesindeki celik, ona 
gecici deformasyon ozelligi, yani esneklik kazandirir. Malzemenin 
bu ozelligini kesfeden yapi tasarimcilan, geleneksel dUnyanin yap 
elemanlarindan gittikge uzaklasarak yigma teknigiyle Uretimi 
mumkun olmayan cift egrilikli veya serbest egrilikli formlan 
struktur hdline getirebilmislerdir. Bigimin egriliklerinin asagi ve 
yukarl bakacak sekilde iki yonlU olarak duzenlenmesi, ilk kez 
betonarme kabuklarla yapilir. Kubbe, cesitli eliptik formlar ve semer 
formu, bu teknoloji ile cok kez bina hdline getirilir. Betonarme 
kabuklar, bir istiridye kabugu gibi boyutuna nazaran dayanikli ve 
bir tul gibi de narindir. Bu yapilarin insasindaki basar1 ve kalite, 

kalip isciligi ile iliskilidir. Dolayisiyla form, bu kalibin Uretimine 
imkan verecek sekilde tasarlantr. (Sekil 3 ve 4) 

SEMER FORMLU SERBEST GEOMETRILI 
BETONARME KABUK A IZGARA KABUK 

  

    
  

      

  

Sekil 4: Felix Candela, Los Manantiales Restoran, Meksiko, 1958. 

Sekil 5: FreiOtto, BundesgartenschauMannheim, Almanya, 1975. 
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Bir trend olmaktan cikan, fakat gunumUuzde hala uretilen 
kabuklarin yerini; uzay kafes, kablo agi ve 1zgara kabuk gibi 
sistemler alir. Bu sistemlerin temel ortak noktasi, eleman ve sistem 

duzeyinde sira disi hafiflik ve elastikiyetidir. Bu struktur sistemleri, 
geometrik ifadesinin malzemeye burunmus hali gibidir. CunkU 

kullamlan elemanlar, yapinin butUnUne oranla birer dogru veya 
egri parcalan gibi gorunur. Bu sayede yapi, geometrisi serbest 
egrilikli (amorf) bir sekilde insa edilebilir. Bu yapilarin tasarim1, 
geometrisinin tek denklem ve grafikle ifade edilemeyisinden dolay1 
parametrik olmalidir. Boyle bir tasarimda, her bir eleman ayrica 

modellenir, Uretilir ve yerine konumlandinlir. Bu strukturler, her ne 

kadar tanimsiz bir geometriye sahip olsa da dengeli ve ahenkli 

olmalidir. Nitekim yapilar, ruzgar ve deprem gibi asimetrik yukler 
karsisinda malzemeden once bicimin etkinligine gore davranis 
gosterir. (Sekil 5 ve 6) 

EGRILIKLI UZAY KAFES 

  

  

Sekil 6: Zaha Hadid, Haydar Aliyev Ktlttir Merkezi, Bakti, 20. 

Geleneksel ve modern dUnyada yapi tasarimcilarinin temel 

paydasi, geometri-form-struktUr kurgusunu bir buttn olarak ele 
almalaridir. Onlarin basarisi, iyi birer gozlemci olmalan; insa 
edecekleri yapilari bilfiil modeller, prototipler ve diger yapilar 
uzerinden analiz edip degerlendirme yapmalaridir. Boylece 
malzemenin tabiatini tanir, davranisim bilir ve bir araya 
geldiklerinde olusacak manzumeyi tasavvur edebilirler. Bu, onlara 

teknik ve estetigi birbirini tamlayici unsurlar olarak algilama yetisi 
kazandinr. Onlarin eserlerinden yola cikarak mimarin, -bir saheser 
uretmese de- fonksiyona gore bicgim turetmesi ve bu bicgimi uygun 
malzeme ile mUutesekkil hale getirmesi gerekir. Bu da struktur 
bilgisiyle mumkundur. Yani agiklik gegmenin araci malzeme cinsi 

olarak “celik” veya doseme cinsi olarak “kaset” degil; fonksiyon, 
davranis ve bicim kosullarina gore belirlenen struktur tipidir. 
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GEZi YAZISI 

TURK TARIH KURUMU BINASI 
Selma Tufan* 

Turgut Cansever’in Aga Han Mimarlk Odiilii almis eserlerinden biri 
olan Turk Tarih Kurumu binasini 2 Aralik 2019 tarihinde, Turgut 
Cansever’i ve onun mimari Uslubunu daha iyi kavramak ve eserleri 

hakkinda sadece okuyarak degil, ayni zamanda o mekanda bizzat 
var olarak yap hakkinda bilgi edinme amaciyla ziyaret ettim. Bir 
kullanicl gozUnden yapiya bakmami saglayan bu geziyi sizlerle 
paylasmak istiyorum. 
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Bildigimiz Uzere TTK binasi Turgut 

Cansever ve Ertur Yener tarafindan 

tasarlanmistir. 1951 yilinda 
tasarlanmaya baslanan yapinin 
projesi 1961 yilinda tamamlanmis 
ve 1967 yilinda bina kullanima 
agilmistir. 1980 yilinda ise; 1977’den 
beri her 3 yilda bir Islam Kultdrunt 

iyi bir sekilde yorumlayabilen 
cagdas tasarm restorasyon, sosyal 
konut ve toplumsal gelisim gibi - 
projeleri kapsayan mimarlik odulu 
olan Aga Han Mimarlik Odilii’nii 
kazanmistir. Turk Tarih Kurumu 
binasinin bu odulU kazanma gerekceleri; +; yapinin cagdas yapi 

teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle birlestiren bir mimariye 
sahip olmasi, merkezi avlunun geleneksel Osmanli yapilarini 

yansitmasi ve ayn zamanda gelenekten neler dgrenilebilecegini 
bizlere gostermis olmasidir. 

  

Binanin giris cephesindeki sagir duvarlarin daha On planda olmasi, 
cephede soguk renklerin kullanilmasi ve kaplama malzemesi olarak 

soguk bir malzeme olan tasin (koyu renkli Ankara tas1) secilmesi 
yaplya disaridan bakanlara o heybetli gorunumuyle resmi bir yap! 

oldugu ve gorevi itibariyede olduk¢a ciddi bir kurum binas1 
oldugunu ilk goruste hissettirdi. Bina, hemzemin katin geri 
cekilmesiyle olusan ust katlardaki konsollarla hem de betonarme 
taslyici kolonlarin disaridan belli edilmesiyle ayaklarinin Uzerinde 
durarak adeta koruyucu bir kale gibi bizleri karsilyor. 

   

  

     

      

      
  

Turk Tarth Kurumu Zemin Kat Plant Tiirk Tarih Kurumu 1. Kat Plam
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Turk Tarih Kurumu Binasi Kesiti 

Yapinin sahip oldugu iki adet giristen biri olan ana giris, konferans 

salonunun oldugu zemin kattaki fuayeye, orta avluya ;diger giris 
ise, binanin sag tarafindan birinci kattaki ofislerin oldugu alana 

cikiyor. Zemin katinda konferans salonu, kitap depolan olan 
binanin ust katlarina ise kutuphane, okuma salonlan ve ofisler 
yerlestirilmis. Binaya ilk girdigimizde gezi icin izin almak amaciyla 
TTK kutuphane muduru Nesecan Hanim ile gorustuk. Boyle onemli 
bir mimari eseri bizlerin incelemesinden, arastirmasindan cok 
memnun olacagini soyleyerek bize gezide bir sure eslik etti. 

Oncelikle orta hol etrafinda diizenlenmis olan yapinin Uist 
katlarindan orta avluyu inceledik. Tepe isikliklan, Cansever’in Siirt 
kilimlerine benzettigi ¢cizgili mermer zemin kaplamalarina 

yanslyarak muazzam bir gorUntu olusturuyordu. Bu aydinlik ve 
icine kapali alan onu Gevreleyen ahsap kafeslerle birlikte yapinin en 
canli kismi, merkeziydi. Bu orta avlu bina icerisindeki kullanicilara 

Ankara’nin kesmekesinden, trafiginden uzak ayri bir disa kapali 
mekan arz ediyordu. Ust kat hollerinin avluya bakan kisimlari 
gelenekselligi animsatan ahsap kafeslerle cevreleniyor. Bu kafesler 

agilip kapandikga orta hole ayri bir hareket kazandirmakla birlikte 
ayni zamanda Ust katlardaki kutuphane ve caligsma odalani gibi 
sessiz mekanlari orta avludan estetik bir sekilde ayirmis oluyordu. 
Ayrica Gogu projede yapinin dis cepheleri daha cok dusunulUrken 
bu projede yap icerisindeki kullanicilar da Gnemsenerek ig avluya 

bakan cephelere ozen gosterilmesi oldukg¢a etkileyiciydi. 
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Turk Tarih i Binasi’ndan muhtelif (6)  
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Nesecan Hanim’a bu orta avlu hakkinda bilgi alirken, bize fuaye 
olarak kullanilan bu alanin eskiden konferans salonuyla gerektigi 

zaman ig ice gecerek tek bir mekan olusmasini saglayan kalin bir 
perde ile ayrildigini 6grendik. Fakat konferans salonuna sonradan 
yapilan mudahalelerle bu perdenin yerini bir duvarin almis 
oldugunu goruyoruz. Yapilan mudahaleler sebebiyle bu olduk¢a 

Onemli detaydan ne yazik ki gunumUzde herhangi bir iz 
goremiyoruz. 

Binadaki iki adet merdivenden biri gcalisma odalani ve ofisler 
arasinda gecis saglarken; dairesel olan diger merdiven ise daha 

sakin bir noktada konumlanmis ve cephede tumUuyle pencereyle 
gecildigi icin oldukga aydinlik. Yapidaki sirkUlasyon alanlarinin da 
orta avluda oldugu gibi Akdeniz mermeriyle kapl oldugunu 
gorduk. Ayrica ust kat hollerinde mermerlerin cizgileri kullanicilan 
yonlendirecek sekilde sirkulasyon yOnunde kullanilmis olmasi da 

guzel bir detaydi. 

Pa ena Caen) Cea Bakis_  



GEZi YAZIS| TURK TARIH KURUMU BiNASI 

Ust katlarda dolasirken dinlenme alaniyla karsilasiyoruz. Burada 
binanin kullanicilar’ dUsuntlerek, tim mobilyalarl Cansever 
tarafindan tasarlanmis, orta avluya bakan guzel bir istirahat alani 

olusturulmus. Dinlenme alaninda biraz vakit gecirdikten sonra 
kutuphaneye giriyoruz. 

Yapinin tum tefrisatinda oldugu gibi buradakiler de Cansever 
tarafindan tasarlanmis. Calisma masalarinin tasariminda, kisiler 
calisirken esyalarini koymalanri icin ayn bir kisim bile dusunulmus. 
Ayrica kutuphanedeki calisma masalari ve kitapliklarin tasamminin 

ayni dilde olmasi da mekana ayn bir ahenk katmis. 

  

  

  

  

  

              

t meag! wf 
my eocele 

a ae 

DT 

Dinlenme Alam ae Zemin Kat ve Ust Kat Holleri  



GEZi YAZIS| TURK TARIH KURUMU BiNASI 

  

Kittiphane 

Kutuphaneden sonra toplanti odasina gidiyoruz. Burada ahsap 
masalarin birlesmesiyle iki adet i¢ ige gecmis elips seklinde 
toplanti masasi tam merkeze konumlandirlmis. Kutuphane ve orta 
avluda oldugu gibi tepe isikiiklan ile oldukga aydinlik halde olan 
bu mekdnin sag ve sol duvarlari ahsap ile kaplanirken tam 

karsimizda kalan duvar Marmara mermeri ile Kaplanmis. 

Son olarak Cansever’in, Turk Tarih Kurumuna disaridan gelecek 
olan arastirmacilar igin yaptigi calgma odalarina ugruyoruz. 
Arastirmacilarin bina icinde rahatcga calisip ayni zamanda 
konaklama problemi yasamamalan icin onlara Ozel odalar 
duzenlenmis. Banyosuna, tuvaletine varana kadar her seyi 
dusunulmus. GUnUmUzde bu odalar ofis olarak kullaniliyor. 

Gezi burada sonlandi. Bu gezi sayesinde; gelenekten ders cikarip 
ona dair izleri tasiyarak nasil yepyeni cagdas bir proje 
olusturulabileceginin bir Grnegini gormus; mimarinin aslen insan 
igin oldugunu, Oncelikli olarak insan psikolojisi ve konforu 
diisiinilerek tasarim yapildiginda nasil giizel eserlerin ortaya 
ciktigini gormus olduk. Bizlerin gorevi ise ayni hassasiyetle bu 
eserleri koruyabilmek ve bizden sonraki nesillere bunun gibi 
Onemli eserler birakabilmektir. 
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BIR SANATKAR BIR SANAT _— 
KIRMIZIY! ARAYAN ADAM; FAIK KIRIMLI, AMEL-I FAIK 
sura Nur Uzun* 

  

“Toprak, astar ve sirin uyumudur Gini. Cini bir ates oyunudur. 
Renklere ve kaliteye atesle hakim olunur.” 

iznik cini ve seramiklerinin 20. yUzyildaki en Gnemli isimlerinden 
olan ve sanatinda "Ustalarin Ustasi" olarak anilan Faik Kiriml, 1935 

yilinda istanbul’da dogdu. Aslen Kinm Turklerinden olan Kinmh, 

20'li yaslarda sanata gravurle basladi ve o donemde antikaya 
merak sald. 60’l yillarda Kapali Carsidaki bedestende, Polivya adli 
bir Rum sayesinde, ilk defa Iznik Cinilerini tanidi. “Iznik Cini Sanati 
nedir?”, “Iznik nedir?” bilmiyordu. Zaman icerisinde ciniye olan 
ilgisi Istanbul’daki Gini Sanati Uzerine g6zlemler yapmaya 

surukledi. 
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Amel-i Faik Imzali Seramik Kase 

istanbul’da yaptigi Gini Sanati gdzlemlerinde, 17. YUzyilin ikinci 
yarisindan itibaren Osmanli Devleti'nin yasadigi ekonomik 

sikintilar nedeniyle renkleri giderek bozulmus olan Cinilerin, 
donemin yabanci sanatcilan tarafindan yapilan restorasyonlarda 
hak ettigi hassasiyeti de gormedigini fark etti. Bunun Uzerine Cini 
ile ilgili arastirmalara basladi. Uzun yillar Topkapi Saray ve 
Osmanli arsivlerinden Cininin 16. yuzyildaki orijinal teknigini 

arastirdi. 

Yaklasik 10 yil suren atolye calismalarl sonucunda Kirimli, 350-400 
yil sonra Cini Sanatini yeniden canlandiran ve orijinal sir alti 
teknigini uygulayabilen tek kisi oldu. Birgok renk gibi kaybolmus 
olan mercan kirmizisi rengini buldu. Tum zorluklara ragmen 

“boylesine fedakarlik ve ugras gerektiren bu sanati baskalarina da 
Ogretmeliyim” disuincesi ile Iznik’e gitti. Atélyesini kurdu ve 
ogrencilerini yetistirdi. 1976 senesinde Galata’da sergisini act. 

11 Aralik 2011 tarihinde istanbul'da vefat etti. 

Kirmiziy! arayan adam; Faik Kirimlt 6 portaji. 
https://www.alifart.com/search/?keywords=AMEL-%%c4%b0%20FA%c4%b0K&searchtype=1 33
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CINI SANATI NEDIR? 
Cini; kelimesinin etimolojisine bakildiginda Osmanlica cini (Cin’e 
ait, Cin isi) olup, porselen (seramik) sanatim dUnyaya tanitan 
Cinlilere izafetle Cin isminden turetildigi dusunulmektedir. Orta 
Asya’da baslayan ve buyuk olcude gelisen seramik sanatinin bir 
kolu olan Cinicilik, 11-12.yy’da ilk MUsluman Turk Devleti olan 
Karahanlilar’a ait yapilarda gorulmeye baslanmis, Selguklular ile 
Anadolu’ya girmistir. 

icerisinde kuvars ve cam tozu bulunan, bir tiir killi topraktan 
yapilmis hamurun sekillendirilmesiyle birlikte, yuzeyine astar 

surulur ve kurutulur. Odun firinlarinda pisirilerek, pUruzsuz bir 
yuzeyi olan biskUvi elde edilir. Sonrasinda kagit Uzerine ajur 

teknidi ile hazirlanan motifler komUr tozuyla biskUvinin yUzeyine 
aktanlir ve motifin tahriri, firga yardimi ile siyah boya kullanilarak 
cizilir. Motiflere cesitli mucevherlerin renkleri tefsir edilerek sir 
altina gizlenir. Boylece cininin atesle imtiham baslar, zamanla 
renkler ve motifler anlam kazanarak hemhal olur ve sir ¢ozulur. 
Sirrin olusturdugu bu hikayeye cini denir. 

Cini yapma sanati da Cinicilik 
olarak adlandinilir. Cinicilik sebat 
ve sabir gerektiren mesakkatli bir 
Zanaattir. Ciniciligin “minai”, 
“luster”, “perdah”, “sir alti” gibi 
kendine OzgU yapim ve susleme 
teknikleri oldugu gibi farkli ustalik 
gerektiren mertebeleni vardir. 
Sekillendirme yapan “carkqi”, 
susleme ve dekorlarl yapan 
“tahrirci”, desenleri ve ig kisimlar 
boyayan “boyamaci” ve firinlanma 
islerini yapan “firinci” gibi 

: isimlerle anilan ustalar, kalfalar ve 
ages ciraklar bulunmaktadr.   34
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yx 

Cini Sanati duvar cinileri “kasi” ve kullanma seramik “evani” olmak 
uzere ikiye aynlir. Kasi de, buyUk levhalar (duvar cinileri) halinde 
olan ciniler ve kugUk pargalardan (mozaik) olusan ciniler olarak 
ikiye ayrilir. Duvar cinileri genellikle altigen, kare ya da baska 

bicimlerde olup, mimaride daha cok yapilarin ig mekanlarinda ve 
duz yuzeylerinde kullanilir. Mozaik Cini ise Cinilerin pisirilmeden 
Once kucuk parcalara bolUnmesiyle hazirlanir. Cini mozaik 
teknidiyle de yapilarin i¢ ve dis bolumlerindeki duz ya da egik 
yuzeyleri kaplanabilir. 

  
Cini Sanati gibi tim Geleneksel Tiirk Sanatlarimizda; O’nun ile 
yarisa girmiyor, bir zuhurda bulunmuyor, sadece temasa ediyoruz. 
Su noktada aklima Necip Fazil Kisakiirek’in “Benim goziim, biiyiik 
sanatk@érlikta!” s6zii geliyor. 

https://aregem.ktb.gov.tr/TR-159254/cinicilik-sanati.html 
https://islamansiklopedisi.org.tr/cini 
http://www.ktsv.com.tr/sanat/7-cini 

https://www.kulturportali.gov.tr/portal/gelenekselciniustaligi 35



MIMARLIK SOZLUGU | Zeynep Karahan* 

Vitray: Pencereleri sUslemek icin; kesilmis renkli camlan, ince 
kursun, agag Gubuklar ya da alc ile birbirine baglayarak yapilan 
bir cesit resim. 

Bu cesit pencereler Avrupa’ya Dogu’dan gitmistir. Eskiden buyuk 

cam levhalar yapilamadigi icin, buyuk pencerelerde kuguk cam 
parcalan yan yana getirilerek, tas ya da alc kayitlarla 
baglanirdi. Bu pencereler Bizans’ta da gorulmektedir. Osmanlilar 
Avrupa’daki gibi kursun cubuklar kullanmamislar, bunun yerine 
algi kayitlardan yararlanmislardir. Bu nedenle bu cesit 
pencereler algi pencere de denir. 
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MIMARLIK SOZLUGU 

Rumi: Anadolu Selcuklularinin UslOplastirdiklan filiz, yaprak ve 
hayvan Orgelerinden meydana gelmis kivrikdal suslemesi. Rumi 
susleme birbirine bagh, uglam kus gagalarini andiran yarim 

palmetlerle sona eren kivrimlardan olusur. Bu 6rge, Osmanh I¢ 
Mimarliginda cok kullanilmistrr. 
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He YON 
Sarak: Yapi yuzlerinde boydan boya giden yatay, enli, az cikintili 

suslU ya da duz yuzlU silme. 
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Ansiklopedik Mimarllik Sézlligl, Dogan Hasol 
Cizimler Zeynep Karahan’a aittir. 37
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MIMARLIK VE SANAT 
KULUBU 

Bu dergi, istanbul Sabahattin Zaim Universitesi 
Mimarlik ve Sanat Kullbu 

yayinidir. 

*Eskiz, Omer Faruk Tekin


