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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin
2003 yılından bu yana sistematik bir biçimde
yürüttüğü “Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi” Cumhuriyet döneminde inşa edilen önemli
mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve bu arşivin toplumun tüm kesimleri ile paylaşılarak,
kent kültürünün oluşumuna katkıda bulunulması amaçlarıyla ortaya çıktı.

Cumhuriyet dönemi mimarlık ürünlerine yönelik arşivin geliştirilebilmesi ve bu bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla proje kapsamında farklı araçlar geliştirilmiştir. Web sayfası üzerinden aktarılan bilgi birikimi, TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin arşivinin
kullanıcılara açması ile daha fazla kesim tarafından kullanılabilir hale gelmiştir.

Uzmanların ve akademisyenlerin bilgi dağarcığı ile gelişen proje çeşitli etkinliklerle kamuoyuna tanıtıldı. Proje kapsamında yer alan
binaların akademisyenlerin ve uzmanların titiz
seçimleri ile birlikte belirlenmesinin ardından
Bina Kimlikleri Sergisi üç etaplı olarak hazırlandı. Bina Kimlikleri Sergisi sırası ile “Cumhuriyetin 10 Yılı”, “Cumhuriyetin 25 Yılı” ve
“Cumhuriyetin 50 Yılı” başlıkları ile yurtdışında
ve yurt içinde pek çok üniversite, kamu kurumu, sergi salonu, çeşitli kentsel mekânlarda
ve etkinliklerde sergilenerek, Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası kamuoyuna tanıtıldı. Her
sergi ile birlikte ortaya çıkan Bina Kimlikleri
Katalogu gerek mimarlık öğrencileri, gerekse
de mimarlık ve kente ilgi duyan kesimlerce talep edilir hale geldi.

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi kapsamında yer alan yapılara dair bilgi birikiminin
çoğaltılması amacıyla düzenlenen “Bina Kimlikleri Söyleşileri” kullanıcılar, kentliler, uzmanlar ve mimarları bir araya getirerek mimarlık,
kent kültürü ve gündelik yaşam ilişkisi üzerine önemli köprüler kurmuştur. Bina Kimlikleri Söyleşilerinde ortaya çıkan birikim, yapıya
dair kapsamlı bilgiler ve değerlendirmeler
yayın haline getirilerek mimarlık ortamına ve
okuyuculara sunulmuştur.

Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi’nin amaçlarının başında mimarlık ve kent kültürünün
desteklenmesi olduğu kadar, mimarlık mesleğine ait bilgi birikiminin arttırılması da yer
alıyor. Cumhuriyetin ilanından başlayarak
günümüze kadar mimarlık üretim biçimlerinin
anlaşılması, mimarlık tarihine katkıda bulunulması, mimarlık tarihini şekillendiren olayların
ortaya çıkartılması, Türkiye’de mimarlık ortamını şekillendiren aktörlerin tartışılması konuları da projenin hedefleri arasında.

Mimarlık kültürünün toplumla buluşması,
Cumhuriyet dönemi mimarlık kültürünün
arşivlenerek bellek oluşturulması çerçevesinde çalışmalarına devam eden projeye
yönelik oluşan olumlu tepkiler, Türkiye’de
modern mimarlık mirasının korunması konusunda duyarlılık oluşmasını da sağladı.
Bu tepkilerin çoğalacağı umuduyla, Mimarlar
Odası Ankara Şubesi’nde ilgili dönemde Bina
Kimlikleri ve Envanteri Projesini oluşturup,
geliştiren Prof. Dr. İnci Aslanoğlu ile Proje
Koordinatörü Doç. Dr. Elvan Altan’a, Proje
Ekibine ve Proje Çalışanlarına teşekkür ederiz.
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
45. Dönem Yönetim Kurulu

Yapım Tarihi
Yeri		
Mimarı		
Bugünkü İşlevi

: 1944-1946
: Bakanlıklar, Ankara
: Paul Bonatz
: Kısmen boş - konut/lojman

Saraçoğlu Mahallesi

(Namık Kemal Mahallesi)

Ankara’daki mesken bunalımını önlemek
üzere 1944 yılında çıkarılan Memur Mesken
Yasası uyarınca başlatılan bu konut grubu,
İkinci Millî Mimarlık Akımı’nın başkentteki
önemli bir örneğini oluşturmaktadır. Mimar,
1920’ler Almanya’sının Siedlung anlayışını
getirmeye çalıştığı yerleşmede, konut
bloklarının yanısıra çocuk bahçesi, ilkokul ve
ortaokul ve İl Halk Kütüphanesi olarak işlev
gören o zamanki sosyal binayı ortak kullanım
için tasarlamıştır. Mahallenin yerleşme düzeni
yapıldığı yıllarda eleştirilere hedef olmuş,
topoğrafyaya uyumun başarılı olduğu, ancak
yönlendirmenin iyi olmadığı ifade edilmiştir.
(Arkitekt, 1946, 169-170, 56)
Bitişik nizamda, gruplaştırılmış değişik tip
ve yükseklikte tasarlanan apartmanlarda
iki, üç ve beş odalı, altı tip olarak planlanan
642 daire gerçekleştirilmiştir. Konut blokları

bodrum üzerine iki, üç ya da dört katlıdırlar.
Cephelerinin odalara tekabül eden kısımları
dışa doğru, bazıları balkon olan çıkmalar
yaparlar. Konutların dış biçimlenmelerinde
1940’lı yıllarda mimarların millî mimarlık
arayışları içinde bir öneri çözüm olarak
Sedad Hakkı Eldem tarafından ortaya
atılan “Türk Evi” temasının yansımaları
izlenmektedir. Geniş saçaklar, cumbaya
öykünen destek üzerindeki cephe çıkmaları,
pencere modülasyonları, sacdan yapılma
kafes biçimli balkon korkulukları geleneksel
Türk evinden alıntılardır. Ancak mimar Türk
Evinin plan düzenini bu konutlar için kaynak
olarak görmemiş, hem bu nedenle, hem
mekân organizasyonu açısından ve de yapı
ekonomisi ilkelerinin göz önüne alınmaması
nedeniyle yapıldıkları yıllarda planları başarısız
bulunmuştur.
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1. Nuray BAYRAKTAR
2. Emre MADRAN
3. Faruk BİLDİRİCİ
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SUNUCU- Hepinize bu akşam bizimle olduğunuz için hoş geldiniz diyor ve teşekkür
ediyorum. Bugün “Bina Kimlikleri Söyleşileri” dizisinin altıncısını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü oturumumuzun yöneticisi Sayın Nuray Bayraktar, konuşmacılarımız Sayın Faruk
Bildirici ve Sayın Emre Madran.
Biliyorsunuz Bina Kimlikleri Komisyonu kendi tariflediği bir sistematik içerisinde Ankara’nın kültürel miras niteliği taşıyan yapılarını ve alanlarını konu edinen çalışmalarını yıllardır sürdürüyor. Saraçoğlu Mahallesi merkezde olması, hem mahalleye hem o bölgeye
yönelik dönüşüm girişimleri nedeniyle sürekli gündemde. Bu yüzden de bu söyleşinin
önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi kısa bir filmle başlayacağız, daha sonra konuşmacılarımız değerlendirmelerini bizimle paylaşacaklar.
Bu arada bir bilgi vermek istiyorum. Ankara Şubesi Kent Görüntüleme Merkezi’nin “Ankara’da Sonbahar” konulu sergisi burada. Geçtiğimiz haftalar içerisinde üyelerimizin yaptıkları görüntüleme çalışmalarının ürünlerini burada değerlendirmelerinize sunuyoruz.
Belki söyleşinin ardından izleme fırsatınız olabilir. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum ve
sözü Nuray Bayraktar’a bırakıyorum.
NURAY BAYRAKTAR (OTURUM BAŞKANI)- Ben de öncelikle Bina Kimlikleri Komisyonu adına hepinize hoş geldiniz diyorum ve sayın konuklarımıza katılımları için teşekkür
ediyorum.
İki mazeret bildirmek durumundayım: Ali Cengizkan hocamız ilk programda bildirilmesine rağmen aramızda yok. İzmir’de bir jüri toplantısına katılmak zorunda olduğunu ifade
etti. Berrin Balay, GİSAM’dan, biraz sonra izleyeceğimiz filmin yapımcısı, aramızda olacaktı, ancak onun da özel bir nedenle bulunamayacağını biraz önce öğrendik. Özürlerini
iletti.
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Öncelikle filmi izleyelim. Daha sonra ben Ali
Cengizkan hocamızın olmamasından da yararlanarak, kendime çok kısa bir söz vermek
istiyorum izninizle. Bir genel değerlendirme
yapmak istiyorum döneme ve Saraçoğlu Mahallesi’nin var olmasını sağlayan koşullara ilişkin. Sonrasında, Emre Madran hocamız mahallenin özelliklerine dair bize bir sunuş yapacak
ve Faruk Bildirici bize Saraçoğlu Mahallesi’yle
ilgili duyumsadıklarını aktaracak, bizimle duygularını paylaşacak. Her iki konuğumuza da bir
kez daha teşekkür ediyorum. Filmimiz hazırsa
izleyebiliriz.
FİLM GÖSTERİMİ
OTURUM BAŞKANI- Çok hoştu film, emeği
geçen herkese özellikle bu filmi bizimle paylaştığı için, Berrin Balay’a bir kez daha teşekkür
ediyorum.
Filmin son bölümünde izlediğiniz ağaçlara plaket çakılması sürecinde Mimarlar Odası Ankara
Şubesi’nden bir çok katılımcı gibi ben de vardım, o süreci sizinle kısaca paylaşayım istiyorum.

O dönem lojmanların satışı gündemdeydi ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi buna ilişkin
bir kampanya başlatmıştı. O kampanyanın devamı olarak ağaçlara plaketler çakılmıştı.
Filmin ardından, ben kendime söz vererek, sizi çok sıkmayacağımı umarak, mahallenin
kurgusuna ilişkin, yerleşimin nasıl ele alındığına ilişkin bazı değerlendirmeleri paylaşmak
istiyorum. Ancak sizlere görsel bir sunuş değil, bir okuma yapacağım. Saraçoğlu Mahallesi’ni birçok açıdan ele almak mümkün. Biraz önce izlediğimiz anlamda, fiziki mekân
olarak, sosyal yaşam koşulları olarak, önerdiği yenilikler olarak konuşmak mümkün.
Ben burada öncelikle genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Saraçoğlu Mahallesi’ni var
eden koşullar nelerdi, fiziki koşullar nasıldı, politik koşullar nasıldı, bunlara ilişkin birtakım
değerlendirmeleri sizlerle paylaşacağım.
Saraçoğlu Mahallesi’ni kent içerisinde özgün fiziksel dokusu, önerdiği özgün yaşam biçimiyle, şehircilik ve mimarlık alanlarında yol açtığı tartışmalar üzerinden konuşmaya
başladığımızda mahallenin özelleşmiş bir yerleşim yeri olduğunu görüyoruz. Saraçoğlu
Mahallesi bu özelleşmiş durumu nedeniyle, 14.04.1979 tarihinde 1610 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla, 1. Derece Kentsel Sit Alanı olarak ve
konutların her biri de eski eser olarak tescillenmiştir.
Burada paylaşılan değerlendirme, Saraçoğlu Mahallesi’ni konuşmanın ancak geniş bir
çerçevede, dönemin toplumsal ve ekonomik koşullarını, bu koşullarla belirlenmiş mimarlık ortamını, konut sorununa ilişkin dönem politikalarını konuşmakla mümkün olacağı
saptamasıyla oluşturulmuştur. Değerlendirmede, öncelikle mahalle fikrine vurgu yapılmakta ve Saraçoğlu Mahallesi ilkler bağlamında tartışılmaktadır.
Dönem, İkinci. Dünya Savaşı’nın etkilerinin toplumsal ve ekonomik yapıda yoğun olarak
hissedildiği 10 yıllık bir periyodu kapsamaktadır.
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Devlet müdahalesinin ekonomik yapıda belirleyiciliğinin arttığı, ancak özel sektörün de
korunmaya çalışıldığı dönemde, savaş ekonomisinin yeni zenginler yaratması, savaş öncesi
stoklanan malların yüksek fiyatlarla satılması,
ekonomik açıdan birçok sorunu da beraberinde getirmiştir.
Savaş ortamı, milli duyguları ön plana çıkarmış, devletçiliğin önem kazanmasıyla birlikte,
memur ve askerlerin ayrıcalıklı oldukları bir
yaklaşım benimsenmiştir. İçte ve dış ülkelerde
tek parti iktidarının sorgulandığı, CHP iktidarına
yönelik tepkilerin arttığı dönemde bu tepkiler,
1946 yılında Demokrat Parti’nin kurulmasına
ve aynı yıl çok partili seçimlerin gerçekleştirilmesine yol açmış, 1950 yılında CHP iktidarının
sonlanması, Demokrat Parti iktidarıyla yeni bir
dönemi başlatmıştır.
Dönemde savaş ekonomisinin yarattığı tahribatı önlemek üzere birçok yasal düzenlemenin
gerçekleştirildiği görülmektedir.
1940 yılında Milli Koruma Yasası çıkarılmıştır. Bu
yasayla, ekonomik yapıda denetim ve el koyma
yetkisinin devlete verilmesi gündeme gelmiştir.

1942 yılında Varlık Vergisi uygulaması başlatılmıştır. Varlık Vergisi, mükelleflerinin yüzde 87’sini gayrimüslim kökenli vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu vatandaşların ödemesi
gereken toplam vergi, toplam tahakkukun yüzde 83’üdür. Bu yasada, Müslümanlar servetlerinin 1/8’ini, dönmeler, tabiiyet değiştirenler 1/4‘ünü, gayrimüslimlerse yarısını vergi
olarak vermek zorundadırlar. Bu uygulama, vergisini ödeyemeyen azınlıkların mallarının
el değiştirmesi sonucunu doğurmuştur. 1944 yılında çıkarılan bir yasayla Varlık Vergisi
uygulaması kaldırılmıştır.
1945 yılında toplumun yoksul kesimlerinin sorunlarını çözmek amacıyla, Toprak Reformu
Kanunu çıkarılmıştır.
1946 yılında Sovyet tehlikesi ve Batı kamuoyundaki tek partili yönetime duyulan tepki
nedenleriyle, ABD’yle yakınlaşma başlamış, ABD’den 25-50 milyon dolarlık bir borç alınmıştır.
1947 yılında Truman doktrini ve Marshall yardımı kabul edilmiştir. Bu yardımla, tarımın geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu yardım sonucunda, kentlerde ciddi anlamda sorunlara yol açan göç olgusu ve gecekondulaşma ortaya çıkmıştır.
Dönemde mimarlık ortamının, ülkenin toplumsal ve ekonomik koşullarından en doğrudan etkilenen alanlardan birisi olduğunu söylemek mümkündür. İkinci Dünya Savaşı
nedeniyle büyük yatırımların durması söz konusudur. Yapı sektöründe dışa bağımlılık ve
dışalım güçlükleri nedeniyle, yapı malzemesi fiyatlarında yüzde 100, yüzde 400 oranlarında artışlar olmuştur.
Mimarlık eğitiminde ise Güzel Sanatlar Akademisi’nde Sedat Hakkı Eldem’in, Mühen-
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dis Mektebi’nde Emin Onat’ın etkileriyle gelişen
bir mimarlık anlayışı geçerlidir ve Sedat Hakkı
Eldem’in 1940 yılında Arkitekt Dergisi’nde “Yerli
Bir Mimariye Doğru” başlıklı bir yazısı yayımlanmıştır.
Toplumda yükselen bir değer olarak milli olma
çabalarıyla belirlenen ve ulusal mimarlık akımı olarak ele alınan yaklaşımların ön planda
olduğu dönem özelliklerini, savaşın beslediği
ulusalcı düşüncelerle, milli mimari arayışların
önem kazanması, yerli bir mimarlık, yerli yapı
malzemeleriyle dışa bağımlılıktan kurtulma istemi, mimarlıkta bölgesel niteliklerin önem kazanması biçiminde özetlemek mümkündür.
Dönemde, ulusal bir mimarlık oluşturma kaygısıyla, tarihsel biçimlerden yararlanma istemi,
Geleneksel Türk Sivil Mimarlığının sistemli bir
biçimde incelenmesi sonucunu doğurmuştur.
Türk Evi ve Türk Evi kimliğinin ciddi biçimde ve
akademik düzeyde ele alınması da bu yıllarda
başlar. Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde,
Türk Evi ve Türk Mimarisi alanında kaybolan yeteneklerin, duyarlılığın ve bilincin kazandırılması
amacıyla, önemli adımlar atılır1.

1
Daha fazla bilgi için bakınız Batur, A.
(1983), “Cumhuriyet Döneminde Türk
Mimarlığı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, C 5,
1380-1420

Saraçoğlu Mahallesi, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı olarak nitelendirilen akımın klasik bir
örneği olarak tartışılmaktadır. Aslanoğlu’na göre2, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı, geçmiş
biçimleri canlandırma hareketi, bir tarihsel yinelemecilik olarak ön plana çıkmıştır. Klasik
olarak kabul edilen, daha eski bir dönemin mimarlık biçimlerinden, tasarım ve düzenleme ilkelerinden, yapım yöntemlerinden, bina gereçlerinden, biçem özelliklerinden, simgelerinden yararlanmakta ya da en azından onlardan esinlenmeyi önermektedir. İkinci
Ulusal Mimarlık Akımının esin kaynağı, Geleneksel Türk Evi olmuştur. Ancak bu kabul,
kimi zaman işlevlerle uyum içerisinde olmayan, yapım yöntemlerini ve taşıyıcı sistemleri
zorlayan, seçmeci bir mimarlık ortaya çıkarmıştır. Saraçoğlu Mahallesi, tam da bu tartışmaların odağında yer almaktadır. Paul Bonatz ulusalcı eğilimleri desteklemiş, Saraçoğlu
Mahallesi konutlarında Türk Evine karşı duyduğu yakınlığı işlevsel olmaktan çok, biçimci
bir yaklaşımla yansıtmıştır.
Dönemde, konut sorununa yönelik tedbirlere bakacak olursak, birçok yasal düzenleme
yapıldığını görmekteyiz. Saraçoğlu Mahallesi de bu yasal düzenlemelerin sonucu olarak
gerçekleştirilmiş bir yerleşimdir.
Bürokratik ve askeri mekanizmanın güçlenmesinin bir temsili olarak, memurların ve askerlerin barınma sorunlarının çözümü için, 1944 yılında 4626 sayılı Memur Konutları Yasası çıkarılmış, bu yasayla Bayındırlık Bakanlığı lüzum görülen yerlerde memurlar için
mesken yaptırmaya zorunlu kılınmıştır. Saraçoğlu Mahallesi bu yasanın verdiği yetkiye
dayanılarak inşa edilmiştir.
Cengizkan tarafından yapılan bir saptamayla3, Saraçoğlu Mahallesi uygulaması, inşaat
alanlarının örgütlenmesine getirdiği dolaylı yenilikleriyle, Türkiye için büyük sermayeli
konut yatırımları sürecini de başlatmıştır. Saraçoğlu Mahallesi hem kiralık konut hem
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de toplu konut yapımını Türkiye’yle tanıştıran ilk
örnek olarak da değerlendirilmektedir.
Öte yandan, dönemde göç çok fazladır ve konut sorununun bilinçli ele alınmasına karşın,
kooperatif, banka ve devlet üçgeni, göç eden
kitlelerin barınma sorunlarının çözümü için yetersiz kalmıştır. Bu durum, bu grubun barınma
sorunlarının çözümü için de, birtakım düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılmış, 1948 yılında
5218 sayılı ve 5228 sayılı yasalar çıkarılmıştır.
Bu yasalar uyarınca 60 hektar genişliğinde bir
alanda, Yenimahalle yerleşimi gerçekleştirilmiştir.
Yenimahalle yerleşimi, alt gelir grubuna yönelik
olmasına karşın, iki katlı ve bahçeli konut düzenindedir. Üst gelir grubuna yönelik bir deneyim,
daha önce Bahçelievler yerleşimiyle yaşanmıştır. Bu yerleşim pratiklerinin yanında, Saraçoğlu
Mahallesi ayrı bir yerde durmakta ve modern
yaşamın karşılığı olan, iki, üç, dört katlı blok
konut fikrini, içe dönük yaşamın göstergesi
olan geleneksel konut biçimiyle aktarması, modern mahalle fikrini, geleneksel avlu, ev fikriyle hayata geçirmesi açısından tartışılmaktadır.
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Akcan4 Almanya ve Türkiye arasında yaptığı bir karşılaştırmada, modern mahallelere
ilişkin tek bir kavrayıştan söz etmenin mümkün olmadığını vurgular. Geleneksel mahalle fikri, modernite için, özellikle çağdışı görünebilir diyerek, modern metropol yaşamı,
mahalle ilişkilerinden çok anonimliği imlemektedir biçiminde bir çelişkiyi işaret eder. Kooperatif konutları bağlamında yapılan bu tartışmada, bu kendine özgü modern mahalle
fikriyle söylenmek istenilen, sayısız sosyal ve kültürel hizmetleri paylaşarak, bir mahalle
topluluğu yaratmayı amaçlayan sakinlerin oturduğu, önceden planlanmış ve tasarlanmış bir yerleşim alanıdır. Bu yerleşim alanı, birbirinin aynısı birçok müstakil evden ve
birbirinin aynısı birçok apartman bloğundan oluşur. Buna göre, Türkiye’de yeni kurulmuş Ulus Devlet tarafından bu modern mahalle kavrayışı benimsenip, ülke koşullarına
uyarlanmıştır. Saraçoğlu Mahallesi’nin de bu anlamda bu kavrayışın bir sonucu olarak
gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Mahalle, konut birimlerinin yanı sıra, ilkokul ve
ortaokul binaları, çocuk bahçesi, sosyal bina ve oyun sahalarıyla birlikte kurgulanmıştır.
Saraçoğlu Mahallesi, içe dönük geleneksel yaşam biçiminin bir göstergesi olan avlu
düzeniyle, bu modern yaklaşımın kaynağını da işaret etmektedir.
Saraçoğlu Mahallesi’ni tartışırken, mimarından da çok kısaca söz etmek gerekmektedir.
Paul Bonatz Saraçoğlu Mahallesi’nin mimarıdır5. Almanya’da yerel geleneklerden esinlenmiş bir yaklaşım benimsediği bilinmekte olan Bonatz’ın Türkiye’de ulusal mimarlık
tartışmalarının dışında kalması, çok da mümkün olmamıştır. İlk kez 1916’da İstanbul’da
yaptırılması tasarlanan Türk-Alman Dostluk Evinin proje yarışması için Türkiye’ye gelen
Bonatz, 1942’de Anıtkabir’in mimari proje yarışmasında da seçici kurul üyesidir. Sonrasında Çanakkale Anıtı, İstanbul Radyoevi ve İstanbul Adalet Sarayı proje yarışmalarında
da jüri üyesi olarak görev almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman mimar olarak
görev yapmış, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak yer almıştır. Bonatz
Saraçoğlu Mahallesi’nin dışında, Kız Teknik Öğretmen Okulu ve Erkek Teknik Öğretmen
Okulu binalarını da gerçekleştirmiştir.
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Saraçoğlu Mahallesi’nin mimari özellikleri üzerine çok kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, yine döneme ilişkin birkaç şey söylemek
mümkündür. Türkiye’ye davet edilen veya iltica
eden Avrupalı mimarlar, modernleşme amacıyla geliştirilerek uygulanan, Batıdan ithal
edilmiş, çevrede herhangi bir cisim gibi duran
binaların Türkiye’nin sosyal, doğal ve kültürel
yapısıyla uyuşmayacağı fikrinde birleşirler. Egli
Ankara’da modern adı altında ortaya çıkan ve
bulundukları çevreye yabancı duran, Avrupa
tipi villaların Anadolu ev tipleri için hiçbir zaman
örnek olamayacaklarını belirtirken, Taut iklimin
önemi üzerinde durur, yani Türk Evine giden
yolu çizer6.
1944’de yayınlanan bir makalesinde, milli ve
kendi toprağına bağlı olmayan kültürün yarattığı eserin, boş ve geçici kalmaya mahkûm
olduğunu söyleyen Bonatz, Saraçoğlu Mahallesi’nde binalara, giriş üzerindeki katların destekleri üzerine yaptığı cumba benzeri çıkmalar,
dar dikdörtgen biçimli pencereler, geniş saçaklar ve sacdan yapılmış kafes desenli korkuluklar
ile Türk Evi görüntüsü kazandırır. Bu görüntü,
bugüne dek uzanan bir tartışmayı da beraberinde getirir.
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Ben burada konuşmama son vermek istiyorum. Bugüne dair birtakım değerlendirmeler
için daha sonra zaman yeterse, kendime de bir söz hakkı daha tanıyacağım. Şimdi Emre
Hocaya bize neler söyleyeceksiniz diye soruyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Hocam sizi dinliyoruz..
EMRE MADRAN- Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Dikkat ettiyseniz Nuray Hocam hakikaten çok yararlandığım konuşmasını yaparken, yazdıklarımın bir kısmını silmek mecburiyetinde kaldım, çünkü Ali Cengizkan dostumuzun olmaması galiba ikimize de başka
bir misyon yükledi.
Efendim, şu anda Saraçoğlu Mahallesi’nin Google Earth’den görünümünü izliyorsunuz.
Hemen hatırlayalım. Burası Milli Müdafaa Caddesi, Güven Parkı, Milli Eğitim Bakanlığı
Binaları, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, çoğumuzun adını bilmediği Yahya Galip
Caddesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Mahallenin arasında yer alan batıya doğru, oldukça
eğimli bir alandan söz ediyoruz.
Ben niye buradayım diye sorarsanız, iki cevabım var. Bunlardan birincisi, bir koruma
konusu olduğu için, Mahalle bir kültürel miras olduğu için, ikincisi sürpriz, daha sonra
söyleyeceğim.
Efendim, Saraçoğlu Mahallesi 1940’larda planlanıyor. Ankara’nın ve Türkiye’nin ilk toplu
konut projesi, Nuray Hocam da bahsetti, 1945 yılında Bonatz’ın beraberindeki bazı Türk
mimarlarla birlikte gerçekleştirildiğine ilişkin kaynaklarda not var, ama Türk mimarlar
kimdir, ben en azından bilmiyorum, Saraçoğlu Mahallesi projesinin tek başına bir Bonatz
projesi olmadığı hissi doğuyor açıkçası.
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1939’da niyetlenilmiş, İkinci Dünya Savaşı’nın
başlamasıyla ertelenmiş. 29 Ekim 1944’de başlanmış. Bitim tarihi 1946, ayı bilinmiyor.
1946 yılına kadar Emlak ve Eytam Bankası
olarak geçen, o yıl Emlak Kredi Bankası’na
dönüşen, Emlak ve Eytam Bankası’nın son,
Emlak Kredi Bankası’nın da ilk büyük işi olarak
karşımıza çıkıyor Mahalle. Başka da bir kurum
gözükmüyor. Dolayısıyla, Saraçoğlu Mahallesi
Emlak Kredi Bankası’nın son yıllara kadar var
olan ilk toplu konut uygulamalarından biri.
Kaynaklara göre Saraçoğlu Mahallesi aslında
bir Jansen senaryosu, bir Bonatz senaryosu
değil, kent içindeki konumu ve konseptiyle bir
Jansen senaryosu. Jansen Ulus’u koruyunuz,
şehrin tacıdır, ben size yeni şehir kuruyorum,
orada yeni modernite projelerinizi geliştiriniz
fikriyle, Ankara’yı güneye doğru açmıştır.
Hemen bakalım, evet, çok güzel tabirler var,
“umumi pılanı” diyor mesela, ne kadar hoş.
Herhalde birine yaz demiş, o da öyle yazmış Türkçesini. Mahalle güneye doğru yerleşin dediği alanda bir Jansen senaryosu.

Güvenpark’la başlayan kamu yapılarının Meclise kadar uzanmasını, şuradan oldukça
kolay izleyebiliyoruz, hemen yakınında da bu bağlamda bir konut dokusunun yer almasını öngörmüş. Ama Jansen bu alanı Saraçoğlu Mahallesi olarak değil, üst düzey kentliler
için bir konut dokusu, Cumhuriyetin “Vekaletler Kartiyesi” olarak ele almış.
Biraz daha yakından baktığımız takdirde, meşhur Ankara Rehberi’nden alınma, burada
daha rahatlıkla izliyoruz, Kızılay kavşağı burası ve hemen şurada da bir konut kartiyesi
var. Mimari biçimlenmesi, sevgili Bayraktar söyledi, bir Bonatz ürünü, ihtimal ki, Türk
mimarlarla beraber.
Enteresan bir olgu var: Ulus’a pek dokunulmayacağını, yeni kentin, yeni başkentin Sıhhiye üzerinden yavaş yavaş güneye doğru kayacağını gören spekülatörler, derhal Yeni
Şehri ucuz fiyatlarla paylaşmaya başlamışlar, arsaları çok ucuza kapatmaya çalışmışlar.
Bu bağlamda özellikle kamu yapıları için gerekli arazinin kamulaştırılması sorun yaratmaya başlıyor. El değiştiriyor bu arazi, devlete cazip fiyatlarla bu spekülatörler tarafından
satılıyor. Sanki bugünmüş gibi bir olay. Ancak, bugünkü Bakanlıklar bölgesi ve bu konut
alanının bulunduğu yerin kamulaştırılmasında spekülatörler devre dışı tutuluyor, bu açmaza düşülmüyor, metrekaresi ortalama bir liradan 118 bin liraya kamulaştırılan Bakanlıklar ve Saraçoğlu Mahallesi karşımıza çıkıyor.
Biraz önce sınırlarını da size gösterdim, buradaki yapı sayısı konusunda kaynaklarda
300-400 arasında değişen farklı rakamlar var. Bu şunu düşündürüyor insana. Acaba bir
defada yapılmadı mı, belli bölümleri daha sonra mı eklendi, ama bu bağlamda mimari bir
irdeleme yaptığınız zaman, fazla bir şey bulamıyorsunuz. Değişik kaynaklar, arada 100
sayı oynayacak biçimde rakamlar veriyorlar, ama şu anda yaklaşık 380 civarında konut
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olarak kullanılan birim olduğu biliniyor. Bununla
yetinilmiyor, çünkü burası bir komünite, sadece
konut yok. Alanda halen Namık Kemal İlköğretim Okulu olarak kullanılan mahallenin okulu,
-dikkat çekiyorum, mahallenin okulu- kulüp olarak, yani sosyal bir merkez olarak tasarlanan,
ama Adnan Ötüken’in 1948 tarihinde doğru bir
kararla Milli Kütüphane hizmeti vererek kullandığı bölüm ki, çok uzun yıllar Milli Kütüphane
olarak kalmıştır, var. Kütüphanenin arkasında,
çoğunluğunuzun bildiğini pek tahmin etmediğim bir çocuk bakımevi var. Uzun yıllar Çankaya Kaymakamlığı olarak kullanılan ve bazı
belgelere göre mahallenin ilk yönetim yapısı
olan, çünkü büyük bir alan, ilk defa bir toplu
konutu yönetiyorsunuz orada, odanın birinde
yapamazsınız bu işi, yapı var. Bu yapılar programın sadece bir konut dokusuna ait olmadığının ifadesi. Düşünülmüş, tasarlanmış ve hatta
Milli Kütüphane’nin arkasında kalan bölümde
basket sahalarının, tenis kortlarının ve voleybol
sahalarının bulunduğu, kendi içerisinde yaşayabilecek hakikaten bir kartiye, bir “quarter”
oluşması söz konusu olmuş ve de yapılmış.

Genel planlama açısından bakıldığında, uzmanlar Jansen’in bahçeli ev anlayışının izlerinin görüldüğünü söylüyorlar. Hocam söyledi üslubunu, benim o konuda bir şey söylemek haddim değil.
Mahalle beş değişik plana sahip bloklardan oluşuyor. En üst kesiminde, tekrar buna
dönersek, şu bölümde E ve D tipi olarak bildiğimiz bölümler, sonra B, C ve A olarak
bildiğimiz bölümler var. Nedense A en küçük, E tipi de Necatibey’e bakan bloklardır,
en büyük olarak tasarlanmış. Çankaya Kaymakamlığı’na doğru olan bölüm en küçük
metrekareli bölüm.
Peki, benim ne işim var burada, bunları herkes söylerdi. Efendim ben 1961-1967 yılları
arasında o mahallede yaşadım. Rahmetli babamın İzmir’den bir bakanlığın genel müdürü olarak tayin edilmesinin ardından , “Siz hele biraz daha İzmir’de oturun, ben sizi iki
ay sonra çağıracağım.” demesinden sonra, bir gün yataklı trenden bir taksiyle alınarak,
tepede bir yerlere getirildik. Burası Saraçoğlu Mahallesi’ydi. Yaklaşık altı yıla yakın o
mahallede oturduk. Dolayısıyla, size bir miktar oradaki yaşamı, insan profilini, kimleri
tanıdım, hangi olaylar başımdan geçti, onları anlatmak istiyorum:
Şu anda daha ayrıntılı görüyorsunuz, Necatibey Caddesi, bizim oturduğumuz E tipi
bloklar, U şeklinde D tipi bloklar. Bunlar bizim bloklardan bir kat yüksekti, metrekareleri
küçüktü. Aşağı doğru giderek, şu bölümlerde C, B ve A tipi bloklar. Buradaysa, ben burada top oynadım, voleybol oynadım, fiziki yapımdan dolayı basketi beceremedim. Tenis
oynandığını söylerlerdi, ben görmedim. Tekrar ediyorum, 1961-1967 yılları arası, fakülte
yaşamımın tümü burada geçti.
Efendim, nasıl bir yaşam vardı Mahallede. Şöyle…

26

Birincisi, bugünkü Kumrular Caddesi sokaktı,
cadde filan değildi. Araba neredeyse yok mertebesindeydi, hele hele Saraçoğlu’nu oluşturan
diğer ara sokaklarda, çok az sayıda gece parkeden araba vardı. Gündüz daha kalabalıktı,
çünkü bürokrasinin hizmet araçları, genel müdürleri, müsteşarları ve askerleri almaya gelirdi
sabahları. Akşam da aynı şekilde onları bırakmaya gelirdi.
İlişkilere gelince, hemen hemen her akşamüstü
şurada gördüğünüz yerde futbol oynardık. Hatta Anıttepe o zaman yeni yeni oluşuyordu, Anıttepe Mahallesi’nden maç teklifi gelirdi, onlarla
oynardık. Kızılay tarafından pek gelmezdi, orası
ticari olmaya başlamıştı. Hemen arkamızdaki
jandarma lojmanlarından maç alınırdı. Şurada
biz her akşamüstü forma giymek koşuluyla
maç yapardık. Bu maçları yaşıtlarımız kızlarla,
ailelerimiz seyrederler ve maçın sonunda ailelerimiz gönüllerinden ne kopuyorsa, limonata,
gazoz ve benzeri, ikram ederlerdi.
İkincisi akşam sohbetleriydi. Ben ona İzmir’den
çok alışığım, İzmir’de de Karşıyaka’da her

akşamüstü bir evin önünde, özellikle merdivenlerde oturulur, sohbet edilirdi, kimin merdiveninde oturulursa, o komşulara çay ikram ederdi. Gece 24.00’e kadar süren sohbetlerdi, biz de o arada kaçar sinemaya giderdik. Saraçoğlu Mahallesi’nde aynı gelenek
neredeyse vardı. Özellikle alt sokakların lineer yapısı, onların kendilerine özgü bahçeleri,
-bizim kendimize özgü bahçemiz yoktu, bu alanı ve önümüzdeki şu alanı kullanırdık- birbirini tanıyan, burada veya başka bir yerde tanış olan kişilerin akşamüstünden itibaren
çay sohbetleri yapmalarına, özellikle bayanların, müsait bir düzene sahipti.
Bu ilginçtir, bilmiyorum siz de yapabiliyor muydunuz akşamüstü apartmanınızın önünde
komşularınızla birlikte çay sohbeti. Çok iyi hatırlıyorum, biz yaştaki insanlar, aramızda
parti verirdik. Örneğin şu sokakta; filanca genel müdürün kızı mahsus selam söyledi,
kendisi Mektebi Mülkiye’de okumaktadır, hele hele ODTÜ’lüler varsa bekleriz dedi diye,
ben rahmetli babamın İngiltere’den getirdiği TK17, Grundig teybimi alırdım, müzik eşliğinde parti yapardık. O zaman ailelerimiz bir yere giderlerdi, evde olmazlardı, nereye
gittiklerini bilmiyorum. İlla arkadaşlarımızdan gelmezdi bu teklif. Çok yeni tanışlarımız
çıkmıştır dolayısıyla orada. Daha ziyade Cumartesi-Pazar günleri olurdu tabii partiler, o
partilerin tadının damağımda kaldığını söyleyebilirim.
Nasıl bir insan profili vardı? Genellikle genel müdür düzeyinden başlayıp daha yukarı
çıkan bürokrasinin, yüksek yargı organlarının temsilcileri, hatta Yargıtay Başkanı İmran
Öktem’in dahi burada oturduğunu çok iyi hatırlıyorum, kızı arkadaşımızdı ve kurmay albaydan başlayan, generale kadar yükselen askeri bürokrasinin temsilcileri vardı. Dolayısıyla, sabahları ve akşamları bütün bu bürokrasinin kendine ait bir arabası olduğu için,
trafik biraz karışıktı.
Babamın arabası yoktu, çünkü işyeri Necatibey Caddesi’nin karşısındaydı Zirai Müca-
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dele Genel Müdürlüğü. Öğlen yemeğe bile eve
gelebiliyordu. Fakat biz eziklik duyuyorduk kardeşimle, babamızın makam arabası yok diye.
Olmadı da. Sembolik olarak kalkıp arabayla o
caddeden mahalleye gelinmezdi tabii. Profil
buydu.
Kimleri tanıdım orada? Efendim, orada ilk tanıdıklarımdan biri, bizim E blokta, bir kat altımızda, köşede oturan bir korgeneralin kızıydı.
Benim ODTÜ’de hazırlıkta okuduğum ve mimarlığa geçeceğim, duyulunca, çünkü herkes
birbirini tanıyor, o zaman ODTÜ’lü az, hele
hele normal liseden mezun olup da ODTÜ’ye
gelen iyice az, yabancı lisan meselesi yüzünden, daha ziyade kolejliler var okulda, bu altımızda oturan ablaya demişler ki, “Mahalleye bir
ODTÜ’lü geldi.” “Allah Allah, kimdir? Gelsin bir
konuşalım.” demiş, mimarlıkta okuyacağım ya
ben bir sene sonra. Annem dedi ki, “Haber geldi aşağıdan, o abla seni görmek istiyor.” Fakat
ben ablayı görüyorum, o zamanın en alımlı, en
hoş hanımlarından biri. ODTÜ’de okuduğunu
da biliyorum, ama yaklaşamıyorum fazla. Abla
ben gelecek sene mimarlık bire geçeceğim, ne
yapayım diye de bir şey soramıyorum. Sonunda

bir akşamüstü okuldan dönüşte, beni köşede yakaladı abla, “Niye kaçıyorsun bakayım?”
dedi. “Ben kaçmıyorum.”dedim. “Gel bir konuşalım.” dedi. Kızlık adıyla Aydan Bulca,
şimdiki adıyla Aydan Erim, mahallemden, en yakın tanıdığım kişilerden biridir.
İkinci tanıdığım askeri bürokrasiden oldu. Ne alaka demeyin? Alakası şu. Geldiğimiz
zaman karşımızda bir Kurmay Albay, Şükrü Amca derdik kendisine, Şükrü İlkin otururdu. Bir gün, aradan iki sene geçtikten sonra, annem akşamüstü geldiğimizde, “Aman
çocuklar, karşımızdaki albayın hanımı, bir-iki gün çocukları bir yere göndermeyin, siz de
çıkmayın, bir olay olabilir dedi.” diye söyledi. Biz de huylanıyorduk aslında, gece yarıları
Şükrü Albayım ciple bir yere gider, gelir, evde toplantılar olur, bir gariplik var, ama çok da
bilemiyoruz tabii. Olay 21 Şubat’tır. 21 Şubat’ı biz komşularımızla birlikte geçirme, şansına diyelim, sahip olan bir aileyiz. Tabii ertesi gün Saraçoğlu Mahallesi’nden kamyonla
subay toplayıp götürdüler, Talat Aydemir’in tarafını tuttukları için. İşin ilginç tarafı, ben o
gece Meclis binasının arkasındaki barakalardaydım. Bizim okul kampusa taşınmadan
önce oradaydı, o barakalarda çalışıyorduk. O gece olacağını da bize kimse söylememişti açıkçası. Annem biliyormuş, annem de söylememiş bize. Biz barakalardaydık, hatta
birkaç tane harp okulu öğrencisini sakladık, sabah manzara şuydu: Önümüzde bir kurmay albay, arkasında 30-35 tane elinde T cetveli olan ve yürüyen bir grup ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan ve Saraçoğlu Mahallesi’nden alkış kıyamet. Sanki 21 Şubat için,
“Çocukları kurtarmışlar, Talat bunları kesiyormuş.” dediler, hiç ilgisi yok, bizim Talat’ı falan
gördüğümüz, bildiğimiz yok. Dolayısıyla, ikinci tanıdığım profil subaylardır.
Memduh Tağmaç, daha sonra Genelkurmay Başkanı oldu, komşumuzdu, yani ayrı kapıdan girilirdi onların evine, ama hanımını annem tanırdı, biz de kendisine akşamüstü
geldiğinde hazırol vaziyetinde, niye öyle duruyorsak, “Paşam hoş geldiniz.” derdik, “Sağ
olun çocuklar.” derdi.
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İkincisi, Kenan Evren de bu bloklarda oturuyordu, ama o hiç aklımda kalmamıştır. Sonradan
rahmetli babam söyledi onu, aklımızda kalan
bir tip değildi esas itibarıyla. Dolayısıyla, tanıdığım profiller içerisinde büyük rütbeli askerler de
önemli bir yer işgal etmektedir.
1967 senesinin sonlarında, rahmetli babamın
emekli olmasıyla, Kızılay’ın göbeğine, emekli
ikramiyesiyle alınan ve uzun yıllar borcunu ödedikleri bir eve taşındık ve ben Saraçoğlu’ndan
ayrıldım.
İlginç bir yaşam vardı mahallede, herkes birbirini tanırdı ve bütün alışverişimizi de civardan
yapardık. Öyle pazara filan gidilmezdi, ben hiç
hatırlamıyorum civarda pazar kurulduğunu da.
Böyleydi efendim, bir altı senem geçti Saraçoğlu Mahalle’sinde. Sizinle paylaştım, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

OTURUM BAŞKANI- Biz çok teşekkür ediyoruz. Hocam, Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili
bir Facebook sayfası açılmış, başlık da şöyle: “Saraçoğlu’nun Arkadaşlığını Tatmış, Mutlu
İnsanlar”. Bir çağrı metni var, sizinle paylaşacağım daha sonra. Şimdi sözü Faruk Bildirici’ye bırakıyorum.
FARUK BİLDİRİCİ- Evet, aslında Emre Hocanın sorduğu o soruyu, yani “Ben neden buradayım?” sorusunu benim sormam lazım. Çünkü ben orada yaşamadım ama Emre Hocayı dinleyince şunu anladım ki, başta izlediğimiz belgesel çok eksik kalmış. Belgeselde
oradaki yaşam yoktu. Bence yenilenmesi ve belki de ikinci bölümün yapılması gerekiyor.
Çünkü Emre Hocanın anlattıkları gerçekten son derece ilginçti, mahalleyi daha da anlamlandırdı bu anlatı. Keşke bir de orada çekilen eski fotoğrafları gösterseydiniz hocam.
Benim Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgim aslında sadece Ankaralı olmamdan kaynaklanıyor.
Bir kentliyim ve kentin sokaklarında yürürken bu kenti hissetmek istiyorum. Bu kentin
tarihini sokaklarda solumak, bu kenti yaşamak istiyorum. Böyle düşündüğüm, böyle hissettiğim için de yolum zaman zaman Saraçoğlu Mahallesi’ne düştü. Yanılmıyorsam ilk
olarak 2003 yılında bir yazı yazmıştım Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili. Sonra geçen yıl da
bir yazı yazdım, mahalleye olan ilgim buradan kaynaklanıyor. Zaman zaman oraya gidip,
kenti hissetmeye çalışan bir kentliyim.
Aslında ben o aradaki parkta otururken hep, acaba insanlar geçmişte burada bu alanda,
bu evlerde neler yaşamıştır diye düşünmüşümdür. Hep oranın geçmişini hissetmeye
çalışıp, hayal ettiklerimi gözümün önüne getirip, canlandırmışımdır. Tabii canlandırmaya
çalışırken de elimdeki bütün veri, daha çok Cumhuriyet bürokrasinin yaşadığı balolar,
o döneme ilişkin yaşam şekilleri olmuştur. O mahallede geçmişte yaşananlar konusun-
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da çok fazla bilgim yoktu, bugün ilk kez somut
şeyler duydum; düşlediğim şeyler vücut bulmuş oldu. Bu anlamda sevindim doğrusu.
Bir kentin kimliğiyle, simgeleri arasında çok
yakın bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ama
bu kentin simgesine ilişkin tartışmalar bir türlü bitmiyor, yıllardır devam ediyor. Bu kenti ne
simgeleyecek, Hitit Güneşi mi, bir armut mu,
kedi mi, yoksa bir kale mi, Atakule mi, cami mi,
vesaire diye. Bir başkent düşünün ki, simgesiyle ilgili karar verilemiyor ve sonunda bir kedi
bulunuyor. O kedi de, Ankara Kedisi değil, Van
Kedisi çıkıyor, yani iki gözünün rengi farklı bir
kedi oluyor. O konuda bile bir konsensüs, bir
uzlaşma sağlanamıyor. İşte böyle bir başkentte
yaşıyoruz.
Az önce, bu kentin Cumhuriyetle birlikte kuruluşu anlatıldı. Ama o Cumhuriyeti kuran kentin tarihini simgeleyen şey, düşünün, o enerji,
o büyük emek bugün bir kediye dönüşüyor.
Cumhuriyet tarihini ve kediyi yan yana koyun!
Ne kadar uyuşuyor? İşte benim sorunum galiba
burada.

Böyle bir simge sorununun olması, biraz da kentin hem geçmişinden, hem bugününden
kaynaklanıyor. Çünkü bugününde bu kenti yaşarken, kentin geçmişini göremiyorsunuz.
Sokaklarda, caddelerde ne görüyorsunuz? O demir yığını üstgeçitleri görüyorsunuz, alt
geçitleri, fıskiyeleri, havuzları, görüyorsunuz. Ama kentin eski dokusuna dair, bu kentte yaşananlara dair yapıları göremiyorsunuz. Oysa bir kent, bir kentin kimliği dediğiniz
zaman, o kenti -elbette sizin alanınız zaten, sizin bildiğiniz şeyi söylemiş oluyorum- tarihiyle bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Kentin tarihi dediğiniz şey de yapılar. Kentin
geçmişinin görünen yüzü bir yerde o yapılar. O yüzü görmüş oluyorsunuz o yapılara
bakarken.
Başta da söyledim, bu kentte yürürken, yani sadece Çankaya’da, Kızılay’da değil, hatta
Ulus’ta yürürken bile bu kentin tarihini hissedemiyorsunuz. Oysa bu kent, imparatorluğu
yıktıktan sonra ona karşı kurulan yeni devletin kuruluşunun izlerini taşıması gereken bir
başkent. O yaşanmışlıkları kentin vitrininde görmek mümkün olamıyor.
Ne görüyorsunuz? Kızılay, Çankaya gibi yerlerde, yeni teknikle yapılmış ihtişamlı yapıları.
Ulus’a gittiğinizde de Birinci Ulusal Mimari ya da İkinci Ulusal Mimari dönemlerinde yapılan yapıları, ancak yeni yapıların arasına, tabelalara vs sıkışmış olarak görebiliyorsunuz.
Saraçoğlu Mahallesi benim için işte bu çerçevede bir anlam taşıyor. Ben oraya gittiğim
zaman, kentin geçmişinin bir bölümünü oradan soluyabiliyordum. Diyordum ki, “Evet,
burada bir kentle ilgili plan oluşturulmuş. Ben mimar değilim, ama burada insanlar yaşamışlar ve o dönemde de burada insanların yaşadıklarıyla birlikte bugüne gelinmiş.” Orada
hem kentin tarihini soluyordum, hem de Ankara’yla bütünleştiğimi hissediyordum. O
mahallenin benim için anlamı buydu.
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Kentin tarihinin yok edilmesine dair örnekler
vermem gerekiyor belki. Neden bu nokta beni
üzüyor, beni yaralıyor, bu noktayı açmam gerekiyor. Mesela bu kente ait olduğumu hissettiğim
özel alanlardan biri Gençlik Parkı’ydı. Gençlik
Parkı da geçmişte yapılanların izini, o dönemdeki yaşantının izini taşıyan bir yerdi. Fakat geçen gün Gençlik Parkı’na gittiğimde gördüm
ki, o eski Gençlik Parkı’yla bugünkünün hiçbir
ilgisi yok, tamamen yenilenmiş, eskinin izleri
silinmiş. Hatta şöyle söyleyeyim size, ağaçlar
kaldırılmış ama yeşil ağaç görüntüleri binaların
üzerine siluetler biçiminde yansıtılmış. Düşünün
ağaçların yerine ışık oyunları! Ortadaki büyük
su kanalı daraltılmış, o güzelim yürüyüş yolları
bambaşka bir hale getirilmiş. Geçmiş yok artık
orada da.
Bu kenti yönetenlerin geçmişle bir problemi var
diye düşünüyorum. Aslında öyle olmaması gerekir, muhafazakâr ve milliyetçi olduklarını söyleyen insanlar bunlar. Fakat muhafazakarlıkları,
geçmişi muhafaza etmek anlamına gelmiyor
maalesef. Nasıl bir muhafazakarlıksa!

Kentin geçmişiyle ilişki kurduğum yerlerden biri de Güvenpark’tı. 1980’lerde Mehmet
Altınsoy belediye başkanıyken, belki hatırlayacaksınız, bir eylem yapılmıştı, “Otopark değil Güvenpark” diye. Çevre Duyarlılığını Yayma Grubu’nun organize ettiği bir eylemdi.
Ben de o gruptan biriydim. Güvenpark’ta günlerce saatlerimizi geçirip, bir eylem düzenleyerek Güvenpark’ın otopark olmaması için 60 binin üzerinde imza toplamıştık yanlış
hatırlamıyorsam. O imzaların sonucu olarak da Güvenpark otopark haline gelmedi, ama
ne oldu, daha sonra maalesef Karayalçın döneminde başlayan bir adımla daraltıldı. Simgesel bir anlamı olan o mermer oturaklar, betonun içerisine gömülüp kimliksiz bir hale
geldi. Sanki ağlayan bir yüzle bakıyorlarmış gibi geliyor bana onları gördüğüm zaman.
Biz otopark olmasın dedik ama bir şekilde kenarından köşesinden tırtıklanıp, içeriği bozularak yine eskisiyle ilgisiz hale getirildi Güvenpark da...
Meydanlar için de aynı şey söylenebilir. Tandoğan Meydanı, Kızılay Meydanı, Yıldırım Beyazıt Meydanı için de geçerli bu durum. Eski Ankara’nın meydanları da yok oldu. Bu kent
kurulurken oluşturulan o meydanlar, kentin bir parçasıydı, insanların yaşam alanlarıydı
ama onlar da yok oldu.
Yok olan o kadar çok şey var ki, bunların sadece benim görsel hafızamda kalmasına
kıyamadım. Son olarak Melih Gökçek bildiğiniz gibi Atatürk Bulvarı’nda bir katliama girişmişti ve Kuğulu Park’ın oraya bir alt geçit yapılmıştı. O sırada bulvardaki ağaçların
çoğunu kesmişlerdi. O ağaçları yere devrilmiş görmek korkunçtu benim için. Akün Sineması’nın önündeki akasyalardan birinin bir parçasını alıp, sakladım. Sırf geçmiş benim
için elle tutulur bir şey olsun diye aldım. Hâlâ gazetede, odamda duruyor o parça. Onu
gördüğüm zaman, o günleri, o geniş kaldırımlardan yürüdüğüm günleri somutlaştırabiliyorum. Yakın geçmiş, elle tutulur bir gerçeklik halinde geliyor benim için.

36

Tabii, sadece bu kadar değil, bir dolu örnek
sayılabilir. Fakat çok da uzatmaya gerek yok.
Hepimizin bildiği örnekler bunlar. Metinden
okumak istiyorum:
“Kentin kimliği de böyle devam edildiği sürece,
köksüz çalılara benzetiliyor aslında. Gökçek’in
bulvardaki betonların arasına diktiği o ithal
ağaçları görmüşsünüzdür. Şimdi göremeyeceksiniz, onlar kurudu, çünkü orada onları besleyecek toprak yoktu.”
Burada da aynı şey oluyor aslına bakarsanız.
Kültürü, ağaçlar gibi kurutuyorlar, yok ediyorlar.
Yerine çalılar dikerek, bir şeyleri geliştirdiklerini
sansalar da olmuyor. Her şekilde kentin kültürü
kurban ediliyor, yıkıp geçiyorlar her şeyi.
Geçenlerde Müjdat Gezen’le konuşuyordum ve
ona bir soru sordum, “Sizin İstanbul’unuz hangisi?” Bana güldü, “Ben İstanbul’un her yerini
çok severim.” dedi. Sonra sıraladı, “Rumeli Hisarı’na aşığım, çok severim. Fatih’te doğdum,
büyüdüm, Anadolu yakası beni müthiş dinlendiriyor. Evim Kalamış’ta ve oradan İstanbul’un
ışıklarını seyretmek çok hoşuma gidiyor. Ben
İstanbul’un her yerinde mutlu olmayı becerebiliyorum.”

Ben de onu dinlerken imrendim. Keşke ben de kentimden böyle bahsedebilen bir Ankaralı olabilseydim! Ama ben maalesef öyle bir şey söyleyemiyorum. O zaman da sadece Saraçoğlu Mahallesi’ni hatırlayabildim. Diyeceksiniz, başka yer yok mu, Kale var, ne
bileyim Turgut Özakman’ın söylediği o gül bahçesi var. Bilemiyorum, onların hiçbirinin
Saraçoğlu Mahallesi kadar simgesel anlamı olmadığını düşünüyorum. Ben hep oraya sığındım. Orası benim düşlerimi yeşertebileceğim bir yer oldu. Buraya gelmeden önce de,
gittim, dolaştım orada biraz. Her sonbaharda yaptığım gibi, gene kestaneler topladım.
Çünkü kestaneleri avucuma aldığım zaman, geçmişi de, geleceği de hissedebiliyorum;
her şeye inat bir tazelik duygusu veriyorlar bana.
Sonra da Konur Sokak’ta, Karanfil Sokak’ta dolaştım. Burada olsaydı kendisine imzalatacaktım, Ali Cengizkan’ın bir kitabını gördüm seyyar kitapçılardan birinde. Orada Cengizkan, Ankara’dan söz ediyor ve diyor ki;
“Ankara bir düşler kentidir. Kentin kendisi insanları düşler dünyasına taşıdığından değil,
insan Ankara’da düş kurmadan yaşayamaz da ondan.” Gerçekten öyle bir kent, yani kentin insanı düşlemeye zorladığı bir yer değil, siz zorluyorsunuz kendinizi. Saraçoğlu Mahallesi’ de benim için bir düş alanı.
Bir yandan şunu da düşünüyorum: Kızılay’dan binlerce insan gelip geçiyor. O insanlardan çoğunu durdurup sorsanız, orada öyle bir mahalle olduğunu bilmez. Neresi diye
sorar. Hatta buraya gelmeden bir arkadaşıma, “Saraçoğlu Mahallesi’ni konuşmaya gidiyorum” deyince, “Orası neresi” dedi. Anlattım, bak böyle bir yer var, o arada, hani
Genelkurmay’ın oradan giriyorsun, ya da Kumrular’dan geçiyorsun diye.
Saraçoğlu Mahallesi belki o bölgeyi koruyan bir güç haline geldi. Fark edilmemesi bir

38

yandan iyi, bir yandan kötü diye düşünüyorum.
Çünkü kentin merkezinde saklı bir dünya haline gelmiş. Mesaiye koşan kalabalıklar beton
yığınları arasına gizlenmiş, o kırmızı badanalı,
sevimli evlerden oluşan mahalleyi görmeden
geçiyorlar yanından.
Murathan Mungan’ın bir öyküsü vardır. Bizim
her gün karşımızda olan, ama asla görmediğimiz yüzlerden söz eder. Yani markete gidersiniz, alışveriş yaparken, kasadaki kızın yüzünü
görmezsiniz. Aslında onunla konuşursunuz
ama yüzünü görmez, onu fark etmezsiniz. Ya da
ne bileyim, binadan çıkarken kapıcının, ayakkabı boyatırken boyacının yüzünü görmezsiniz. O
kişiler vardır ama yok hükmündedir sizin için.
Halbuki onların her biri başka dünyalar barındırır. Belki bir selam verseniz, konuşsanız o
dünyaya gireceksinizdir, o dünyanın nasıl bir
dünya olduğunu tanıyacaksınızdır. Tanımadan
geçer gidersiniz. Ben de Saraçoğlu Mahallesi’ni, Murathan Mungan’ın anlattığı o kasadaki
kızlara benzetirim biraz. İnsanlar yanından o
dünyayı fark etmeden geçip giderler. Halbuki
bilseler, fark etseler belki de çok seveceklerdir.

Gerçi Emre Hoca bugünlerde oraya gitse çok üzülür. Çünkü sarı doğalgaz boruları, teller
sarmış her yanı. Binalar yer yer köhneleşmiş, o top oynadığı alan otopark haline gelmiş.
İzlediğimiz belgeselde de söylendi; oranın yenilenmesini, restore edilmesini, yeniden
kentin kullanımına, kent insanının kullanımına sunulmasını tabii ki tercih ederim. Belki
yıkılıp yok edilmesindense bu haliyle kalmasına bile sevinmek lazım.
Az önce hoca söyledi, Ankara’nın, yani Cumhuriyetin kalbi orada atıyordu; 21 Şubat gibi
nice planlar, organizasyonlar orada yapılmıştır, bilemiyoruz ama Şükrü Saraçoğlu dediğimiz insan sadece Fenerbahçe başkanlığı yapmış, stada ismini vermiş bir insan değil.
Az önce siz de söylediniz, Şükrü Saraçoğlu bu ülkenin tarihinde çok önemli bir dönemde
başbakanlık yapmış, 1942-1946 yılları arası özel bir dönem. Varlık Vergisi’nin sorumlusu, hatta çok partili döneme geçerken, gizli oy, açık sayım denilen Seçim Kanunu’nun
mimarı olan bu kişi, aynı zamanda Turancılara tabutluklarda işkence yapıldığı dönemin
de başbakanı. İşte Saraçoğlu Mahallesi adıyla da Cumhuriyet tarihinin bu yönlerini hatırlatıyor. Oradan geçip giden insanlar, sadece kenti fark etmeden geçmiş olmuyorlar,
tarihimizi de ıskalayıp geçmiş oluyorlar.
Yine de şükür ki, özellikle İstanbul’da Dalan döneminden başlayıp, bugün Ankara’da da
devam eden o yıkıp yok etme kültürü Saraçoğlu Mahallesi’ne uğramadı. Cumhuriyet,
tarih, kentin kültürü, kentin kimliği dediğiniz zaman, “Canım ne olacak, orası da yıkılsın
alışveriş merkezi olsun, daha değerlenir” diyen insanların henüz Saraçoğlu Mahallesi’ni
hedeflerine almamış olmaları sevindirici.
Şuna inanmışımdır. Kentin kimliği, yaşadığı binanın kimliği ve kişinin kendi kimliği, birbirinden çok ayrı şeyler değil. Bazı insanlar, yapıları insanlardan çok uzak birer varlık
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olarak algılıyor. Oysa insanlar o yapılarda yaşadıkça yapılar bir değer buluyor ya da insanlar
zaman içerisinde yapılarla bütünleşerek ilerliyorlar, hayatı birlikte paylaşıyorlar.
Şunu biliyorum: Cumhuriyet eğer kentlerine
sahip çıkacaksa, Saraçoğlu Mahallesi gibi özel
yerlerin farkında olarak sahip çıkacak. Umarım,
Ankara bize yeni düşler kazandırır. Umarım o
zaman bu kentin caddelerinde, sokaklarında
yürürken kenti de, tarihini de, kültürünü de soluyabiliriz, hissedebiliriz. Tabii bunun için kentin
geçmişini yıkıma uğratan bir belediye başkanı yerine gerçekten kentin tarihiyle, kimliğiyle
bütünleşmemizi sağlayacak bir kent yönetimi
gerekli. Çünkü kentin gelirlerinin yüzde 70’ini
sadece alt geçit, üst geçit gibi, araç öncelikli
çözümlere ayıran yöneticilerin umursayacağı
işler değil bunlar.
Keşke şu anda kenti yönetenler de bu kenti siz mimarlar kadar sevse. Bunu öylesine söylemiyorum inanın. Öyle sorunlarla
karşılaşıyorum ki, kentin geçmişine bakınca mimarların o konuda bir şeyler söylemiş olduklarını, itiraz ettiklerini görüyorum.

Mimarlar, her kent cinayetine karşı çıkıp “Kardeşim bir dakika bunun doğrusu şuydu,
niye yaptınız?” demiş oluyor. Görüyorum ki, mimarlar, her kentlide olması gereken kent
bilincine sahipler. Maalesef bu kenti yönetenlerde eksik bu bilinç. Teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI- Faruk Bildirici’ye ben de Komisyonumuz adına çok teşekkür ediyorum, bizimle duyumsadıklarını paylaştıkları için.
Aslında Saraçoğlu Mahallesi’ni farklı bağlamlarda da tartışmak gerekiyordu. Süremiz yetersiz olduğu için bu bağlamlarda tartışamayacağız, ama ben izninizle başta da belirttiğim gibi kendime çok kısa bir söz vererek, bu bağlamların neler olabileceğini paylaşmak
istiyorum sizlerle.
Saraçoğlu Mahallesi, bir resmi otorite mekânı aslında, yani devletin sivil yüzünün de ifadesi aynı zamanda. Kentli açısından böyle bir anlamı olduğu için bir sürü insan mahalleyi
bilmiyor. Bence Saraçoğlu Mahallesi’nin iki yüzü var: Biri, orada yaşayanlar için hayata
dair yüzü, çok anlamlı, çok keyifli belli ki, Emre Hoca biraz önce anlattı. Biri de kentli için
bir başka yüzü. Sınırları olmamasına karşın, kentlinin çok da temas etmediği bir yer aslında Saraçoğlu Mahallesi, yani sokaklarında çok fazla dolaşmadığımız, oradaki insanlarla
çok yüz yüze gelmediğimiz bir yer. Bir anlamsal sınır var Saraçoğlu Mahallesi’yle kentli
arasında, ama fiziki olarak değil.
Saraçoğlu Mahallesi “Saltanata Son” kampanyasının konusuydu biliyorsunuz. Mahallenin bir yurt olması hayali vardı bu kampanyada. Yine Ankara Şubesi’nin Kızılay Kent
Meydanıyla ilgili yarışmasında Saraçoğlu Mahallesi yarışmanın dolaylı konusuydu.
Saraçoğlu Mahallesi kent içerisindeki yoğun bir yeşil sistemin de parçası aynı zamanda,
yani Kumrular Sokak’la ilişkisi anlamında da tartışmak gerekiyor, Devlet Mahallesi’nin
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bir parçası olması nedeniyle, o resmi yanının
da tartışılması gerekiyor. Bu başlıkları umarım
daha sonra başka ortamlarda tartışma fırsatı
bulabiliriz.
Özelleşmiş anlamı nedeniyle, hem resmi otorite açısından özelleşmiş, hem yaşamını orada
geçirenler açısından, hem de biraz önce Faruk
Bildirici’nin altını çizdiği gibi, hâlâ duyarlı kentliler açısından özelleşmiş bir yerleşim olması nedeniyle, Saraçoğlu Mahallesi geçmişte de çok
fazla tartışmaya konu olmuş.
1950 yılında, yani yapıldıktan çok kısa bir süre
sonra, Saraçoğlu Mahallesi konutları satılmak
isteniyor, millete çok ciddi bir maliyet getirdiği
gerekçesi ile.
1954 yılında, Saraçoğlu Mahallesi konutlarının
çok cüzi kiralarla yüksek maaşlı memurlara kiraya verildiği savıyla, bu memurların bu mahalleden çıkartılması öneriliyor.
1957 yılında yine bir kanun teklifi var, kiradaki
bazı devlet dairelerinin bu mahalledeki konutlara taşınması öneriliyor.

1994 yılında, kamu lojmanlarının satışı gündeme geldiğinde, mahallenin sit alanı olmaktan çıkarılıp, konutların satılması isteniliyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin içerisinde
olduğu bir muhalefetle mahalle kapsam dışına çıkarılıyor.
Saraçoğlu Mahallesi’yle ilgili ilginç bir başka konu daha var, bunu netleştirmek çok
mümkün değil ama 1939 Erzincan Depremi dolayısıyla yurtdışından gelen ciddi para
yardımlarının Saraçoğlu Mahallesi’nin inşasında kullanıldığı gibi bir söylenti var. Bunları
da sizlerle paylaşmak istedim.
Ben Emre Hocadan bir bilgi rica ettim, sizlerle de paylaşır umuyorum. Daha sonra arzu
ederlerse, Faruk Bildirici’ye de son bir söz vermek istiyorum. Buyurun hocam.
EMRE MADRAN- Efendim, çok teşekkür ederim. Saraçoğlu Mahallesi hocamın da çok
net belirttiği gibi, son zamanlarda iştah açıcı bir yer. Hatta bir ara tümüyle yıkılıp, bir market etrafında yeni bir konut düzeni kurulması söz konusuydu.
Yaklaşık altı aydan bu yana, Çankaya Belediyesi bünyesinde, henüz fikir düzeyinde olmakla beraber, Saraçoğlu Mahallesi’nin tekrar masaya yatırılması klasik anlamda bir koruma amaçlı imar planı yapılması gündeme geldi.
Tabii, hocamın da çok net belirttiği gibi, olay sadece dört caddeyle çevrili Saraçoğlu
değil, olmaması gerek. Onun etkileşim alanı içerisinde Jandarma Bahçesi, Devlet Planlama Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, Güvenpark’a bakan Vakıflar Genel Müdürlüğü,
Toprak Mahsulleri Ofisi, gibi binalar var. Kumrular Sokak var, Gazi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı var.
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Dolayısıyla, bir-iki fikir tartışmasında Kızılay’ı
belki Güvenpark’la birlikte tekrar düşünmeyi
öngören, aynı bizim Kızılay Meydanı’ndaki ilk
küçük değinmemiz gibi, bir planlamanın yapılması Çankaya Belediyesi tarafından ilke olarak
benimsendi, ama araya yazın girmesi, Çankaya
Belediyesi Konser Salonu Yarışmasının olması,
gibi nedenlerle sonuca ulaşamadı.
Saraçoğlu Mahallesi’ne yeni bir elbise dikmek
şeklinde mi olacak, yoksa mevcut elbiseyi günümüzün çizgilerine mi uyarlamak şeklinde
olacak, o şu anda çok net değil açıkçası. Net
olan bir şey var: Zaten elimizde, avucumuzda
çok az hatıramız kaldı, Angora Pastanesi gitti,
Gençlik Parkı gitti, Goralı gitti, Piknik gitti, bari
orası kalsın diye hepimizin mutabık olduğu,
daha doğrusu bu çatının altında toplananların
mutabık olduğu bir husus var. Bunu da sizinle
paylaştım. Önümüzdeki günlerde sanırım bu
proje biraz hareketlenecek ve herhalde hepimiz
sürekli bilgileneceğiz. Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI- Ben de çok teşekkür ediyorum hocam. Salondan katkı koymak isteyen
var mıdır diye sormak istiyorum. Sorularınızı
isimlerinizi bildirerek sormanızı rica ediyorum.

OYA ERİŞEN- Neden adı Saraçoğlu, onun hikayesini biliyor musunuz? Hocam, belki siz
biliyorsunuzdur.
EMRE MADRAN- Efendim, kaynaklar mahallenin Şükrü Saraçoğlu’nun zamanında başladığını söyler. Namık Kemal Mahallesi olmasıysa, Demokrat Parti devrindeki reddi mirasın bir sonucudur, yani başka bir adı olabilirdi. Namık Kemal’in adını koymuşlar, uzak,
yakın hiçbir ilgisi yok. Bu bir reddi miras ilişkisi, hatta biz orada otururken bir ara tekrar
resmi adının, posta adresinin Saraçoğlu Mahallesi olmasına ilişkin annemin ve babamın
imza verdiğini biliyorum. Benim bilgim bu kadar.
OTURUM BAŞKANI- Bir ekleme yapabilir miyim hocam izninizle? Dönemde Şükrü Saraçoğlu, başbakan, 1 Kasım 1944 günü Ankara Belediye Meclisi’ne verilmiş dokuz imzalı
bir önergeyle mahalleyi oluşturan konutların memurlar için yapıldığı belirtilerek adının
Saraçoğlu Mahallesi olması isteniyor ve bu önergenin kabulüyle de mahalle Saraçoğlu
Mahallesi adını alıyor.
FARUK BİLDİRİCİ- Aslında ben de tam bu konuya değinmek istiyordum. Şöyle bir sorun var: Bakın, tam tahmin ettiğim gibi, Saraçoğlu Mahallesi adı veriliyor, sonra Demokrat Parti geliyor, o adı değiştiriyor, onun yerine Namık Kemal Mahallesi yapıyor.
Bugünlerde de, malum 12 Eylül Dönemi yaşandı, Kenan Evren Caddesi, Bulvarı, Sokağı
oldu her taraf, şimdi Kenan Evren isimleri temizleniyor. Kenan Evren, ya da Saraçoğlu’ndan bağımsız olarak, aslında galiba şunu düşünmemiz lazım: Sanıyorum bir ülkede, demokrasinin gelişmesiyle birlikte düşünülmesi gereken bir şey bu, bir unsur. Demokrasimiz yeterince gelişmiş olsa, sanıyorum Saraçoğlu adını, onunla gölge boksuna girişerek
değil de, tarihin bir parçası olarak değerlendirip, onun üzerinden gideriz.
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Ben doğrusu Saraçoğlu’nun yaptıklarını bugünden bakınca takdir eden bir insan değilim, ama
Saraçoğlu Mahallesi olarak adı kalmış olsaydı,
biz onu tarihle birlikte, tarihi konumuyla birlikte
daha rahat değerlendirebilecektik. Belki bugün
Kenan Evren’in ismi olan yerlerin bazıları için
de aynı şeyler söylenebilir. Her gelen o ismi değiştirirse, tarihsel bağlamdan kopukluk oluyor,
köksüzleşiyor, o anlamda doğru bulmuyorum
bu değişimleri.
Belki yeniden mahalle düzenlenirse, o isme dönülebilir, çünkü bugün siz burada mahallenin
adını değiştiriyorsunuz, ama koca Fenerbahçe Stadı’na Saraçoğlu adını veriyorsunuz. Bu
ne çelişkidir demekten başka bir şey gelmiyor
elimden.
MÜKREMİN BARUT- Ben Faruk Bildirici’ye bir
soru soracağım. Yani gazeteci ve araştırmacı
olmanız nedeniyle sorumu size yöneltiyorum.
1938 yılında Atatürk’ün ölümünden sonra, dünyada esen rüzgâr çok farklı, İtalya’da, Almanya’da. O rüzgar öyle bir yansıyor ki Türkiye’ye,
Türkiye’de de cadı avlarına çıkıldığını biliyoruz,
paradan Atatürk’ün resminin kaldırıldığı bir

dönem o dönem. Çok fazla ayrıştıramayız kendimizi o dönemden, biraz ezber dışı bir
şey söylemiş olacağım, ama devlet eliyle bürokrat, elit bir kesim için yapılmış olan bu
yerleşimin, Ankara’da yaşayan insanlar tarafından, hani sizin o değerlendirmeniz vardı yanından geçerken farkında olmayışımızla ilgili, içselleştirilmiş olması mümkün mü?
Çünkü çok daha spekülatif bir şey daha var o dönem Türkiye’de. 1960 İhtilalinden sonra
halktan, alyanslar toplanarak, yerine metal paralar verilerek, o dönemleri iyi hatırlıyorum,
yani yaşayan biri olarak söylüyorum, Anıttepe’ye yapılan evlere, yani o sırada başlayan
evlere Alyans Evleri dediklerini biliyoruz.
Böyle bir kesim, ya da bürokrat bir kesim için yapılan konutların, Ankara’da Altındağ’a
giderseniz dünya kadar gecekondu var, malikleri sınıf atlamış bir parça ama, yine taşradan gelenlerin yani göçmenlerin çok cüzi kiralarla oturduğu gecekondular var, böyle
bir kesim tarafından içselleştirilmiş olması söz konusu olabilir mi? Yani burada da biz
belki “Aydınlar hamamında gazel okumak” derdi Doktor Hikmet Kıvılcımlı, kendi aramızda
konuşuyoruz. Bizim projecilik anlamında söylediklerimiz tamamen doğrudur. Yani kentin
yeni ihtiyacına yönelik olarak mahallenin dönüştürülmesi hakkında bir şey söylemiyorum, başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Teşekkür ederim.
FARUK BİLDİRİCİ- Bizim bir insan olarak kimliğimiz yaşadıklarımızla birlikte oluşuyor;
yapılar için de aynı şey geçerli. Bir yapı, geçmişin kötülüklerini, örneğin birtakım yolsuzluklarını simgeliyorsa, onu anlatıyorsa, ya da bir başbakan dönemindeki faşizan baskıları, ya da antidemokratik uygulamaları çağrıştırıyorsa, bugünü yaşayan bizlerin önündeki
seçeneklerden biri onu silmek, yok etmektir. Elbette ben bundan yana değilim. Çünkü
o yapıları oradan kaldırsak da o tarihi kayıtlardan, yaşanmışlıklardan silemeyiz. Sadece
onunla yeterince hesaplaşmadan o defteri kapatmış oluruz ki, zaten Cumhuriyet tarihimizde de bu hep böyle olmuştur. Nasıl derler, bakkal defteri gibi, yani kapanmamış
hesaplarla dolu bir tarihtir bizim tarihimiz.
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Bizim bu defteri yeni baştan açmamızın zamanı
geldi. Başbakan da zaten yerli yersiz bir sürü
defteri açıyor bugünlerde. Bazı defterlerin açılmasının doğru olduğuna ben de inanıyorum.
Bu ayrı bir konu tabii.
Diğer seçenek de, o yapıları olduğu gibi tutmak,
tarihiyle birlikte insanlara anlatmaktır. Evet, Saraçoğlu döneminde şunlar olmuştur, bu yapılar
Erzincan depreminde toplanan yardım paralarıyla yapılmıştır gibi. Bunun Avrupa ülkelerinde
birtakım örnekleri vardır; örneğin Dublin’deki
İşkence Müzesi. Orada o ülkenin geçmişinin,
lanetlenesi bir yüzünü gözler önüne seriyorlar.
Vahşi işkencelerin somut örneklerini, aletlerini
sergiliyorlar. Bir yandan baktığınızda çok kötü,
ama bir yandan baktığınızda tarihlerini gizlemiyorlar, görmezden gelmiyorlar. O yapılar o
işkence aletleriyle birlikte bir anlam kazanıyor;
tarihleriyle yüzleşiyorlar.
Saraçoğlu Mahallesi gibi ya da Alyans Evleri
gibi yapıları o tarihsel konumlarıyla birlikte insanlara anlatmak, ama bir yandan da günümüzde kullanılabilir hale dönüştürmek gerekli.
Bunun örnekleri, son dönemde epeyce var. Bel-

ki devlet bürokrasisi anlamında olamaz bu, ama en azından Çankaya Belediyesi oradaki
çevre düzenlemesini yapabilir. Orayı da otopark olmaktan çıkarıp kullanıma sokabilir.
Böylece biz de yapıları geçmişimizle hesaplaşacak, kentimizle kültürel anlamda, kimlik
anlamında bütünleşecek yeni alanlar haline dönüştürmüş oluruz. Dediğiniz doğru, tabii
burada çok teorik konuşuyoruz, ama sonuçta yapılar zamanla bir şekilde kendini anlatır.
Yapılar insanlar gibi kısa sürede meramlarını anlatabilen varlıklar değildir.
NECDET BEŞBAŞ- Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben bir katkıda bulunmaya çalışacağım.
Emre Madran hocamız yokken Ankara’da, Saraçoğlu kamu çalışanlarının bir barınağı.
Daha öncesinde Ulucanlar Caddesi’nde şu anda hiçbir izi olmayan bir yapılaşma var.
Yani Adliyeden yukarıya doğru olan bölgede, eski Ulucanlar’da kamu yerleşimi var, ama
şu anda hiçbir yapısal izi yok. Şehir imar planından dolayı aşağıya doğru kaymaya başladıktan sonra Posta Caddesi’nde kamu çalışanları için özel mülkiyetli apartmanlar yapılıyor, devlet eliyle kirası verilerek lojmana dönüştürülüyor. Bu kayıtlarda var, örnek yapılar
da hâlâ duruyor.
Fakat Ankara’da kamu çalışanları çoğalmaya başladığı zaman, bu yapılar, yani Ankara
apartmanları yetmiyor, o zamanki Belediye İmar İdare Heyeti kararlarında açıkça var bu.
İmar İdare Heyeti tarafından kabul edilmiş bir plan var, biraz evvel gösterildi, buna karşı
çıkan bir üye de var. O zamanki belediye başkanı karşı çıkıyor bu sunulan plana, çünkü
kentin büyük parçasının planlanması gerektiğini söylüyor. Fakat yine de bu uygulama
yapılıyor.
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O dönemlere bakarsanız, bizim arşiv kayıtlarımızda, hiçbir yabancı mimarın Ankara’da çalışma hakkı olmadığını görürsünüz. Hep kamu
eliyle getirilenler var. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen mimarlar var. Yüksek
Teknik Öğretmen Okulu ve Öğretmen Okulu
için getiriliyorlar. Çünkü Ankara’da sanatsal bir
hareket yok, ustalık yok, malzeme yok, tamamen eğitim amaçlı getiriliyorlar ve o mimarlar
da Ankara’daki yapılaşmada rol alıyorlar. O mimarların, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu’nun
koridorlarına gidin bakın, hepsinin resimleri
vardır, yani belgelidir bu durum.
Bu yapıların çoğuna ait, mesela benim elde ettiğim belgeler, mavi ozalit vardır. Ulus’taki yapılarda, Ankara’nın ilk yapılarında ozalit ebatları
tek, enleri, boyları aynı. Bunlar nerede çekiliyordu, onu bilemiyoruz. Mavi üzerine beyaz çizgili
ozalitler, fakat hep de Alman mimarların. Büroları yok, ama demek ki Milli Eğitim Bakanlığı imkanlarında, okullarda filan hazırlanmış projeler,
Gar binası da dahil.
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Bu projede önemli olan bir nokta da, sadece yapılaşma önermemesi. Bize örnek olabilecek, bugünkü planlama anlayışı, kamuya terk edilen alanlar ve bu terk edilen alanların
kullanılması konusunda, yanlarının olması. Dikkat ederseniz, Ankara’nın Çayyolu tarafı
yenileniyor ya da yeni bir planlama yapılıyor, ancak hiçbir şekilde kamuya terk edilmiş
alanlar yok. Yani karakolu, kütüphanesi, oyun alanları yok. Bu anlamda hakikaten çok
önemli bir proje bu. Çankaya Belediyesi’ de burayı korumak istiyor, insanları topluyor,
ama kendi kültür merkezini bu parçanın dışına atıyor. Hizmet binasını Kolej gibi yerden
alıp, başka bir yere atıyor, çelişki de bu.. Keşke Çankaya Belediye Başkanı da burada olsaydı. Hakikaten ters bir olay, hem böyle bir yeri korumak istiyorsunuz hem de kendinizi
bunun dışında tutuyorsunuz.
Saraçoğlu’nun bugüne kadar ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden birisi de Kaymakamlık Binası ve Kütüphanedir. Biz hepimiz ortaokulda, lisede o kütüphaneye giderek
Saraçoğlu’nu tanıdık. Siz kültür birimlerini parçanın dışına atacaksınız, sonra birilerine
hadi gidin diyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz.
Bu projenin bir başka önemi Ankara’da toplu olarak insanların barınma sorununu çözen ilk proje olmasıdır. Bu yapılaşmanın ardından Ankara’ya bakarsanız kooperatifleşme başlıyor ve devlet bürokratlarının olduğu kooperatifler yaygınlaşıyor. Gaziosmanpaşa’daki 14 Mayıs Kooperatifi, İsrail Evleri hep kamu yöneticilerinin girdikleri kooperatifler,
belgelerde var, mülkiyetleri araştırdığınız zaman görürsünüz. Hepinize teşekkür ederim.
EMRE MADRAN- Sevgili Beşbaş’a çok teşekkür ediyorum. Bir yanlış anlamayı da önlemiş oldu. Yalnız Ankara’da Saraçoğlu ilk lojman değildir, onu bir kere söyleyeyim.
Ankara’nın ilk lojmanı, bugünkü Küçük Tiyatro’nun bulunduğu Mimar Kemalettin’in 4.
Vakıf İşhanı’nın üst iki katıdır, özgün lojmandır. Ben o binada beş yıl Vakıflarda çalıştım,
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ama canına okuduk binanın. Bütün Fransız
bataryaları söküldü, o canım malzemeler söküldü, memur odası haline geldi. Ankara’da
yapılan ilk lojman orasıdır. Hemen aynı yıllarda,
Anafartalar Caddesi üzerinde, Samanpazarı’na
doğru, Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün ikili tasarlanıp tekli yapılan ve Kemalettin’in 4. Vakıf İşhanı’na çok benzeyen bir blok
vardır. Onun tümü lojman olarak yapılmıştır benim bildiğim. Üçüncüsü de, Cebeci Stadı’nın
arkasında 10 blok olarak yapılan ikiz vakıf lojmanlarıdır. Bugün sadece iki bina kaldı, onların
da Saraçoğlu’yla yaşıt olduğunu söylememiz
lazım, ama galiba Saraçoğlu’nun önceliği, bir
komünite olarak tasarlanmış, planlanmış olmasıdır. Senin de bahsettiğin gibi, bir yaşam alanının tasarlanmış olması galiba onu ilk yapıyor.
Yoksa Ankara’da ilk lojman o değildir.
İHSAN DUYGULU- Hatırımda kalan kısa bir
şey anlatmak istiyorum: Atatürk Bulvarı’ndaki
arsalar kaça kamulaştırıldı, bedelini söylediniz
galiba. Akrabam olan rahmetli Malatya Valisi
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Kudret Kantoğlu, 1930’larda bir akrabasının kuzenine, “Şu kadar birikmiş param var,
emekli de olacağım. Emekli olunca Ankara’da sürdüreyim yaşantımı. Yeni yapılan apartmanlar var, bana onlardan birini satın alır mısın?” diyor, parayı yolluyor. Soyadı Martı olan
kuzeni de, “Sana apartman almayayım, yeni Atatürk Bulvarı var, ben şu anda 117 numara
olan parseli aldım -şu anda Atahan var orada-. Sana da bir parsel alalım.” ,şu anda Kök
Pasajı’nın olduğu parsel, diyor. Kudret Kantoğlu da, “Ben devletin valisiyim, öyle arsa falan olmaz, yakışmaz. Sen bana ne olur o parayla bir daire al.” diyor. O da gidiyor, Kurtuluş
2. Dede Efendi Sokak’ta bir tane apartman dairesi alıyor. Bu kadar.
GÜLSEREN ORAY- Dinlediklerim gerçekten çok keyif vericiydi. Ankara’da doğup, büyüyen bir mimar olarak, beni çok ilgilendirdi. Zihnimde oturan birtakım taşlardan sonra şunu söylemek istiyorum: Şu anda kent planında Saraçoğlu Mahallesi’ni bir konut
bölgesi olarak kabul edersek, Necatibey Caddesi’nden sonra Ankara Üniversitesi’nin
alanına kadar, bir yeşil aks vardır.
Bu yeşil aks, aynı zamanda yeşil omurgadır, yani korunması gereken tek omurgadır.
Emre Hocam size soruyorum. Çankaya Belediyesi eğer bir koruma planı yapacaksa, o
yeşil aksın kalan kısmını o koruma planı sınırları içerisine almak mümkün müdür acaba?
Çünkü Çankaya Belediyesi’nin kendisi, biliyorsunuz bu yeşil aksı, Yılmaz Güney Sahnesi’ni yaparak, birtakım yapılaşmalarla bölmüştür. Bizzat kendisi, ama Mebus Evleri’nin de
içerisinde olduğu o aksın gerçekten korunması gereken yeşil bir aks, yeşil bir omurga
olduğunu düşünüyorum ben Ankara kenti için. Teşekkür ederim.
EMRE MADRAN- Açıkçası, bu plan daha çok fikir düzeyinde. Keşke Tezcan Karakuş
kardeşim de burada olsaydı. Fikir anası kendisidir, hakkını yemeyeyim. Ama herhalde
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bütün bunlar göz önüne alınacaktır. Mesela ben
not aldım, eğer böyle bir planın içerisinde bana
da bir rol düşerse, hemen Faruk Bildirici’yi ekibe alayım diye düşünüyorum. Çok ciddi söylüyorum, bir şeyleri yapmak için illa mimar, tasarımcı, plancı olmak pek şart değil fikrine vardım
bugün. Meseleye başka türlü bakan kişileri de
aramıza almamız lazım diye düşünüyorum.
FARUK BİLDİRİCİ- Hocam, böyle düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ben aslında çok
dağınık konuştuğumu düşünüyordum, demek
derdimi anlatabilmişim.
Birkaç yıl önce, Demetevler’de MİT binasının
arkasında bir yapı vardır bilir misiniz, Cumhuriyet Arşivleri oradadır. Cumhuriyet Arşivlerine
gittim, bir araştırma yapıyordum, çok dikkatimi
çekti, bir tarafta Cumhuriyet arşivi var, bir tarafta
Osmanlı arşivi var. Baktım, Osmanlı arşivi bölümü öyle dolu ki, Ankara olmasına rağmen dolu.
Cumhuriyet tarafına baktım, bomboş, üç-beş
tane Resmi Gazete koymuşlar, yönetmelikler
koymuşlar.

Ankara’nın mimari açıdan, baştan beri anlattığım şey buydu, tarihini hissedemiyorsunuz.
Bu kentte Cumhuriyetin kurulduğunu bir şekilde, bu sokaklarda yürürken, bu kentte yaşarken hissedemiyorsunuz. Ama İstanbul öyle değil, yani iyi kötü, yapılardan dolayı,
kendileri açısından korumak zorunda kaldılar. Ama Ankara korunamadı.
Oysa ikisi de kalsa, yani biz bu ülkenin insanları olarak, Cumhuriyetin de Osmanlının da
kültürünü yapılar üzerinden de anlayarak, onlar üzerinden öğrenebilsek. Yapıları soluyabilsek, herhalde yere sağlam basarız. Söylemek istediğimin özü bu aslında, başka bir
şey değil.
SUNUCU- Bu keyifli sohbet için hem katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz hem de
sizlere. Küçük bir kokteylimiz var dışarıda, orada sohbete devam edebiliriz.
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