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ÖNSÖZ 

2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Eyüp Belediyesi Genç Akademi tarafından düzenlenen Kentsel Tasarım Atölyesi’nin ilk senesi 

tamamlandı. Atölye Eyüp’ün gündeminde olan kentsel ölçekteki soru ve sorunlara eğilerek tarihi çevre biliciyle projeler ve fikirler 

geliştirmeyi hedeflemiştir. Bir eğitim-öğretim dönemi süresince haftalık okumalar, tartışmalar, sunumlar gerçekleşmiş olup, ESTAM ile 

işbirliği sonucunda beliren başlıklar üzerinde tasarımlar yapılmıştır.   

Farklı disiplinlerden katılımcıların yanı sıra farklı dönemlerden katılan mimarlık öğrencileri ve mimarlar zengin bir fikir alışverişine 

katkıda bulunmuştur. Haftalık 1.5 -2 saatlik bir çalışma takvimi kapsamında öğrenciler kendi seçtikleri alanlar için öneriler 

hazırlamışlardır. Fikirler Eyüp sınırları içerisindeki çalışılan alanlar için getirdikleri önerilerle yeni tartışmalara imkan verirken farklı 

fikirlerin gündeme gelmesini de mümkün kılmaktadır. 

Çeşitli seviyelerde öğrencilerin yanı sıra ilgililerinde katıldığı atölyenin çalışmalarının bir kısmı bu kitapçıkta yer almaktadır. Medeniyet 

Okulu - Kentsel Tasarım Atölyesi ilk senenin tecrübesiyle 2017-2018 eğitim döneminde Eyüp için farklı ölçeklerde tasarım ve fonksiyon 

önerileri getirmeye devam edecektir. Öğrencilere ve Eyüp’e faydalı olması temennisiyle… 

Şehir ve Medeniyet Okulu 

Kentsel Tasarım Atölyesi Koordinasyonu 
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TURGUT CANSEVER: OSMANLI ŞEHRİ 

Kentsel Tasarım Atölyesine başlarken 

mimarlık, şehir, Osmanlı şehri, güzellik, 

modernleşme, sanat, kültür, çevre 

gibi bir çok konu üzerinden 

tartışmalara zemin hazırlayan bir 

kaynak olarak Turgut Cansever’in 

Osmanlı Şehri adlı eseri okundu. 

Günümüz mimarlık eğitiminde farklı 

üniversitelerin ortak yönlerinden birisi, 

öğrencilere teknik donanım 

kazandırılmasına  rağmen, üslup 

konusunda yetersiz kalmasıdır. Her 

dönem farklı öğretim üyelerinden 

proje dersleri alan öğrenciler nasıl 

mimarlık yapılması gerektiği 

konusunda netleşen bir üslup ortaya 

çıkmadığından arayışları mezuniyet 

sonrasında da devam etmektedir. Bu 

soruna kültürel faktörler eklendiğinde 

sorular daha da çoğalmaktadır. 

Geniş konu yelpazesini olgun bir 

mesleki ve felsefi perspektiften 

anlatan Turgut Cansever Atölye 

başlangıcında zihin açıcı 

düşünceleriyle çoğu katılımcının 

peşine düştüğü meselelere cevaplar 

önermektedir. 

 

: 
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SUNUMLAR 
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Sunumlarımıza Kentsel Tasarım 
konusuyla başlandı ve bu disiplinin 
kentin formunu ve yaşamı şekillendiren, 
farklı ölçeklerde uygulanan bir disiplin 
olarak çok geniş kapsamlı olduğuna 
dikkat çekildi. Doğal, yapay ve kültürel 
çevrenin dikkate alınarak estetik ve 
işlevselliğin arayışı içine girmenin önemi 
vurgulandı. 
Kent mobilyasında çalışılan 1:1 den 
kent ölçeğinde 1.1000 e kadar değişken 
bir skala içinde hareket edeceğimize 
dikkat çekildi. 
 
İlk sunumdan itibaren kentsel koruma 
konusunda hassasiyet oluşturma çabası 
içinde olduğumuz sunumlarda Eyüp gibi 
bir tarihi merkezde “tarihi çevrelerin 
bozulmasını engellemenin, bu çevreleri 
oluşturan fiziksel ve sosyal değerler 
bütününü korumanın, sürdürmenin 
günümüz kent yaşantısıyla 
bütünleştirmenin” atölye çalışmalarımız 
için önemli kriterler olduğu vurgulandı.  

1. KENTSEL TASARIM 

  Viyana Michaelerplatz 
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Kentsel tasarım atölyesi Eyüp’te çalışıldığı için doğal olarak tarihi çevrede kentsel tasarım vurgusuna sahipti. 
Mimarlık projelerinde boş bir arazi üzerine serbestçe tasarlanabilen yapılar, mevcut yapılara ek olarak 
düşünülmesi gereken yapılardan daha kolay çalışmalar olarak sınıflandırılır. Mevcut yapıların tarihi öneme 
sahip oldukları da dikkate alındığında titiz bir çalışmanın yapılması gerektiği ortadadır. Atölyede tasarım 
projelerine başlamadan önce Anıtsal, tarihsel ve fiziksel değerli yapılar konusunda bilgi verilmek üzere bir seri 
sunumla tarihi mekanlarda uyumlu form ve fonksiyon için farklı yaklaşım tarzlarına işaret edildi; dünyadan ve 
ülkemizden çeşitli örnekler gösterildi.  

2. TARİHİ ÇEVREDE YENİ YAPI  

 

  

Karatepe Saçakları. Turgut Cansever Gasometer. Coop Himmelblau 
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Tarihi Çevrede Kentsel Tasarım konusunda günümüzün en önemli projelerinden birisi Viyana’nın merkezinde 
gerçekleştirilmiştir. Viyana’nın kraliyet başkenti imajını Fischer von Erlach imzalı cephesiyle sergileyen Kraliyet 
ahırları 20. Yüzyılın sonlarında yıllarca süren sancılı bir süreçten sonra modern sanatın kalbi haline getirildi. 
Tarihi, statik olanla güncel ve dinamik olanın ilişkisini çarpıcı bir şekilde sergileyen Müzeler topluluğu farklı 
ölçeklerde kentsel tasarım konusuna başarılı örnekler sunmaktadır. UNESCO’nun dahil olduğu süreçte bir çok 
tartışma ve duraklamaların ardından iddialı olmakla birlikte tarihi dokuyla dengeli bir ilişki kurmayı başaran 
proje Viyana’yı modern sanatın merkezlerinden birisi haline getirerek genç ziyaretçileri çekme imkanı 
sağlamıştır.  

3. MUSEUMSQUARTİER 

Tarih Merkezde bir transformasyon örneği 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viyana Museumsquarier. Barock Fischer von Erlach Cephesi ve Çağdaş Baumschlager Eberle Yapıları 
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Avrupa’nın birçok kenti tarihi merkezleriyle ün 
yapmışlardır. Kentlerin modernleşmesiyle 
birlikte koruma konusuyla yüzleşmek 
durumunda kalan kentler, kimliklerini 
kaybetmeden merkezlerini nasıl dinamik 
tutabileceklerini sorgulamaya başlamış ve 
kriterler oluşturma çabası içine girmişlerdir. 
Kentsel Tasarım atölyesi sunumları 
kapsamında Münih’in tarihi merkezi koruma el 
kitapçığı incelenerek tarihi çevrede yeni 
yapıların hangi kriterlere uyması beklendiği 
incelenmiştir. Çatılar, cepheler, pasajlar,tarihi 
sokak dokusu ve imajları, meydan, parsel 
dokusu, kimlik için önemli meydan ve 
alanlardan reklam panolarına kadar uzanın bir 
yelpazede kriterler ve uygulanan örnekler 
atölye katılımcılarına yeni perspektifler 
kazandırmıştır. 

4. TARİHİ KENT MERKEZİNDE YENİ YAPI EL KİTAPLARI 

Münih Örneği 

 

 

  Münih Theatinerstraße 
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Dünyada birçok şehir büyüme meselesine 
kimliklerini ve değerlerini kaybetmeden nasıl 
çözüm üretebileceği sorusuyla karşı 
karşıyadır. Farklı ülkelerdeki problemlere ve 
çözüm arayışlarına ortak kriterler 
belirleyebilmek amacıyla 12-14 Mayıs 2005 

tarihleri arasında “World Heritage and 

Contemporary Architecture - Managing 

the Historic Urban Landscape”başlığı 

altında Uluslararası Konferans düzenlenerek 
ortak kriterler oluşturma çabası içine girilmiştir. 
UNESCO’nun düzenlediği 55 ülkeden 600 
uzmanın katıldığı konferanstan çıkan sonuçlar 
Kentsel Tasarım Atölyesinde özetlenerek 
yapılacak projeler için teorik altyapı 
oluşturulmuştur. 

5. UNESCO KRİTERLERİ 

Viyana Memorandumu 

  

Merida, National Museum of Roman Art  
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EYÜP GEZİSİ 

ESTAM’dan Y. Restoratör Mimar Ayşe Zengin ile birlikte arazi gezisi düzenlendi ve atölye katılımcıları çalışacakları projeler hakkında 

yerinde bilgi alma fırsatı buldular.  İlk gezimiz proje tercihleri için etkili olurken atölye esnasında alanlar tekrar ziyaret edilerek 

tasarımlar için gereken veriler toplanmaya ve araştırmalar yapılmaya devam edildi. 
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PROJELER 
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15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI 

Kentsel Tasarım Atölyesinin ilk ayında zihinlerde çok taze olan bir konuyla başlandı. Gündemde olan 15 Temmuz anıtı konusu 

atölyede tartışıldıktan sonra öğrenciler Eyüp sınırları içinde kendi belirledikleri yerler için anıt tasarımları hazırladılar. Farklı 

disiplinlerden olan katılımcıların konuya yaklaşımları ilginç tartışmalara kapı açarken atölye içerisinde diyalektik bir ortamın 

başlangıcını teşkil etti. 

 

 

 

 

ÖĞRENCİLERDEN İLK ESKİZLER… 

 



17 

 

…ve SON HALLERİ 
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@YUSUF METE 

#15TEMMUZŞEHİTLERANITI 

 

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 

‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, sığmazsın. 

Anıtta öne çıkan temel düşünce, 

geçmiş gelecek ayrımının temsili ve 

geçmişin aslında gelecekten 

bağımsız olmadığının, aksine 

şimdi’nin geçmişteki eylemler 

vasıtasıyla şekillendiğinin 

vurgulanması. Zeminden açılmış 

boşluklardan sızan ışık huzmeleri, 15 

Temmuz gecesi yaşananlardan 

günümüze akseden bir aydınlanmayı, 

yani hem şimdiyi hem de geleceği 

belirleyen eylemlerin yaşandığını, 

varlığının izlerinin halen sürdüğünü 

temsil ediyor.  

Ayrıca bu boşluklar; 15 Temmuz 

direnişini kendiliğinden, doğal olarak 

vatan sevgisinden meydana geldiğini 

göstermek ve Mehmet Akif’in 

‘Gömelim gel seni tarihe’ desem, 

sığmazsın.’ Mısralarını anımsatmak amacıyla zeminde var olan yarıklar şeklinde tasarlandı. 
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KESİT  

PLAN FOTOKOLAJ 
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Hz. Halid Bulvarı ile Kalenderhane 
Caddesinin kesişim noktasında bulunan 
Cafer Paşa Medresesi Avlusu Eyüp’e 
giriş noktalarından birisi olarak önemli 
bir konuma sahiptir. Merkezi konumun 
aksine net bir fonksiyona sahip olmayan 
avlu çevresiyle yeterince ilişki 
kuramamaktadır. Hz. Halid Bulvarı ve 
kaldırımla arasından geçen yüksek 
duvar mevcut hazire duvarını 
perdelediği gibi avlunun da tamamen 
gizli kalmasına sebebiyet veriyor. 
 
Kentsel tasarım atölyesi öğrenciler avlu 
için çeşitli fonksiyonlar çerçevesinde 
farklı tasarım yaklaşımları 
gerçekleştirdiler. 
Tarihi çevrede yeni yapı başlığı altında 
tarihe öykünen, yorumlayan, zıtlık 
üzerinden tarihi çevrenin altını çizen 
yaklaşımların yanı sıra, avlunun boş 
bırakılarak medresenin ve hazire 
cephesinin ön plana çıkmasını 
önemseyen öneriler geliştirilmiştir. 
Genelde fikir seviyesinde çalışılan 
projelerin geniş yelpazesi bu önemli 
alan hakkında fikir jimnastiğine katkıda 
bulunarak alanın potansiyeli ve mümkün 
fonksiyonlarına dair tartışmaları 
tetiklemektedir.  

 

 

CAFERPAŞA MEDRESESİ AVLUSU 
Fonksiyon ve Tasarım Projesi 
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@YUSUF METE 

#KAHVEHANEPROJESİ 

 

Güncel Eyüp Sultan yaşantısına sosyal ve kültürel bir değer katmak amacıyla Caferpaşa Medresesinde hazırlanan proje bir 

kahvehane olarak tasarlandı. Daha çok genç nüfusa hizmet etmesi ön görülen kahvehane Eyüp Sultan tarihi merkez alanında önemli 

bir konumda bulunuyor. Proje tasarlanırken verilen alanın en verimli şekilde kullanılmasına özen gösterildi. Yapının en belirgin özelliği, 

Hz. Halit Bulvarı cephesindeki duvarın yerine daha geçirgen bir cephe tasarlanarak medresenin hazire duvarının tarihi dokusunu ön 

plana çıkarmak oldu. Tasarlanan cephe de düşey beton doku blokları mevcut. Bunları yükseklikleri hazire duvarından referansla 

yapıldı. Beton blokların üzerine bağlayıcı bir kemer yerleştirildi. Çatı örtüsü daha yukarıda tasarlandı ve yapıdan koparılmış hissi 

verildi. Aynı zamanda hazirenin üzerine de uzanan çatı koruma tarihi dokuyu koruma görevi de üstlendi. Mevcut kottan daha düşük 

olan zemin kotu daha da aşağıya indirilerek içerideki derinlik ve yükseklik hissi artırıldı. Eklenen asma katın mekanı boğması 

engellendi. Caferpaşa Medresesindeki odaların da işlevleri düşünülerek iç avluya mevcut kapıdan geçiş verildi. Böylece medrese ile 

kahvehane arasında organik bir bütünlük sağlandı. Kahvehane sosyal hayatın ortasında, sokakla medreseyi bir araya getiren arakesit 

oluşturdu. Yapıdan ayrı kopuk duran çatı örtüsünün alt kısmına geleneksel Osmanlı bezemelerinden bir desen yerleştirildi. Sokak 

perspektifinde oluşturdu görsellik ve iç mekanda sunduğu tarihi ahenk projeyi daha da etkili hale getirdi.  

Tasarımda Eyüp’ün tarihi dokusuna ters düşmemeye, biryandan da güncel ihtiyaç ve sorunlara modern teknoloji ve çizgilerle çözüm 

üretmeye çalışıldı. Eyüp ilçesinin her kesimden insana hitap eden bir konuma gelmesiyle birlikte tasarlanan projenin sosyal ve kültürel 

açıdan yeterli olmasına, işlevinin kullanıcılar tarafından ihtiyaçları karşılayabilecek konumda olmasına özen gösterildi. 
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Üst Kat Planı Zemin Kat Planı 
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  2-2 Kesiti 

1-1 Kesiti 
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 A-A Görünüşü 

B-B Görünüşü 
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İstanbul Eyüp’te bulunan Caferpaşa 
Medresesine  ait; Hazire, giriş koridoru 
ve Hazire giriş kapısının bulunduğu 
avlunun bir bölümünün kapalı ve yarı 
kapalı olarak bir kabuk ile örtülmesi 
fikriyle yola çıkılarak tasarlanan 
“Tasavvuf Müzesi” konseptli 
proje  önerisi. Projenin ana fikri avluya 
dışa doğru kapalı cepheleri olan, değişik 
geometrik kütlesiyle ilgi çekecek 
tasarıma sahip olan kütlenin fonksiyona 
ve iç mekana dair bir merak 
uyandırmasıdır.  Kütlenin geometrik 
formu çevredeki yapıların 
yüksekliklerini, kaldırımın çizgilerini ve 
mevcut giriş kapılarını referans alır ve 
formuyla tasavvuf kültüründe bilinen 
sandukalara ve bitişiğindeki hazireye 
atıf yapar. Keskin hatları ve yalın 
malzemesiyle içinde bulunduğu tarihi 
çevreyle zıtlık üzerinden bir ilişki kuran 
müze yapısı oluşturduğu farklılıkla Cafer 
Paşa medresesini vurgulamayı amaçlar. 
Hazirenin üstünden diğer giriş kapısına 
kadar uzanan örtü alt kısımlara ışık 
imkanı sağlamakla birlikte yeni ve eski 
arasında bir bütünlük oluşturur.  

 

 

@AHMET OYUMLU 

#Tasavvufmüzesi 

  

Üst Görünüş 
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Kalenderhane Cadddesi Görünüşü 

Tasavvuf Müzesi Hazire 
Medrese Yolu 

Kesit 
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  Kesit Perspektif 
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Hz. Halid Blv.  Perspektifi 
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Hz. Halid Blv.  Cephesi 
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Hz. Halid Blv.  Görünüşü 
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@FARUK KIRLI      #TarihiCülusYoluveÇocukSokağı 
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@FERİDE DURSUN      # ZalMahmutPaşaCamiiAvluTasarımı 

 

   Eyüp'te bulunan külliye, eğimli bir arazide ve iki ayrı düzeyde ustaca planlanmış; alt ve üst kotlar birbirine merdivenle bağlanmıştır. 

Üst terasta cami ve medrese, aşağıda yine bir medrese ve türbe vardır. Kompozisyona simetri yerine organik bir tasarım hakimdir. 

    Aşağıda medrese türbe ve cami arasında kalan avlu sadece ana cadde ile cami arasında bir geçiş görevi görmektedir. Bunun 

aksine bu avlunun yaşayan bir mekana dönüştürülmesi burayı canlandıracaktır. 

   Cami etrafında daha çok gençlere yönelik  toplanma mekanı bulunmaması burayı bir potansiyele dönüştürmüştür. Avlu caddeden 

görülmemekle birlikte girişi de dikkat çekici değildir bu nedenle girişte dikkat çekecek, buraya farkındalılık katacak, caminin taşlarının 

pembe-kırmızı arası olan rengi referans alınarak döşeme taşları yer yer renklendirilmiştir. Bu renkler giriş kapısının önünde 

tasarlanan peyzaj ve oturma (dinlenme) birimlerinde de kullanılmıştır. İçeri girildiğinde medrese odaları ve çay ocağı karşılayacak 

gelenleri. Avlu da bulunan medrese odaları daha çok gençlerin kullanacağı fakat her kesime açık olan toplantı odalarına 

dönüştürülmesi düşünülmüştür.(Bu toplantılar herhangi bir kitabın ya da filmin tartışılıp karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak 

aktiviteler olabilir)Daha sonra kullanıcıların birlikte vakit geçirebilecekleri  toplanma, durma ve dağılma mekanı olarak tasarlanan çay 

ocağı da bu işlevin bir parçası olacaktır.Çay ocağı kısmen kapalı geçişi ve görüşü engellemeyecek şekilde caminin planına ithafen 

organik bir formda tasarlanmıştır. (F.D.) 
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