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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’de 

okulların mimari yapısında nasıl bir seyir izlendiğini ortaya koymaktır. 

Cumhuriyetin ilk evresinde 1950’lere kadar geçen süreçte Türkiye’de 

okul mimarisi dönemin siyasi ve kültürel anlayışına paralel değişim 

göstermiştir. Bu değişimin boyutları merak konusu olmuştur. Bu doğ-

rultuda, okul mimarisinde ne gibi değişikliklerin yapıldığı, dönemin 

siyasi ve kültürel yapısının okul mimarisine nasıl yansıdığı, mimari-

deki değişimin dönemin özelliğini yansıtıp yansıtmadığı, yurtdışından 

davet edilen mimarların eğitim yapılarında etkili olup olmadığı, okul 

mimari yapılarının gereken niteliklere sahip olup olmadığı araştırıl-

mak istenmiştir. Bu çalışmada, betimsel araştırma türlerinden tarihi 

yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini erken Cumhuriyet dö-

nemi okul mimari kayıtları ve görselleri oluşturmuştur. Cumhuriyetle 

birlikte Türkiye’de yeni bir toplum inşa edilmeye başlanmıştır. Bu sü-

reçte mekansal dönüşüm yine en dikkate çeken ögelerden biri olmuş-

tur. Mimari değişimin ilk örnekleri başkent Ankara’da meydana gel-

miştir. Ankara’da imar uğraşıları arasında 1924’de Latife ve Gazi okul-

larının yapımı ilk örneklerdendir. Yurdun diğer bazı kentlerinde de 

aynı isimli ilkokullar yapılmıştır. 1920’lerin ikinci yarısından sonra, 

Türk mimarların bir bölümü ulusal mimarlık akımını sürdürmeye, bir 

bölümü de devletin her alanda yapmayı amaçladığı yenilikler doğrul-

tusunda, uluslararası mimarlık anlayışıyla hareket etmeye çalışmışlar-

dır. Devlet, bir yandan da kültür ilişkileri içinde olduğu ülkelere öğ-

renci göndermeye başlamıştır. Yabancı mimarlar yalnız bina tasarla-
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makta değil, eğitim kurumlarında ders vermekle de görevlendirilmiş-

lerdir. Bu uygulama, 18. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 

1950’lere dek uzanmıştır. Bu dönemde devam eden bilgi ve teknik 

eksiklikler nedeniyle kalkınmaya çalışan Cumhuriyet yönetimi için 

eğitim hizmetlerinde gelişme önemini korumuştur, bu nedenle, eği-

tim binaları büyük bir hızla yapılmaya devam etmiştir. Farklı bölge-

lerde inşa edilen bu okullar rasyonel-işlevsel anlayışa, modern teknik 

ve cephe çizgisine sahip binalar halinde inşa edilmiştir. Yeni bir kül-

türel mekan modeli olan okullar, devlet merkezli, seküler, rasyonel 

yönüyle Cumhuriyet modernleşmesine özgü ölçütlerin tamamını yan-

sıtmıştır. Mimari modeller doğrudan insan ihtiyaçlarının devreye gir-

diği alanlardır. Ancak yine de edinilen farklı tecrübeler gereği, her 

mimari modelde modernleşme ölçütlerinin önem sıralaması başkadır. 

Yapılacak yeni çalışmalarla Cumhuriyet döneminde Türkiye’de okul 

mimarisi ayrıntılarıyla ele alınabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Eğitim, Mimarlık, Okul, Türkiye, 

Türk Eğitim Tarihi. 
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SCHOOL ARCHITECTURE IN ATATÜRK’S ERA 

ABSTRACT 

The aim of this research is to show how schools are viewed in the 

architectural structure in Turkey during the early republican period. 

In the first phase of the Republic until the 1950s, school architecture 

in Turkey has changed parallel to the political and cultural under-

standing of the period. The dimensions of this change have been a 

matter of curiosity. In this respect, it was wanted to investigate what 

changes were made in school architecture, how the political and cul-

tural structure of the period was reflected in school architecture, 

whether the change in architecture reflected the characteristics of the 

period, whether the architects invited from abroad were effective in 

educational structures, whether the school architectural structures 

had the necessary qualifications. In this study, historical methods from 

descriptive research types were used. The data of the research was 

composed of early republican period School architectural records and 

visuals. With the Republic, a new society has begun to be built in Tur-

key. In this process, spatial transformation has again been one of the 

most remarkable elements. The first examples of architectural change 

occurred in the capital Ankara. The construction of Latife and Gazi 

schools in Ankara in 1924 is one of the first examples. Elementary 

schools of the same name were also built in some other cities of the 

dormitory. After the second half of the 1920s, some of the Turkish 

architects tried to continue the national architecture movement and 

some tried to act with the international understanding of architecture 

in line with the innovations that the state intended to do in all areas. 

The state has also started sending students to countries where they are 

in cultural relations. Foreign architects were not only tasked with de-

signing buildings, but also with teaching in educational institutions. 

This practice was introduced from the second half of the eighteenth 

century until the 1950s. During this period, the development of edu-

cational services for the Republic’s government, which was trying to 

develop due to the ongoing information and technical deficiencies, 
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maintained its importance, so the educational buildings continued to 

be built at great speed. Built in different regions, these schools are 

built in buildings with rational-functional understanding, modern 

technique and a front line. The schools, a new model of cultural space, 

reflected all of the criteria specific to Republican modernization in 

their state-centered, secular, rational aspect. Architectural models are 

areas where direct human needs come into play. However, due to the 

different experiences gained, the importance of modernization crite-

ria in each architectural model is different. The new studies will be 

able to address the details of school architecture in Turkey during the 

Republican period. 

Keywords: Atatürk, Education, Architecture, School, Turkey, 

History of Turkish Education.  
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GİRİŞ 

Bir ülkedeki mimari yapılanma o ülkenin kültüründen izler taşır. 

Bu izler aynı zamanda o ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan 

içinde bulunduğu durumu da yansıtır. Türkiye’de de siyasi ve sosyal 

ortamlarda yaşanan değişimlerin mimari yapılar, özellikle kamu bina-

ları üzerindeki etkileri oldukça açık bir şekilde görülmektedir. Cum-

huriyet döneminde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç duyulan 

kamu binalarının yapımı aşamasında yaşanan sorunları anlayabilmek 

için Osmanlı toplumunun Batılılaşma sürecine girdiği yıllara uzana-

rak, Cumhuriyete miras bırakılan ortamı incelemek gerekmektedir.  

Osmanlı mimarlığının tarihi 14. yüzyıla kadar gider. 16. yüzyıla 

gelindiğindeyse diğer alanlarda olduğu gibi mimaride de üstün dü-

zeye ulaşılmıştır. 18. yüzyılın ortalarında siyasi açıdan gerileyen impa-

ratorluk Batı uygarlığının etkileri altına girmeye başlamıştır. Genel 

olarak Osmanlı mimarisine bakıldığında 18. yüzyılda Batı etkisi görül-

mesine rağmen 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisine göre değerlen-

dirilir. 18. yüzyılda Lale Devri’nin ardından 1740-1808 yıllarını kap-

sayan ve yine yaygın tanımıyla Türk barok ve rokoko devri denilen bir 

döneme girilmiştir. Bu dönemde artık klasik Osmanlı yapı sanatının 

mimari ve bezeme ögeleri yerlerini ağır ağır Avrupa mimarisinin ba-

rok ve rokoko üsluplarındaki mimari ve bezeme öğelerine terk etmeye 

başlamıştır. 19. yüzyıla gelindiğindeyse Batı kaynaklı ampir üslubun 

da Türkiye’ye ithali gerçekleştirilmiştir (1808-1860). Avrupa’da barok 

üsluptan sonra ortaya çıkan ampir üslup, Osmanlı topraklarında 

Batı’daki özgün şekliyle değil de, değişikliğe uğrayarak ve yer yer ba-

rok üslupla birleştirilerek yorumlanmaya çalışılmıştır. Ancak bu yo-

rumlayışta, bize özgü görünüşlerin varlığı gene de kendisini hissettir-

mektedir. 20. yüzyıla kadar uzanan dönem ise, Batı etkisinin tüm alan-

larda Osmanlı toplum yapısını sarstığı ve mimaride seçmeci (eklektik) 

dönem denilen akımın egemen olduğu yıllardır (1860-1900). Bu dö-

nemde Batı mimarlığının Antik Çağ’dan başlayarak kullandığı tüm 
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mimari elemanlar ve üsluplar, hiçbir kural ve sınır tanımaksızın, bir-

birine karıştırılarak kullanılmıştır.
1
  

Cumhuriyet dönemine gelindiğindeyse, modernleşme hareketle-

rini her alanda görmek mümkündür. Erken Cumhuriyet dönemi, 

modern Türkiye’nin temellerinin atıldığı bir dönem olması bakımın-

dan büyük önem taşımaktadır. Dil, hukuk, siyaset, felsefe, eğitim gibi 

birçok alanda köklü değişimler meydana gelmiştir. Mimari de bu de-

ğişikliklerden etkilenen bir alandır. Cumhuriyet dönemi Türk mimar-

lığı ele alındığında, toplumun geçirdiği değişimin mimarlık alanına da 

benzer biçimde yansıdığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde gö-

rülen mimari akımlar, “Birinci Ulusal Mimari Dönem”, “Yabancı Mi-

marlar Dönemi” ve “İkinci Ulusal Mimari Dönemi” akımlarıdır. Erken 

Cumhuriyet döneminde görülen Birinci Ulusal Mimari akım, Cum-

huriyet Türkiye’sinin kuruluş yıllarındaki mimarlık ortamı eldeki tüm 

olanakların değerlendirilmesi, ulusal bilinç yaratma eylemleri içinde 

oluşmuştur. 1927’lerde başlayan değişmeler, aşamalı biçimde farklıla-

şarak 1940’lara değin uzanmıştır ki bu dönem yabancı mimarlar dö-

nemi olarak da isimlendirilir. Bunu 1940-1950 yılları arasında İkinci 

Ulusal Mimarlık akımı olarak adlandırılan dönem izlemiştir.
2
 Bu bağ-

lamda gerek Birinci Ulusal Mimarlık akımının, gerek yabancı mimar-

lar dönemi gerekse İkinci Ulusal Mimarlık akımının özellikleri, kamu 

yapılarının inşasını, dolayısıyla eğitim kurumlarının inşasını etkilemiş-

tir. İnşa edilen binaların cepheleri, bahçe düzenlemeleri, binaların ge-

nel yapıları ulusal kimlik yaratma çabasından etkilenmiştir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Osmanlının son evresinden 

Cumhuriyetin ilk evresine Türkiye’nin eğitim yapılarını incelemektir. 

Bu çerçevede şu soruların cevabı aranmıştır: 1) 20. yüzyıl mimarlık 

akımları nelerdir? 2) Türkiye’de mimarlığın gelişimi nasıl gerçekleş-

 

1
 Metin Sözen, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Ankara,1984, Türkiye İş Ban-

kası Kültür Yayınları, s. 167. 

2
 Sözen, a.g.e. s. 243. 
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miştir? 3) Birinci ve İkinci Ulusal Mimari dönem eğitim yapıları ara-

sındaki farklar nelerdir? 4) Erken Cumhuriyet döneminde yabancı 

mimarların okul binalarına etkileri nasıl gerçekleşmiştir? 5) Erken 

Cumhuriyet dönemi siyasi yapısı ile okulların mimarisi arasında bağ 

var mıdır? 6) Erken Cumhuriyet dönemi okul binalarında mekansal 

organizasyonun önemi nasıl gerçekleşmiştir? Okulların şehir merke-

zinde yapılma gerekçesi nedir? 

Yapılan literatür incelemesinde erken Cumhuriyet döneminde 

okul mimarisiyle ilgili detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Konuya 

en yakın çalışma Alpagut’un hazırlamış olduğu doktora tezidir.
3
 Alpa-

gut hazırlamış olduğu doktora tezinde erken Cumhuriyet döneminde 

Ankara’da yapılmış olan eğitim yapılarını ele almıştır. Bir diğer ilgili 

çalışma Kul
4
 tarafından kalem alınan ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

ilkokul binalarını ele alan makaledir. Yavuz
5
 çalışmasında Mimar Ke-

malettin ile Birinci Ulusal Mimarlık dönemini incelemiştir. Çalışmada 

söz konusu dönemi meydana getiren sosyal, siyasal, ekonomik ve kül-

türel ögeler bir arada değerlendirilmiştir. Aslanoğlu’nun
6
 kitabında 

erken Cumhuriyet dönemi mimarlığı Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığını 

sürdürdüğü evrede Türkiye’nin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

dokusuyla sözü edilen dönemin resmi binaları ele alınmıştır. Bozdo-

ğan ve Kasaba
7
 yayınlamış oldukları modernizm ve ulusun inşasını ele 

aldıkları kitapta erken Cumhuriyet dönemi mimarlığını Türkiye’nin 

hem sosyo-ekonomik yapısı hem de siyasal ve kültürel ortamı içinde 
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kara, 2005.  
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Binaları), Mimarlık Dergisi, S 360, http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm? 

sayfa=mimarlik&DergiSayi=374&RecID=2862 
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1981, ODTÜ Mimarlık Yayınları. 
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değerlendirmiştir. Alsaç
8
 yapmış olduğu çalışmada Türkiye’de mimar-

lık düşüncesinin gelişimini yine benzer ölçütler çerçevesinde ele almış-

tır. Kopuz
9
 tarafından yakın dönemde yayınlanmış olan bir makalede 

erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’de yabancı mimarların izleri 

incelenmiştir. Kopuz çalışmasında yabancı mimar örneklerinden 

Franz Hillinger ve onun eserlerini konu edinmiştir. Sözü edilen çalış-

malar olmakla birlikte doğrudan bu araştırma konusuyla ilişkili bir in-

celemeye rastlanmamıştır. Bu araştırmada Osmanlının son evresinden 

Cumhuriyetin ilk evresine Türkiye’nin eğitim yapıları incelenmiştir. 

Araştırmanın sonuçlarının ilgili literatüre katkı sağlayacağı umulmak-

tadır.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada, betimsel araştırma türlerinden doküman incele-

mesi (tarihi) yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu yöntem geçmişten gü-

nümüze geçen süreçte yaşanmış olay ve olguların araştırılıp açıklan-

ması ve ortaya çıkarılmasında kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde dö-

nemin dokümanlarına ulaşma, orijinalliğin kontrol edilmesi, dokü-

manları anlama, verileri analiz etme ve veriyi kullanma süreçleri yer 

almaktadır.
10

 

Bu araştırmada öncelikle 20. yüzyıldaki mimari akımlara kısaca 

değinilmiş daha sonra bu akımların Türkiye’deki yansımaları ele alın-

mıştır. Araştırmanın alt problemlerine dayalı olarak Osmanlı Dev-

leti’nin son evresinde ve erken Cumhuriyet döneminde mimarlığın 

kısa tarihsel gelişimi ele alınmış, sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel ge-

lişmelerle mimarı yapılanma arasındaki etkileşim değerlendirilmiştir. 

Eğitim kurumları ile ilgili görsellerin bir bölümü yayınlanmış olan ki-

tap ve makalelerden, bir bölümü ise ilgili kurumların web sayfaların-

 

8
 Üstün Alsaç, Türkiye’de Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Dönemindeki Ev-

rimi, Trabzon, 1976.  

9
 Ayşe Durukan Kopuz, “Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi Yabancı Mimarların 

İzleri, Franz Hillinger Örneği”, Megaron, C 13, S 3, Hatay, 2018, ss. 363-373. 

10
 Ali Yıldırım & Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, An-

kara, 2008, Seçkin Yayınları, ss. 193-201. 
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dan ya da internet sitelerinden alınmıştır. İnternet adreslerinin bazı-

ları çok uzun olduğu için sayfa içinde kısaltılmış olup kaynakçada ori-

jinal haliyle verilmiştir. 

BULGULAR 

Bulgular bölümünde araştırmanın alt problemlerine dayalı olarak 

Türkiye’de mimarlığın kısa tarihi gelişimine yer verilmiş; Cumhuriyet 

döneminde sosyo-ekonomik, siyasi ve kültürel gelişmelerle mimarı ya-

pılanma arasındaki etkileşim değerlendirilmiştir. 

20. Yüzyıl Mimarlık Akımları 

Sanat tarihçileri modern sanatla modern fiziğin aynı zamanda 

doğduğunu çünkü ikisinin de aynı düşünceden başladığını savunur-

lar. Mimari akımların her birinin de yaşandığı dönemde görülen sanat 

akımlarıyla bağlantıları vardır. 

Fütürizm (1909); 20. yüzyılın ilk on yılı içinde gelişen sanat ve mi-

marlık dünyasının en ilerici, en yenilikçi, özgün ve ileri hareketidir. 

Akımın öncülerine göre, “modern kentler muazzam bir tersane gibi 

yaratılıp yeniden inşa edilmeli, her yer hareketli ve dinamik, modern 

binalarsa dev bir makine gibi olmalıdır” denilmiştir. Neo-Plastisizm 

(1917); bu akımda binalar bir dikdörtgen prizma mekan şekline bü-

rünmüş, saf, yalın, soyut, geometrik ve dik açılı, biçimlerle kompozis-

yon yaratılmıştır. Tarih boyunca geleneksel şekilde toprağa bağlanmış 

tüm kütlesiyle yere oturmuş binalar bu kütlelerde olduğu gibi toprak-

tan kurtulma çabasında olup tıpkı bir ağaçta olduğu gibi toprağa mi-

nimum temas eden ve yukarı doğru genişleyen bir biçim kazanmakta-

dır. Betonarme, çelik gibi çağdaş malzeme ve teknolojilerle bu yeni 

fikirler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Fonksiyonalizm (1917); bu 

biçim mimarlığın ana ölçütlerinden ilki işlevselliği yerine getirmektir. 

Eğer bu biçim sağlam inşa edilmişse rüzgar, deprem gibi güçlere da-

yanabiliyorsa işlevsel bir form yani bir bina yaratılmış demektir. Ancak 

bu yapının estetik değerlerinin büyüklüğü onun mimari değerlerinin 

de ölçütü olacaktır. Pürizm (1918); bu akım içinde güzellik; saf, yalın 

birincil formlarda bulunmuştu. Küpler, koniler, silindirler, piramitler 
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en güzel formlardır. Pürizm’in formları kişisel formlar olmayıp ano-

nim, evrensel, genel-geçer, rasyonel formlardır ve bunlarla yapılan sa-

nat eserleri ve kompozisyonlarda evrensel olacaktır. Ekspresyonistlere 

(1918) göre, sanat eserlerinin tümünde ifade vardır, ifadesiz bir sanat 

eseri olamaz. Bir sanat eserinin ortaya konmasında farklı aşamalardan 

geçilir. İlk aşamada doğadan alınan izlenimlerin etkisi görülür. İkinci 

aşamada orijinal manevi bir sentez söz konusudur. Üçüncü aşamada 

bu özgün ifadeye bir haz duygusu katılır. Son aşamada sanatçı yarat-

tığı bu alt yapıyı ses, taş, beton gibi fiziksel elemanları kullanarak so-

mut hale sokarak sanat eserini yaratır. Bu aşamalardan geçen, orijinal 

ifade gücü yüksek mimari eserlerde üstün estetik değerlere sahip ola-

rak nitelenir.
11

  

Türkiye’de Mimarlığın Gelişimi 

Tanzimat’la birlikte pek çok alanda meydana gelen düzenleme-

lerle devletin resmi söyleminde dikkat çekici dönüşüm oluşmaya baş-

lamıştır. Bu dönüşümlerden birisi de mimarlıkta ve bu araştırmaya 

konu alan eğitim mimarisindedir. Bu dönemin yeni okulları kendile-

rini Osmanlı Devleti’nin kurulu geleneksel eğitiminden farklı göster-

mişlerdir. Son derece düzenli ve klasikleştirilmiş dış görünüşlerinin, 

dini içerikten fiziki kopuşlarının ve pek çok örnekte şehrin merkezin-

den hatırı sayılır bir uzaklıkta oluşlarının bir araya gelmesi, yeni okul-

ları bütünüyle alışılmışın dışında göstermektedir. Bu fiziki uzaklık 

devletin okullaşma girişiminin diğer yönleriyle birleştiğinde yeni okul-

ların geçmişten temel bir kopuşu temsil ettiği izlenimini uyandırmak-

tadır. Müfredatlarında olduğu gibi, bu yeni yapıların mimarilerinde 

de, orijinalinde Avrupalı olan esin kaynağının Osmanlı tarafından de-

ğiştirilişi göze çarpmaktadır. Okul binalarında bezemeler kullanılmış, 

namaz ve törenler için alanlar oluşturulmuş, Osmanlı ve İslam gele-

neğinin temel elemanlarını birleştirmiştir. Örneğin, okul binalarının 

içinde pek çok yerde kullanılan kaligrafik “padişahım çok yaşa” slo-

ganı, binaların varlığını merkezi hükümetle ve onun nihai otoritesi 

 

11
 http://www.restoraturk.com/index.php/mimarlik/212-mimari-akimlar-nelerdir 
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padişahla birleştirmiş, dış cephelerde kullanılan tuğra ve hilal gibi 

öğeleri güçlendirmiştir.
12

  

Türkiye’deki mimarlık uygulamaları belli dönemlerde yaygın 

olan mimari akımlardan, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan belli so-

runlardan ve çelişkilerden etkilenerek veya onlara tepki olarak oluş-

muştur. Bu çelişkilerden başta geleni özellikle Cumhuriyetin ilk dö-

nemlerinde gündeme gelen Doğu-Batı ikilemidir. Buna ek olarak ulu-

sal-evrensel, geleneksel-modern veya dindarlık-laiklik gibi ikilemler 

ve farklı siyasi görüşler de mimarlık uygulamalarının seyrini etkilemiş-

tir. Bu dönemlerin birbirinden kesin olarak ayrılması pek mümkün 

değildir. Bazı akımlar diğerleriyle iç içe belirli bir zaman dilimine ka-

dar varlığını sürdürmüşler; bir dönemin veya ekolün temsilcisi olarak 

nitelendirilen bazı Türk mimarlar, kariyerlerinin ileriki dönemlerinde 

daha farklı stillerde de eserler tasarlamışlardır. Türkiye’nin kurul-

duğu ilk yıllarda yaygın ve etkili olan bir sivil toplum örgütlenmesi ve 

devlet alanı dışında mimariye destek verecek özerk bir burju-

vazi yoktu. Bundan dolayı Osmanlı Devleti döneminde elitist içeriğe 

sahip olup, sadece saraya bağlı olan mimarlar; yeni dönem de aynı 

üslupla devlet yönetimine bağlı kaldılar. Bu durum 1950’lerden itiba-

ren değişmeye başladıysa da özel sektörün gelişmesi ve mimarlık ala-

nına yön verip, hakim olmaya başlaması çok daha sonraları gerçek-

leşti. Türkiye’deki mimarlık, ilk dönemlerinde Osmanlı mimarisin-

den oldukça etkilendi. Özellikle 1920’li yıllara hakim olan Birinci Ulu-

sal Mimarlık akımında bu etkileri gözlemlemek mümkündür. 1930’lu 

ve 1940’lı yıllarda yabancı kökenli mimarların Türkiye’ye çağrıldığı ve 

onlara farklı amaçlar için ağırlıklı olarak kamu yapıları inşa ettirildiği 

gözlemlenmektedir. 2. Dünya Savaşı ve sonrası, yani Türkiye’nin dış 

dünyadan izole olduğu 1940’lı yıllarda başlayıp 1950’lere kadar süren 

dönemde İkinci Ulusal Mimari akımı etkili oldu. Bu dönemin sona er-

mesiyle tek parti iktidarının sona ermesi birbiriyle paralel dönemler-

dir. Türkiye’de mimarlık uygulamaları, yurt dışında gelişen modern 

 

12
 Benjamin Fortna, Mekteb-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döne-

minde İslam, Devlet ve Eğitim, İstanbul, 2005, İletişim Yayınları, ss. 175-176.  
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ve post modern mimarlık akımlarından etkilenmişse de özellikle 

1970’li yıllara kadar ağırlıklı olarak yerli ve ülkeye özgü bir mimarlık 

kültüründen söz etmek mümkündür.
13

  

Birinci ve İkinci Ulusal Mimari Dönem Eğitim Yapıları 

Arasındaki Farklar 

Birinci Ulusal Mimarlık anlayışı Osmanlı Devleti’nin son yılla-

rında yaygınlık kazanmaya başlamış, yaslanmak istediği kaynak, ge-

nellikle Osmanlı mimarlığının Sinan dönemi olmuştur. İkinci Ulusal 

Mimarlıkta ise Türk sivil mimarlığı, ulusalcılığın esin yeridir. Öteki 

nedenlerden birisi de Güzel Sanatlar Akademisi’nde, 1934 yılında baş-

latılan Milli Mimari Semineri’dir. Ayrıca o yıllarda Osmanlı Dö-

nemi’nin simgelerinin kullanmanın sınırlılığı, geleneksel konuta yö-

nelmeyi kolaylaştırmış, bir anlamda halkla da bağ kurabilme olanak-

larını sağlamıştır.
14

 

Tasarımda, çağdaşlaşmanın vazgeçilmez ideoloji olduğu bir or-

tamda milli mimarinin nasıl biçimleneceği sorusuydu. Geçmişi canlan-

dıracak bir biçimlendirmeyi savunmanın olanağı yoktu. Yapıların yer-

lilik ve ulusallık kadar çağdaşlığı da simgelemesi gerekiyordu. Çelişki-

lerin nasıl bağdaşlaştırılabileceği konusunda somut önerilerin ortaya 

çıkması kolay olmadı. Cumhuriyet’in laik kültür politikası içinde İs-

lam’a bağlı geleneği simgeleyen Osmanlı dini mimarlığı yüzyıl başın-

daki milli mimari deneyiminde olduğu gibi, ulusal mimari arayışı için 

artık başvuru kaynağı olamazdı. Milli Mimari Semineri, sakıncasız 

hem de bilinmeyen ve o zamana kadar kullanılmamış bir başka kay-

nağa, sivil mimari incelemesine yönelmeyi seçti.
15

 Bu bağlamda İkinci 

Ulusal Mimari anlayışına göre yapılan okul binaları sivil mimariye ör-

nekken, Birinci Ulusal Mimari anlayışına göre yapılan okul binaları 

daha çok Osmanlı mimarlığının Sinan Dönemi’ne örnektir. 

 

13
 https://ipfs.io/ipfs/QmT5NvUtoM5nWFfrQdVrFtvGfKFmG7AHE8P34isapyhCxX  

14
 Sözen, a.g.e. s. 245. 

15
 Batur, a.g.m. s. 232. 
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Erken Cumhuriyet Döneminde Yabancı Mimarların Okul 

Binalarına Etkileri 

1920’lerin ortalarından 1940’lı yılların ortalarına kadar geçen yıl-

lar, Kemalist ilkelerin ve ideallerin eksiksiz bir biçimde uygulandığı 

yıllar olmuştur. Sanatta aşırı milliyetçilik desteklenmemiş ve daha da 

önemlisi Cumhuriyet’in kendi biçimlerini yaratması istenmiş ve hedef-

lenmiştir. Bu anlayış mimarlık ve mimarlık eğitiminde de kendini gös-

termiş, eğitim ve uygulama amaçlı olarak Almanya ve Avusturya’dan 

pek çok mimar Türkiye’ye davet edilmiştir. 1926-27 yıllarında, 2. Meş-

rutiyet’in ilanından beri uygulana gelen ulusal mimarlık ilkeleri yavaş 

yavaş yerini (özellikle yabancı mimarların getirdiği) enternasyonal bi-

çimlere ve rasyonalizme bıraktığı görülmüştür. Bu yıllarda Av-

rupa’dan, Theodore Post, Ernest Egli, Clemens Hozmeister, Herman 

Jansen, Bruno Taut gibi mimarlar Türkiye’ye gelmiş ve 1940’lara ka-

dar ülke mimarisine damgasını vuracak olan modernizm düşünceleri-

nin yayılmasına yardımcı olmuşlardır.
16

 

1927-1940 yılları arasında resmi kanallardan Türkiye’ye çağrılan 

yabancı mimarların sayısı çok değildir. Etkinliklerini önemli kılan, on-

lara tanınan olanaklarla verilen iş hacmi ve niteliğidir. Ernest Egli, 

Türkiye’de 1927-1940 ve 1953-1955 yıllarında öğretim üyesi ve danış-

man olarak çalışmıştır. Tümü Ankara’da olmak üzere başlıca yapıtları: 

Musiki Muallim Mektebi, Ticaret Lisesi, İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve 

Siyasal Bilgiler Okulu’dur.
17

 

Erken Cumhuriyet Dönemi Siyasi Yapısı İle Okulların Mimarisi 

Arasındaki Bağ 

Erken Cumhuriyet döneminde, imparatorluk kurumlarının tasfi-

yesi bu yıllar içinde hızlı bir operasyon biçiminde gerçekleştirilmiş ve 

yerine ulusal bir devlet yapısının ve cumhuriyetçi kurumların getiril-

mesine girişilmiştir. Kültürel, ideolojik, siyasi ve ekonomik alanda bir 

 

16
 Özorhon (2008) Mimarlıkta Özgünlük Arayışları: 1950-60 Arası Türkiye Modern-

liği, İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, s. 52. 

17
 Batur, a.g.m. s. 223. 
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dizi kararla rejimin kimliğini tanımlama ve yapısal kuruluşunu ger-

çekleştirme yönünde önemli mesafeler alınmıştır. Artık genç Cumhu-

riyet’in toplumsal gelişme hedeflerini daha açık olarak aradığı ve be-

lirlemeye çalıştığı bir evreye girilmektedir. Slogan olarak özetlendiği 

biçimiyle Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek, her kesimde benimsen-

mesi öngörülen hedeftir. Cumhuriyet dönemi mimarlığı da bu hedef 

doğrultusundaki kurumlaşmanın bir parçası olarak kendi etkinlik ala-

nında özgül düşünceler, uygulamalar ve örgütlenmeler şeklinde bi-

çimlenecektir. O dönem mimarlarının büyük bir tutku ve özveriyle 

katıldıkları bir yapılanma gerçekleştirilecek ve Cumhuriyet’in kurum-

sallaşmasıyla Cumhuriyet mimarlığının kuruluş ve kurumlaşması iç 

içe özdeş olacaktı. Erken Cumhuriyet dönemi siyasi politikalarına eş 

olarak okul binaları dönemin mimari akımlarına uygun bir şekilde 

inşa edilmiştir. Tevhid-i Tedrisat ve harf değişikliği sonrası tüm okul-

ların modern ve laik eğitim ilkeleri üzerine yeniden örgütlendiği 30’lu 

yıllarda, yaklaşık 50 ilkokul ile 20 orta dereceli okul açılabildi.
18

 Cum-

huriyet döneminde çağdaş kadının kurgusundaki görsellikle modern 

binaların barındırdığı mesaj örtüşmektedir. Her ikisi de Cumhuriyet 

öncesi ve sonrası arasında yapılan karşılaştırmaların ortak nesnesidir. 

Modern binalar ve modern kadınlar, Cumhuriyet’in kendisini tanım-

larken ve konumlandırırken başvurduğu önemli araçlardır.
19

 

Erken Cumhuriyet Dönemi Okul Binalarında Mekansal 

Organizasyonun Önemi 

Birinci Ulusal Mimarlık akımı ulusal benliği onurlandırıcı bir üs-

lup geliştirdiği için yönetim tarafından da desteklenmiş, kışla, tren is-

tasyonu, okul gibi yapıların bu üslupta yapılması özellikle istenmiştir. 

Büyük ölçekli kamu yapıları dışında konut yapımında da Birinci Ulu-

sal Mimarlık akımı etkili olmuştur. Üslup yalnızca cephelerde gelenek-

 

18
 Afife Batur, “1925-1950 Döneminde Türkiye Mimarlığı”, 75 Yılda Değişen Kent 

ve Mimarlık, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, ss. 213-217. 

19
 Leyla Alpagut, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı (Erken Cumhuriyet Döneminde 

Kızların Eğitimi İçin Ankara’da İki Önemli Yapı: İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Kız Li-

sesi)”, Mimarlık Dergisi, S 351, 2010, ss. 73-78. 
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sel kemer, saçak gibi yapısal öğelerin ve silme, çini, mukarnas gibi öğe-

lerin düzenlemesiyle kurulmuştur. Geçmişi yeni baştan yorumlamayı 

amaçlayan bu üslupta planlama ikinci derecede kalmıştır.
20

  

Cumhuriyetle birlikte Türkiye’de yeni bir ulus inşa edilmeye baş-

lanmıştır. Bu süreçte mekansal dönüşüm yine en dikkate çeken öğe-

lerden biri olmuştur. Mimari değişimin ilk örnekleri başkent An-

kara’da meydana gelmiştir. Ankara’da imar uğraşıları arasında 

1924’de Latife ve Gazi okullarının yapımı gelir. Yurdun diğer bazı 

kentlerinde de aynı isimli ilkokullar yapılmıştır. Bu yapılar 1923-1932 

yılları arasındaki dokuz yıllık dönemi kapsayan Birinci Ulusal Mimar-

lık akımı üslubunda tasarlanmıştır. Bu yıllarda ülke genelinde 45 öğ-

retim kurumu inşa edilmiştir. Her alandaki genel ve teknik bilgi ek-

sikliği, kalkınma çabaları içindeki Cumhuriyette eğitim hizmetlerinin 

önem ve ivediliğini bu dönemde de korumasına neden olmuştur. Eği-

tim hizmetlerine ait ilk dönemde girişilen hızlı bina yapımı sürdürül-

müş, ilk, orta ve lise eğitiminin verileceği binalar, öğretmen okulları, 

teknik eğitim veren sanat okulları, kız meslek okulları, ticaret okulla-

rının yapımı birçok ilde tamamlanmıştır.
21

 

Bu dönemde sadece örgün eğitim kurumlarında değil aynı za-

manda yaygın eğitim kurumlarından olan halkevlerinin mimarisinde 

de dönemin izleri gözlenmektedir. Yeni bir kültürel mekan modeli 

olan halkevleri, kolektif, devlet merkezli, seküler, rasyonel yönüyle 

Cumhuriyet modernleşmesine özgü kriterlerin tamamını yansıtır. 

Çünkü mimari modeller doğrudan insan ihtiyaçlarının devreye gir-

diği, bu nedenle yaşanan kamusal dönüşümlerin birebir tecrübe edil-

diği alanlardır. Ancak yine de edinilen farklı tecrübeler gereği, her 

mimari modelde modernleşme kriterlerinin önem sıralaması başka-

dır. Bu bağlamda öncelikle kültürel bir mimari modelleme örneği 

olan halkevlerinin, sırasıyla, kolektif, devlet merkezli, seküler ve ras-

 

20
 Mert Ozan, BAUHAUS Okulu ve Erken Cumhuriyet Dönemi İç Mimarisine Etki-

leri, İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 96. 

21
 Aslanoğlu, a.g.e. s. 18, 51. 
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yonel yaklaşımlara referans verdiği söylenebilir. Cumhuriyetin geliş-

tirdiği kamusal mekan modelleri içinde mimari ölçekte kendini göste-

ren bir diğer örnek de köy enstitüleridir. Köyler için gerekli yetişmiş 

insan kaynağını elde etmeyi ve bu yolla köy kalkınmasının gerçekleş-

tirilmesini amaçlayan köy enstitüleri bu amaçların da ortaya koyduğu 

üzere kolektif, devletçi, rasyonel ve sekülerliği örneklemektedir. Me-

kansal düzlemde enstitüler, hemen hemen tümü öğrenciler tarafın-

dan kolektif yolla inşa edilen yatakhane, öğretmenevleri, yemekhane, 

yönetim odası, derslikler, kütüphane, laboratuvar, atölye, tiyatro/top-

lantı salonu, çamaşırhane, revir, fırın, kooperatif, ahır/ağıl/kümes, ba-

lıkhane, su deposu, havuz, elektrik santrali, bahçeler, tarım alanları, 

spor tesisleri ve açık hava tiyatrosu gibi birimleri barındırır.
22

 Enstitü-

lerde, kültür, tarım ve sanat/teknik başlıkları altında üç ana grup ders 

yer alır.
23

 Tarım ve sanat derslerinin tümü doğrudan uygulama ağır-

lıklıdır, bu bir bakıma, etkinlik alanı köy enstitülerinden tümüyle ay-

rışan, ancak kuram ve uygulama birlikteliğini kurma anlamında on-

larla ciddi ölçüde benzeşen Batılı bir eğitim kurumunu, Bauhaus sanat 

ve mimarlık okulunu akla getirir. Ama böylesi bir benzerlik dışında 

Türkiye gerçeklerine özgü bir uygulama örneği sunan köy enstitüleri, 

içerdiği mekansal çeşitliliğiyle rasyonalize edilmek istenen köy yaşa-

mına hizmet eder.
24

 

Başkent Ankara’daki eğitim kurumları başta olmak üzere muhtelif 

yerlerdeki kurumların tasarımı şöyledir:  

Cebeci Ortaokulu (1938): Okul, mimarın tasarımıyla Türkiye’deki 

okul yapılarına örnek oluşturmuş rasyonel-fonksiyoncu çizgideki bi-

nalardan biridir. Önde, öğrenci kullanımına açık geniş bir gezinti ala-

nına bakan yapı U biçiminde birleşen farklı yükseklikteki kütlelerden 

meydana gelmiştir. Bunlardan, caddeye sundurmalı bağlantısı olan 

 

22
 Yıldız Keskin, “Cumhuriyetin 75. Yıldönümünde Devrim Mimarisi Olarak Köy 

Enstitüleri’ne Resmi Geçiş”, Mimarlık, 1998, S 284, s. 13. 

23
 Cavit Binbaşıoğlu, Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi, İstanbul, 1995, Milli Eğitim 

Bakanlığı Yayınları, ss. 43-48. 

24
 Özlem Arıtan, “Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı (Modernleşme ve Cumhuriyetin 

Kamusal Mekân Modelleri)”, Mimarlık, S 342, 2008, ss. 49-56. 
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ana girişin bulunduğu kütlede büyük açıklıklı jimnastik salonu ve 

onun arkasında kütüphane yer almaktadır. Cebeci Ortaokuluna ait fo-

toğraf görsel 1’de verilmiştir. 

 

Görsel 1. Cebeci Ortaokulu’nun önden görünüşü 

Kaynak. https://www.google.com/search?q=cebeci+ortaokulu 

Görsel 1’de görüldüğü üzere, yapıda bir okul tasarımında önemli 

olan sınıfların ışık düzeni, geniş ve alçak basamaklı, rahat koridorlar, 

iyi ışık alan bir kütüphane tutarlı çözümler bulunmuştur.
25

 Diğer uç-

taki uzantıda ayrı bir giriş bulunmaktadır. Çatısı düz olan bu kütlenin 

giriş merdiveninin olduğu köşe, kütüphanede olduğu gibi yuvarlatıl-

mıştır. Mimarın Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi binasında ve burada, 

yer yer de olsa, dik açılı köşelerden uzaklaşmaya çalıştığı görülmekte-

dir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve bodrum üzerine üç katlı olan 

uzun ana kütlede güneye bakan sınıflar bir koridor boyunca dizilmiş-

lerdir. Her sınıfın güneş siperli üçlü pencere düzeni aynı yıllarda bir-

çok okul binasında uygulanan bir cephe biçimlenmesi olmuştur. Arka 

cephe, gerisindeki fonksiyonun gereği olarak önden tümüyle farklı bir 

anlatımdadır. Bu koridor cephesinde altta demir korkuluğuyla dikey 

pencereler ve bunların aralarında küçük yatay pencereler yer almak-

tadır. Yapıda, bir okul tasarımında önemli olan sınıfların ışık düzeni, 

geniş ve alçak basamaklı merdivenler, rahat koridorlar, iyi ışık alan bir 

 

25
 Aslanoğlu, a.g.e., s. 188. 
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kütüphane gibi tutarlı çözümlerde bulunulmuştur. İçte ve dışta döne-

min yalın çizgilerini yansıtan yapı işlevsel mimarlığa iyi bir örnek oluş-

turmaktadır.
26

 

Ankara Atatürk Lisesi (1938): Yapı üç aşamada tamamlanmıştır. 

1937-38 yılları arasında bugünkü A ve C Bloklar yapılmış, sonradan 

özgün tasarıma uygun olarak B Blok eklenmiştir. Özgün projede B 

Bloğun kuzeyine bitişik olan spor salonu ise uygulanmamış, bunun 

yerine, İmar Dairesi Başkanlığı’nın 1966’da aldığı bir kararla başka 

bir proje uygulanmıştır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda uzanan 

30.000 metrekarelik büyük yapı parselinin batısına yerleştirilmiş, si-

metrik olmayan farklı mimari özelliklerdeki kütlelerden oluşmakta-

dır. Atatürk Lisesi’ne ait fotoğraf görsel 2’de verilmiştir. 

 

Görsel 2. Atatürk Lisesi’nin önden görünüşü 

Kaynak: Alpagut, a.g.m., s. 144. 

Görsel 2’de görüldüğü üzere, büyük bir bahçe içinde yer alan 

yapı, dört yönden alçak duvarlarla kuşatılmıştır. Yapıda, işlevine uy-

gun olarak yerleştirilmiş birbirine bitişik üç ayrı kütle algılanmaktadır. 

A, B ve C olarak adlandırılan bu blokların doğu-batı doğrultusundaki 

uzun kollarında derslikler ve çok amaçlı mekanlar; kuzey-güney doğ-

rultusundaki kısa kollarda ise konferans salonu, yemek salonu, spor 

salonu gibi büyük mekanlar yer almaktadır. Yapıda, konferans salonu 
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dışında bütün bölümler kiremit kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Simet-

riden uzak bir anlayışla tasarlanmış olan doğu cephede A ve C blokla-

rın özenle tasarlanmış olan ana girişleri dikkati çeker. A bloğun doğu-

sunda Ankara taşı ile kaplı olan yükseltilmiş zemin üzerinde, geniş bir 

saçak taşıyan iki sıra kolon yer alır. Ana giriş, saçak kodu daha alçak 

olan revaklarla diğer blokların girişlerine bağlanmaktadır. Doğu cep-

henin güney ucunda C blok girişini vurgulayan, özgün projede okul 

bahçesine ana ulaşımı sağlayan merdiveni de örtecek şekilde geniş tu-

tulmuş, on kolonun taşıdığı geniş saçak bulunur. Yapının taşıyıcı sis-

temi betonarme iskelettir. İç mekanlarda giriş holünün zemin kapla-

masında dökme mozaik ve mermer kullanılarak geometrik bir düzen-

leme yapılmıştır.
27

 

Musiki Muallim Mektebi (1928): Eğitim seferberliğine hız verildiği 

yıllarda Cumhuriyet’in güzel sanatların müzik dalına bir okul açılması, 

sanata verdiği önemi göstermesi yönünden oldukça anlamlıdır. Mu-

siki Muallim Mektebi, 1928 yılında mimar Ernst Egli tarafından pro-

jelendirildi ve başkentteki rasyonel-modernist akımın en önemli sem-

bollerinden birisi olmuştur. Musiki Muallim Mektebi’ne ait fotoğraf 

görsel 3’de verilmiştir. 

 

Görsel 3. Musiki Muallim Mektebi’nin önden görünüşü 

Kaynak: Sözen, a.g.e., s. 179. 
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Görsel 3’de görülen Musiki Muallim Mektebi binası, sadece eğitim 

kurumu olarak değil, aynı zamanda bir konser salonu ve fuayesini, 

idari ofisleri, sınıfları, yemekhaneyi, yurtları, çalışma ve okuma odala-

rını içeren bir kompleks olarak hizmet vermiştir. 1938’de Devlet Kon-

servatuvarı, 1985 yılında Mamak Belediyesi Hizmet Binası halini alan 

bina, günümüzde Mamak Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır.
28

 

Ankara Ticaret Lisesi (1930): Dik bir eğimi olan kiremitli çatısıyla 

dikkati çeken iki katlı yapıda ana kütle giriş aksı yönünde uzanmakta-

dır. Girişte her iki yönde servis ve idari kısımlarla okuma odasını içe-

ren birer kütle daha vardır. Bunlardan girişte sağdakine, ana kütleye 

paralel olarak yerleştirilmiş gene iki katlı bir kütle daha eklenmiştir. 

Ankara Ticaret Lisesi’ne ait fotoğraf görsel 4’de verilmiştir. 

  

Görsel 4. Ankara Ticaret Lisesi’nin önden görünüşü 

Kaynak: Sözen, a.g.e. s. 181. 

Görsel 4’de görülen yapıya, 1930’ların kalıplaşan üçlü açıklık ve 

katlar boyu uzanan iki ayaklı giriş düzeninden ulaşılmaktadır. Bayrak 

direği, iki yüzeyinde saati ve önde küçük bir balkonu olan kulesi yatay 

kütleleri dengelemektedir. Ana kütlenin zemin katında giriş aksındaki 

geniş ve rahat bir koridorun sonunda, bugün spor odası olarak kulla-

nılan konferans salonu yer almaktadır. Konferans salonunun, bugün-

künden farklı amaçla kullanılan ve yanlardaki merdivenlerle ulaşılan 

balkon kısmı vardır. Üst katın alttan farklı olarak batıya bakan bir bal-
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konu ve geniş bir terası bulunmaktadır. Tek pencerelerin çıkıntılı çer-

çevelerle, sıra pencerelerin alt ve üstte yatay bordürlerle sınırlandırıl-

dığı serpme sıvalı cephelerin, ayakların, pencere sövelerinin, subas-

man düzeyinin Ankara taşıyla kaplanması ve genel kütle ölçeğiyle 

yapı; aynı yıllarda yine Egli’nin tasarladığı Musiki Muallim Mektebi ile 

benzerlikler göstermektedir.
29

 Sağlam yapısı, insancıl ölçeği, çok iyi ta-

sarlanmış detayları, ilginç desenler oluşturan balkon, teras, merdiven 

ve kapının demirden korkulukları, dönemine göre ileri bir tekniği 

olan ısıtma ve havalandırma sistemiyle bu okul binası Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında kısıtlı olanaklara rağmen neler yapılabileceğinin somut 

bir kanıtıdır.
30

 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1937): Ankara Üniversitesine ait 

bu fakülte 1 Ekim 1935’te kurulmuş ve Evkaf Apartmanı’nın bir bölü-

münde eğitime başlamıştı. İki yıl sonra inşa edilen fakülte binası dö-

neminin görkemli yapılarından kabul edilmektedir. Dil ve Tarih Coğ-

rafya Fakültesi’ne ait fotoğraf görsel 5’de verilmiştir. 

 

Görsel 5: Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin önden görünüşü 

Kaynak. 

https://www.google.com/search?q=dil+ve+tarih+co%C4%9Frafya+fak 

Görsel 5’de görüldüğü üzere, ana kütlesi bulvar boyunca yani ku-

zey-güney doğrultusunda uzanan yapı, bodrum üzerine yüksek bir ze-

min ve dörder katlı kütlelerin birleşmelerinden oluşmuştur. Bunlar, 
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birbirine kaydırılarak eklenen iki yatay kütle ve uçlarda konferans sa-

lonları gibi büyük mekanlar içeren iki dikey bloktur. Zemin kat, köşe-

leri yuvarlatılmış girişi ve mermer döşemeli büyük holü ile üst katlar-

dan farklı düzendedir. Buradan görkemli bir merdivenle üstteki dört 

kata çıkılmaktadır. Katlarda fakültenin çeşitli birimlerine ait sınıf ve 

idarî mekanlar uzun bir koridor boyunca dizilmişlerdir. Yapının giri-

şinin bulunduğu orta bölümü dışarı taşmaktadır. Üstte ise Atatürk’ün 

özdeyişinin harflerinin bulunduğu kısım hafif bir kavis yaparak yük-

seltilmiştir. Bodrum ve zemin kat rustik taş, orta bölüm düzgün kesme 

taş, yan kanatlarsa taş-tuğla karışımı bir örgü şekliyle kaplanmıştır. 

Yalnız ön cepheye bu kılıf verilmiştir. Arka ve yan cepheler sıvalıdır. 

Erken Osmanlı duvar örgü biçimlerinden olan taş ve tuğla sıralarının 

değişmesinden oluşan duvar şeklinin yan kanatlarda ve batı yönünde 

uzanan kütlenin cadde yüzeyinde görülmesi veya giriş holü taşıyıcıla-

rının kaplamalarında turkuaz renkli çini kullanımı, Taut’un Mimar 

Sinan’a ve Türk kültürüne duyduğu ilgi sonucu incelediği geleneksel 

mimarlıktan esinlenmesine bağlanabilir. Korkuluk vb. demir aksamın 

tasarımı da yapının diğer ayrıntıları gibi Taut’un elinden çıkmadır. 

Egli’nin tasarımlarında olduğu gibi kübist estetiğe uymayan yapının 

Orta Avrupa geleneğiyle Türk etkilerinin bir sentezi olduğu söylene-

bilir.
31

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi (1937): Rasyonel fonksiyoncu yaklaşımla 

tasarlanmış olan fakülte binası, bodrum üzerinde iki ve üç katlı iki 

uzun kütlenin T şeklinde birleşmesinden oluşmuştur. Siyasal Bilgiler 

Fakültesi’ne ait fotoğraf görsel 6’da verilmiştir. 
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Görsel 6. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin önden görünüşü 

Kaynak. 

https://www.google.com/search/anakara+%C3%BCniversitesi%2C+siyasal+

bilgiler+fak 

Görsel 6’da görülen okul merdivenli giriş, ana caddeye paralel 

uzanan bloktandır. Üç katlı olan bu bloğun plan düzeni simetriktir. 

Zemin katında sütunlu mekan büyük bir yer kaplamaktadır. Geniş ve 

rahat üç merdivenle ulaşılan üst katlarda profesör ve asistan odaları 

geniş bir koridorun iki tarafına yerleştirilmişlerdir. Ana bloğun büyük 

cam yüzeyleriyle daha serbest arka cephe tasarımı, yapıların ön cep-

helerinin sık yerleştirilmiş eş büyüklükte pencerelerinin yaptığı dizi-

lerle karşıtlık oluşturmaktadır. Betonarme iskelet sistemiyle inşa edi-

len blokların üstü; yükseltilmiş korkuluk duvarları arkasına gizlenmiş, 

eğimli, kiremitle kaplı çatılarla örtülmüştür.
32

 

Ankara Kız Lisesi (1929): Yapı, özgününde Namazgah Tepesi ola-

rak adlandırılan eski mezarlık alanında, Etnografya Müzesi, Devlet 

Resim ve Heykel Müzesi, Türk Tarih Kurumu gibi kültür ve eğitim 

yapılarının bulunduğu bir alanda konumlanır. Yapı iki aşamada ta-

mamlanmıştır. 1929 yılında ekonomik koşullar göz önüne alınarak 

Ernst Egli’nin tasarımının yaklaşık yarısı gerçekleştirilir. 1934-1935 

öğretim yılında kuzeyindeki kayalıklar temizlenerek bahçe haline ge-

tirilmiş, buraya, daha sonra kaldırılan betonarme saçak yapılmış ve 

1936 yılında yapının diğer yarısı tamamlanmıştır. 1938’de Margarete 

Schütte Lihotzsky, Kız Lisesi binasının güneyine eklenmek üzere ders-
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lik, toplantı salonu ve müzik odası gibi mekanların bulunduğu bir ta-

sarım hazırlamış, ancak uygulanmamıştır. Kız Lisesi’ne ait fotoğraf 

görsel 7’de verilmiştir.  

 

Görsel 7. Ankara Kız Lisesi’nin önden görünüşü 

Kaynak. https://www.google.com/search?q=Ankara+K%C4%B1z+Lisesi 

Görsel 7’de görülen okul yaklaşık 16.000 metrekare büyüklü-

ğünde eğimli bir yapı parselinde büyük bir bahçe içinde yer alan yapı, 

tabanı eğrisel U biçimli kütleden oluşur. Yerleşim alanının eğimi ne-

deniyle güneyde ve doğuda üç katlı, kuzeyde iki katlı ve batıda kısmen 

üç katlıdır. Eğrisel biçimli uzun kütlede derslikler ve bürolar, iki kısa 

kolda büyük mekan gerektiren laboratuvarlar ve yönetim birimleri 

bulunur. Yapının ön ve arka cepheleri farklı anlayışla biçimlenmiştir. 

Güney cephedeki anıtsal etkiyi, yapıyı yüksek bir konumda bırakan 

yerleşim alanının eğimi ve daha geniş bir görüş açısı oluşturan eğrisel 

kütle sağlar. Ayrıca alt katın kolonlu düzenlemesi ve pencere dizileri 

bu etkiyi güçlendirir. Yatay etkili kütle, dönemin birçok yapısında ol-

duğu gibi, parapet duvarlarının arkasına gizlenmiş az eğimli çatı ile 

örtülüdür.
33

 

İsmet Paşa Kız Enstitüsü (1930): Söz konusu bina, simetrik plan 

ve cephe özellikleri, işlevselci anlayışta biçimlenişleri, yalın ve sade an-

latımlarıyla Egli mimarlığının önemli yapıları arasındadır. İsmet Paşa 

Kız Enstitüsü’ne ait fotoğraf görsel 8’de verilmiştir. 
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Görsel 8. İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nün önden görünüşü 

Kaynak. Sözen, a.g.e. s. 182. 

Görsel 8’de görüldüğü üzere, belirgin biçimde modernist bir este-

tikle tasarlanıp inşa edilen bu yapı, eğitime yönelik işlevselliği ile öne 

çıkmaktadır. Egli diğer eğitim yapılarında olduğu gibi, burada da iş-

levi, türü ve bulunduğu konumla uyumlu farklı bir tasarım yapmış-

tır.
34

 

Halkevleri (1932): Bu dönemde dünyada etkili olan “modern mi-

marlık hareketi” Türkiye’de de kendini göstermeye başlamıştır. Ta-

rihe ve topluma yönelik yeni bir bakış ve anlayışın temsili olan modern 

mimarlık, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ideolojisiyle de örtüşmüştür. 

Böylelikle 30’lu yıllar aynı zamanda, Osmanlı mimarlığın biçemlerin-

den yeni Cumhuriyetin temsili, batılı bir modern mimarlık diline geçiş 

dönemini ifade eder. Buna paralel olarak, modern mimarlığın temsili 

örneklerinden biri olarak kabul edilen halkevi binaları ayrıca önem 

kazanır. İzmit Halkevi’ne ait fotoğraf görsel 9’de verilmiştir. 

 

Görsel 9. İzmit Halkevi’nin önden görünüşü 

Kaynak. https://www.google.com/search?q=halkevleri 
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Görsel 8’de İzmit Halkevi örneğinde görüldüğü üzere, halkevleri 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 30’lu yıllardaki kültürel ortamını ve 

yeni rejimin idealinin ne olduğunu anlamak açısından da önem ka-

zanmaktadır. Çünkü halkevlerinde okuma yazma, el sanatları vb. çe-

şitli kursların açılması, müzik, tiyatro, spor gibi alanlardaki çalışmalara 

öncülük edilmesi bu durumun göstergesidir. Halkevleri, geçmiş Türk 

kültürüyle ilgili, edebiyat ve sosyoloji alanındaki araştırmalarıyla çeşitli 

halk sanatlarını derleyerek, başka bir anlamda bir taraftan geleneğe 

yönelerek kültürel zenginlikleri açığa çıkarıp güncelleştirirken, diğer 

yandan çağdaş gelişmelere yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Böyle-

likle, halkın yaşamış olduğu kültürü kamusal alana aktararak yeniden 

yaratan bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.
35

 

Okulların Şehir Merkezinde Yapılma Gerekçesi 

Ankara’da İsmet Paşa Kız Enstitüsü Atatürk Bulvarı üzerine, Kız 

Lisesi ise onun hemen arkasına, bulvara yakın yerleştirilmiştir. Yapı-

ların bulvarla böylesine dolaysız ilişkisi dikkat çekicidir. Bu durum ka-

dını gizleyen gelenekçi anlatımın ve mekansal kurguların tersine, ka-

dını kentin odağına yerleştirmekte, kız öğrencileri çağdaş, eğitimli, 

görgülü davranışları ve görünümlerinden yararlanarak kentin vitrini 

olarak kurgulama isteğini belirginleştirmiştir. Kız öğrencilerin doğru-

dan kentle bütünleşmesi, kadını duvarla ve avluyla gizleyen gelenekçi 

yaklaşımdan farklı bir tutumla, kadın kimliğinin toplumda üstlendiği 

dönüştürücü rolü ortaya koymayı amaçlamıştır.
36

 

1930’lu yıllarda hakim olan yapı politikalarının en önemlilerinden 

biri her kenttin modern anlayışa uygun olarak planlanması ve bu doğ-

rultuda mutlaka yeni bir “Gazi Bulvarı” veya “Atatürk Caddesi” açıl-

masıdır. Bu aks, kentin anayolu olarak, mutlaka “Cumhuriyet Mey-

danı” ile ilişkilendirilir. Ayrıca döneme ait imar hareketi kapsamında 
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yer alan Gazi İlkokulu, Belediye Binası, Hükümet Konağı ve Halkevi 

Binaları da, bu ana cadde üzerinde veya meydanda yer alır.
37

 

SONUÇ  

Cumhuriyet’in ilanıyla erken Cumhuriyet Türkiye’sinin tüm ku-

rumları yenileşme hareketinin birer parçası olmuştur. Mimari alan da 

yeni oluşturulan devletin ideolojisini yansıtması bakımından son de-

rece önem arz etmiştir. Erken Cumhuriyet dönemi iktidarı, ideoloji ve 

mimari bağlantısını en iyi şekilde kullanma yoluna gitmiştir. Ülkenin 

Kemalist ideolojisi doğrultusunda yapılan kamu binalarının eski dü-

zeni ortadan kaldırılmasına, yerine Cumhuriyetin izlerini taşımasına 

önem verilmiştir. Binalar Cumhuriyet rejiminin somut göstergesi ko-

numuna gelmiştir. 

İkinci Meşrutiyet’le birlikte öne çıkan milliyetçilik akımı mimariyi 

de etkisi altına almış, Birinci Ulusal Mimari’yi yaratmıştır. Cumhuri-

yet’in kurulduğu ilk yıllarda bu akım kendini göstermiştir. Mimar Ke-

maleddin ve Vedat Bey bu dönem de birbirinden önemli yapıları inşa 

etmişlerdir. Bu dönemde yapılan mimari eserlerde özellikle Anadolu 

Selçuklu motifleri kullanılmıştır. Fakat 1920’li yılların sonuna doğru 

ülkenin dışa açılma isteği mimariyi de etkilemiş ve yavaş yavaş yabancı 

mimarların etkileri kamu yapılarında kendini göstermeye başlamıştır.  

Bu dönemde eğitim yapılarında özellikle Egli ve Taut gibi mimar-

ların çalışmaları ön plana çıkmıştır. Bu dönemde yapılan okullar, mo-

derniteyi içine alan, yenilikleri kucaklayan bir anlayışla yapılmıştır. 

Modern eğitimin oluşturulması için, ülkeye getirilen yabancı uzman-

ların önerileri doğrultusunda yeni eğitim yapıları inşa edilmiş, döne-

min mimarları da üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Dönemin 

mimarları, yaptıkları okulların mekansal organizasyonuna dikkat et-

miş, yeni eğitim sistemini özümseyen yapılar ön plana çıkmıştır. 

 

37
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Cumhuriyet ideolojisi doğrultusunda kızların eğitimine de özel-

likle önem verilmiş, bu önem de okul binalarına yanmıştır. Moderniz-

min ışığı altında kız enstitüleri şehrin önemli kamu alanlarından biri 

olmuş, önemli kamu yapılarının yanında yer almıştır. Erken Cumhu-

riyet ideolojisi içerisinde yer alan kadın ve erkeğin eşit derecede mo-

dernleşmesini göstermesi bakımından kız enstitülerinin şehrin merke-

zine inşası oldukça önem teşkil etmiştir. 

Devlet, yurttaşlarının yenilikleri sindirmesi, modernizmi algılama-

larını kolaylaştırmak için halkevi binalarını inşa ettirmiş, inşa ettirilen 

bu binaların dönemin yenilikçi karakterini taşımasına özen göstermiş-

tir. Hükümetler, binaların otoriteyi temsil etme gücünü kullanma yo-

luna gitmiştir. Tavandan tabana doğru olan yenileşme hareketini, ta-

bana yaymak için açılan halkevleri bu önemli misyonu da içinde ba-

rındırmıştır. Halkevlerinin inşası sırasında hitap balkonu, yurttaşların 

liderin konuşmasını dinlemeleri için meydan inşası yapılması kararı 

alınmıştır. Fakat yapılan “balkon” ve “meydan” dönemin diğer ülke-

lerinde yapılan halkevlerindeki gibi ideolojik olmamıştır. Dönemin 

hükümetinin simgesi olan altıoklu bayrağın, halkevlerinde bulunması, 

halkevlerinin ideolojik boyutunun bir başka göstergesi olmuştur. Hal-

kevlerinin şehrin merkezinde kurulmasına özen gösterilmiş, halkevle-

rinin yapıldığı bulvara “Cumhuriyet Bulvarı” ya da “Gazi Bulvarı” adı 

verilmiştir. Cumhuriyet ideolojisi içerisinde yer alan “kadın ve erkeğin 

modernleşmesi” olgusu halkevleri mimarisinde de önemli bir yer oluş-

turmuş, temsil salonlarında bir arada oturmaları bunun önemli gös-

tergesi arasına girmiştir. 

Erken Cumhuriyet Dönemi’nde şehirlerin çağdaşlaşmasına önem 

verildiği kadar, köylerin de çağdaşlaşmasına önem verilmiştir. Köyle-

rin eğitimi için köy enstitüleri sistemi oluşturulmuştur. Oluşturulan 

enstitülerin, mimarisine de önem verilmiş, hem bölgesel özellikler dik-

kate alınmış hem de dönemin çağdaşlaşma anlayışına sadık kalınmış-

tır. 



 ATATÜRK DÖNEMİNDE OKUL MİMARİSİ 1511 

 

Sonuç olarak, erken Cumhuriyet Türkiye’sinde, modernleşme ol-

gusu her alanda kendini gösterirken bu hızlı değişimlerin özümsen-

mesi, kalıcılığının artırılması, ülkede somut olarak varlığını göstermesi 

açısından mimari de önemli bir konuma sahip olmuştur. Modernizm 

anlayışının oluşturulmaya çalışıldığı bu ortamda, toplumun çağdaşlaş-

ması için başta okulların mimarileri olmak üzere halkevleri binaları-

nın, köy enstitüleri binalarının mimarilerine önem verilmiştir. Bu eği-

tim yapılarının yenilik sürecinin izlerini taşımasına özen gösterilmiştir. 
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