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Öz: İmparatorluk döneminde İstanbul’da bulunan haber-
leşme ağı merkezi, T.B.M.M.’ nin kuruluşu ve kurulan yeni 
Cumhuriyet’le beraber başkent Ankara’ya taşınmıştır. Bu 
çalışmada, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Türkiye’nin mo-
dernleşme sürecinin, mimarlık ve şehircilik alanlarındaki 
karşılıkları, Ankara Ulus Postane yapıları üzerinden incelen-
mektedir. Amaç: Ulus’ ta inşa edilmiş postane binalarının 
değişim ve dönüşümü, tarihi çevrenin çok katmanlı, zamana 
bağlı olarak değişen ve çeşitlenen çoğul kimlikleri göz ardı 
edilmeden, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmaktadır. 
Yöntem: Literatür ve arşiv taraması temelinde, kentsel bellek 
aracı olarak kent planları, fotoğraflar ve kartpostallar kullanıl-
maktadır. Bu envanterler üç postane yapı ve çevresinin tanım-
lanmasında görsel, mekânsal ve ilişkisel analiz yapılmasına 
olanak sağlamaktadır. Bulgular: Çalışma da ele alınan bu 
yaklaşım ile Postane yapılarının değişim ve dönüşüm süreç-
lerini tanımlayan kırılma noktaları tespit edilmiştir. Postane 
yapıları ve çevresine ait soyut ve somut niteliklerin, tarihsel 
çevrenin mekânsal kimliğine olan etkileri belirlenmiştir 
Sonuç: Çalışmada, bütünlüğe bağlı olarak yaşanan yapısal 
kayıpların, tarihsel çevrenin sürekliliğini negatif anlamda 
etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Postane Binası, Ankara Kentsel Bellek, 
Kentsel Kimlik, Bütüncül Değerlendirme

Abstract: Communication network centre in Istanbul during 
the Imperial period, moved to capital Ankara thanks to estab-
lishment of T.B.M.M. and Republic of Turkey. In this study, 
from Empire to Republic of Turkey’s modernization process, 
in the fields of reflection on architecture and urbanism is ex-
plored through the Ankara post office building in Ulus. Aim: 
The change and transformation of the post office buildings 
built in Ulus is handled from a holistic perspective without 
ignoring the multi-layered, changing and diversifying plural 
identities of the historical environment. Method: Based on 
literature and archive scanning, city plans, photographs and 
postcards are used as urban memory tools. These inventories 
allow visual, spatial and relational analysis to be made in de-
fining the three post office buildings and their surroundings. 
Results: With this approach, which is discussed in the study, 
the breaking points that define the change and transformation 
processes of the post office buildings have been determined. 
The effects of the intangible and tangible qualities of the post 
office buildings and their surroundings on the spatial identity 
of the historical environment were determined. Conclusion:  
In the study, it has been observed that the structural losses ex-
perienced due to integrity negatively affect the continuity of 
the historical environment

Keywords: Post Office, Ankara, Urban Memory, Urban Iden-
tity, Holistic Framework
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GİRİŞ

Her tekil yapı, bir bütünün parçası olarak ele 
alındığında, bu yapının estetik ve biçimsel 
gereksinimlerinin, bütünün genel ihtiyaçları 
tarafından tanımlandığı görülür. Bu kurallar 
tekil işlevsel özelliklerdense, bütünün ortaya 
koyduğu ihtiyaçlar ile şekillenir. O nedenle 
estetik değerin temeli bu sosyal, kolektif alan-
da aranmalıdır (Behne,1996:135-137).

Adolf Behne, The Modern Functional Buil-
ding isimli kitabında yapıları, tekil işlevle-
rinin yerine, toplumun genel ihtiyaçları çer-
çevesinde değerlendirilmesi gerektiğini sa-
vunur (Behne,1996: 136). Böylece yapıların 
biçimlenmesi, toplumsal işlev kavramından 
hareketle politikleştiğinin de bir göstergesidir 
(İnan, 1997:107). Bu nedenle yapılar ele alı-
nırken mutlaka dönemsel olarak ele alınmalı-
dır. Bir dönem içerisinde yaşayan toplumun 
ihtiyaçları ve önceliklerinden yola çıkarak, 
yönetim biçimine kadar olan geniş yelpaze-
de yer alan ara katmanların, bina ve çevresine 
olan etkileri incelenmelidir.

Conzen, (1960:3-19), kent planı analizi olarak 
adlandırdığı araştırmasında, kentin üç temel 
öğesini yol, parsel ve binalar olarak tanımlar. 
Conzen’ in, kentin yerleşim analizinde, araç 
olarak kent planı ve temel bileşenlerini kul-
lanması, bu bileşenlerin tarihsel süreçteki de-
ğişimlerini ifade etmemize ve kentin değişen 

yapısını anlamamıza olanak sağlar (Moudon, 
1994: 289-311).

Ünlü kent bilimci Lynch (1960:8) ise, uyumlu 
ve homojen mekanların belirli bir süreklilik 
içinde anlam kazanacağını savunmakta, ay-
rıca kentsel karakterin öneminden de bahset-
mektedir. Bu görüşü ile Bahne’nin savunduğu 
bütüncül yaklaşım desteklenmektedir. 

Pearson ve Marshall (2012:59-60) bütünlük 
kavramını açıklarken, bir yere ait bileşenlerin 
bütüncül olarak anlamlı bir biçimde var olma-
sını çeşitli gerekliliklere bağlar. Bir bölgenin 
fiziksel dokusuna ait biçimsel bütünlüğün; ta-
rihsel birliktelik içerisinde değerlendirilmesi 
ve mekâna kültürel önemini veren kullanım 
türü ile mekânda kurulmuş olan sosyal bağla-
rın korunması ile sağlanabileceğini belirtmiş-
tir.

Kentin bir parçasını ya da bir öğesini de-
ğerlendirirken, Behne, Lynch, Pearson ve 
Marshall’ın kente olan bakış açılarından yola 
çıkarak bütüncül anlamda bir bakış açısı ge-
liştirmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda 
bütünlük kavramının çok girdili ve özgün 
yapısı (Özeren vd., 2020: 7), kentlerin çok 
katmanlı durumu ve incelenen dönemle olan 
ilişkisi gözetilerek değerlendirilmelidir. Aksi 
durumda kentin tüm katmanları sınırlarını 
kaybederek, dönemin ifadesine olumsuz ve 
hatalı etkiler bırakabilir.
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Literatürde Ankara kent kimliği üzerine ya-
pılmış birçok çalışma bulunmasına rağmen, 
bir kamu yapısı olan postane binasının işlev 
değişikliği, iki kere yıkılması, yeniden inşa-
sı ile ek binaların ilavesine kadar uzanan sü-
recin, kent kimliğine olan etkisi konusunda 
araştırma boşluğu görülmüştür. Bu nedenle 
çalışma, Ankara’nın başkent kimliğinin oluş-
masında, etkinliği tartışılan mimari öğeler-
den, postane yapısına odaklanmıştır.

Bu çalışma, toplumun haberleşme ihtiyacın-
dan yola çıkarak gelişen posta hizmetlerinin, 
Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da kendine 
mekân arama eylemine dönüşmesini anlat-
maktadır. Toplumun değişen ihtiyaçları ve 
yönetimin gücüyle şekillenen kentin, önemli 
kamu yapılarından biri olan postane yapısı, 
bu değişim ve dönüşümün bir temsili ola-
rak ele alınmaktadır. Çalışmanın sınırları, 
Meşrutiyet’in ilanından günümüze, Ankara 
Ulus bölgesinde inşa edilmiş olan postane 
yapıları olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsa-
mında, üç ana bina ile iki ek bina olmak üzere 
toplam beş postane yapısı ve kentin biçimlen-
mesine olan etkileri değerlendirilmiştir. 

Günümüze kadar ulaşamayan iki postane ya-
pısının izleri, kent içerisinde yaratmış olduğu 
boşluk ve sokak dokusunun sürekliliğine olan 
olumsuz etkileri ile değerlendirilmiştir. Bu 
izler, envanter aracı olarak kentin hafızasını 
tutan ve dönemsel değerlendirmeye olanak 
sağlayan kent fotoğrafları, kartpostallar ve 

tarihi kent haritaları ile takip edilmiştir. Yapı-
ların değişim ve dönüşümlerinin değerlendir-
mesinde, bu envanterler üzerinde mekânsal 
okuma ile görsel analiz yöntemi uygulanmış-
tır. Cephe ara yüzlerinin bozulması, sokak 
silüetinde bütünlüğüne bağlı olarak yaşanan 
yapısal kayıplar, yıkılanın yerine yeniden 
inşa etme pratiği, dönemin yerel ya da ulusal 
kimliğine olan etkisi üzerinden ele alınmıştır. 

Çok katmanlı olan bu yapıların birliktelikleri 
ya da çatışmaları, tarihin kentsel çevrede bı-
rakmış olduğu izleri takip etmemize olanak 
sağlamıştır. 

Sosyal çevreye ait veriler ile mekânsal oku-
maya ait veriler birlikte değerlendirildiğinde, 
yapılı çevrenin ifadesi bütüncül bir anlam ka-
zanmıştır. 

AMAÇ 

Ulusal ve uluslararası haberleşmeyi sağla-
yarak, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve 
Cumhuriyet’in kurulmasında posta yapıları-
nın önemi büyüktür. Bu çalışmada, Ulus böl-
gesinin çevresel kimliğinin oluşumunda Pos-
tane yapılarının önemi anlatılmıştır. 

Postane yapıları ve yakın çevresinin geçirmiş 
olduğu değişim ile bu değişimin Ulus bölge-
sinin çevresel kimlik değerlerine olan etkisi-
nin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
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KAPSAM

Çalışmada, yapıların kimlik öğeleri (yapının 
üslubu, tanımı, kullanım türü ve işlevi, kent-
sel çevrenin bağlamsal ifadesi ve anlamı) ile 
yapıların kentin farklı katmanları ile kurmuş 
olduğu ilişki birlikte ele alınmıştır. Bu çalış-
ma Ulus bölgesi Postane binaları ve yakın 
çevresi sınırlarında yürütülmüştür. Çalışma 
kapsamından üç farklı döneme ait çevresel 
kimlik değişimi Postane yapıları üzerinden 
değerlendirilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Ankara Postane binalarının yapısal ve çev-
resel değişimlerini, dönemsel olarak ele alan 
çalışmada, envanter aracı olarak tarihi kent 
planları, kent fotoğraf ve kartpostalları kul-
lanmıştır. Kentsel bellek aracı olan görseller 
üzerinde mekânsal okumalar yapılmıştır.

Yapıların dönem temsillerinin ifadesinde kul-
lanılan mekânsal okumaya ek olarak, çevrey-
le ilişkilerinin okunmasında Eco’nun Çoğul 
Okuma (1962:250-323) olarak adlandırdığı 
yönteme başvurulmuştur.

Şekil 1’de Postane yapısının içinde bulundu-
ğu çevrenin, kimlik değerlerini etkileyen çok 
katmanlı yapıya yer verilmiştir.  Postane ve 
çevresinin, günümüzde var olan ve kaybolan 
katmanlarının bütüncül ve ilişkisel bir yön-
temle ele alınması, fiziksel değişimi yaratan 
anlamın ifadesini oluşturmaya olanak sağla-
mıştır. 

Şekil1’de sunulan bütüncül değerlendirme, 
çalışma kurgusunun anlaşılmasına destek ol-
maktadır.

Şekil 1. Postane Yapı ve Çevresinin Geçirdiği Değişime Bütüncül Bir Bakış
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Postane yapılarının konum, işlev, biçim ve 
anlamdaki değişimlerinin, tarihsel süreçte 
çevresel kimliğin değişimini nasıl ve ne şe-
kilde etkilediği temeline oturtulmuştur. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Çok katmanlı tarihi bir yerleşim üzerine ku-
rulan, Ankara Ulus bölgesinde yerleşim ke-
sintisiz devam etmiştir. Çalışmanın fiziksel 
sınırları, Ulus/Bankalar caddesi ile ilk pos-
tane binasının bulunduğu Hükümet meydanı 
olarak belirlenmiştir. 

Tarihsel sınırlar ise, Meşrutiyet’in ilan edil-
mesinden günümüze ulaşan tarihsel dönemi 
kapsamaktadır. Bu sınırlar içerisinde meyda-
na gelen yapı ve plan ölçeğindeki değişimin 
ifadesinde, 

envanter ve kent bellek aracı olan kent fotoğ-
raf ve kartpostalları kullanılmıştır. 

ARAŞTIMANIN HİPOTEZLERİ

Postane yapılarının, diğer yapılarla kurmuş 
olduğu cephe ara yüz ilişkisi zaman içerisin-
de değişmiştir. Mimari öğelerde yaşanan bu 
değişim, çevresel kimliğin bileşenlerini de-
ğiştirmiştir. Bu bağlamda çalışma kapsamın-
da iki sav öne sürülmektedir.

Sav 1: Çevresel kimliğin oluşumunda rol 
alan, kentin ya da yapının bir parçasının de-

ğişmesi, yapıya ya da çevreye yeni anlamlar 
kazandırmaktadır.

Sav 2: Kentin bir parçasına ait yapıların bi-
çimsel değişimi ya da yıkımı, içinde bulun-
duğu sokak cephe ara yüzündeki bütünselliği 
etkilemekte ve değiştirmektedir. Bu değişim 
kentsel kimliğin anlamında farklılaşmalara 
ya da negatif etkilere yol açmaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Lynch, yapmış olduğu çalışmada, yapısal bir 
tasarımın görsel algısının, onun anlamıyla 
bütünleşik olduğunu, kimlik, yapı ve anla-
mın bir arada ve etkileşim içerisinde buluna-
rak kent imgesini belirlediğini vurgulamıştır. 
(Lynch, 1960:8). Bu bağlamda yapmış oldu-
ğu çalışma ile, tarihsel bir dönemi algılama-
mızı sağlayan görsel öğeler üzerinden, çevre-
deki anlam ve kimliğin değerlendirilebileceği 
görülür.

Behne, tekil yapıların, bir bütünün parçası 
olarak ele alınmasının, bütünün genel ihti-
yaçları tarafından tanımlandığı belirtmiştir 
(Behne, 1996:135). Bu çalışma dönemin te-
mel özelliklerini, bütünün anlamı ile değer-
lendirmemiz için; bütüncül olarak planla-
mayı ve tek yapı ölçeğinde tasarımı birlikte 
okumamız gerekliliği ortaya çıkarır. Aynı 
zamandan, çalışmanın savında öne sürülen 
tek yapı ölçeğinde gerçekleşen kayıpların, 
bütünün anlamında kayıplara neden olacağını 
düşündürür.
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Pearson ve Marshall (2012:59-60) çalışmala-
rında bütünlük kavramını; bir yerin bileşenle-
rinin, fiziksel dokusunun, tarihsel birliktelik-
teki biçim ve bütünlüğünün, mekâna kültürel 
önemini veren kullanımı ve sosyal bağları 
korunduğu sürece var olduğunu belirtmişler-
dir (Özeren, vd. 2020:7). Bu ilişkide, tarihi 
bir çevrede yer alan kimlikli yapılarda, kim-
liğin oluşumunu destekleyen yapının kendi-
si ve çevresiyle kurduğu ilişkinin anlamının 
bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekti-
ğinin önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda 
kent içerisinde doluluk ve boşlukları yaratan, 
yapay çevre özelliklerinin oluşturduğu biçi-
min altında yatan anlamda, o çevreyi kulla-
nırken oluşan sosyal bağların güçlü bir etkisi 
olduğunu söyleyebiliriz. Yani, yapılı çevrede 
değiştireceğimiz her karar, aslında mekânın 
sosyal bağlamda oluşturduğu bağları değişti-
receği gerçeğini de birlikte getirmektedir.

Kentsel morfoloji alanında bir yöntem geliş-
tiren M.R.G. Conzen yapmış olduğu çalışma-
da, kent planlama analizi (town plan analy-
sis) temel öğelerini, yollar, parseller ve yapı-
lar olarak belirlemiştir. Bu doğrultuda kenti 
ya da kentin bir bölgesini analiz ederken, bu 
öğelerin birbirleri arasında oluşturdukları iliş-
kinin anlamını çözmenin gerekliliğinin altını 
çizmiştir.  Conzen’ in belirlemiş olduğu te-
mel öğeler ve aralarındaki ilişkilere bakmak, 
yerleşim alanına dair planlama ve tasarım 
kararlarının birlikte değerlendirilmesini zo-
runlu kılar. Ancak çalışmanın kapsamı plan-

lama ölçeğinde, parsel, yol, yapı yoğunluğu 
gibi kavramlarının sayısal değer analizini 
içermemektedir. Çalışma, bu açıdan değişimi 
yol, parsel, yapı gibi plansal öğelerin tasarım 
öğesine dönüşümünü, nicel olarak değil nite-
liksel olarak yapısal ilişkileri tanımlayarak, 
mekânın kimliğini oluşturan temeller üzerine 
sorgular ve bütüncül olarak değerlendirmeye 
odaklanır. Bu kentsel odağın zamanla deği-
şimi ve dönüşümü karmaşık bir yapıyı ifade 
eder.

Eco’nun Çoğul Okuma (1962: 250-323) ola-
rak adlandırdığı yöntem, çok katmanlı ve 
karmaşık yapıların, görünen ve görünmeyen 
karakterlerini sorgularken ilişkisel okumanın 
önemini vurgular. İlişkisel okuma, kentsel 
çevrenin karmaşık ve çok katmanlı yapısın-
da yer alan soyut ve somut kavramların bir-
birleriyle olan ilişkisini ortaya koyarak, bü-
tüncül değerlendirmeye destek verir (Birik, 
2015:535-540). Bu nedenle tarihsel çevrenin 
çok katmanlı ve karmaşık yapısını anlamamı-
za olanak sağlar.

Literatür incelendiğinde Ankara’nın kim-
liği üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. 
Kentin çok katmanlı yapısını oluşturan kim-
lik bileşenleri Ankara özelinde; kent donatı 
elemanları ve kimlik (Bayraktar ve Tekel, 
2008:105-118), mekân isim değişiklikleri ve 
kimlik (Turan ve Erçoşkun, 2017:55-68), bel-
lek ve kimlik (Al, 2011:22-36), kamusal yeşil 
alan ve kimlik (Özdemir, 2009:144-153; Gü-
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neş ve Şahin, 2015:445-454) politika ve kim-
lik (Hayden ve Sevin, 2012:133-146), algı ve 
kimlik (Barış vd., 2009:724-735), imge, mar-
ka ve kimlik (Eraydın, 2016:830-855), bütün-
lük ve kimlik (Oktay, 2011:8-19), kentsel dö-
nüşüm ve kimlik (Akkoç, 2018:23-51), yapı, 
anlam ve kimlik (Resuloğlu, 2020: 226-234) 
başlıkları altında ele alınmıştır. Bu çalışma 
postane yapıları ve çevresinin çok katmanlı 
yapısını oluşturan kimlik bileşenlerini bütün-
cül değerlendirmesi açısından, kapsayıcılığı 
ile diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.

Ayrıca, Postane yapılarının dönemsel önemi-
ni kavrayabilmek için, posta hizmeti ile ha-
berleşme örgütünün kısa tarihçesine yer ve-
rilmiştir. 

Posta Hizmetleri ve Kuruluşunun Kısa Ta-
rihçesi

Tarihin ilk çağlarından günümüze, toplum 
olmanın bir sonucu olarak insanlar kendi 
aralarında haberleşme ihtiyacı duymuşlardır 
ve iyi örgütlenmiş devletlerin haberleşmeye 
önem verdikleri görülmüştür. Dünyada ilk 
posta hizmeti Orta Asya Türkleri’ nde göçün 
düzenli bir şekilde yapılabilmesi için gelişti-
rilmiştir. Kurulan devletlerin haberleşmesi ve 
sağlıklı yönetilebilmesinde de posta hizmet-
leri önemli bir yer tutmuştur. Osmanlı Dev-
leti döneminde II. Mahmut dönemine kadar 
posta devletin haberleşmesinde kullanılmış, 
halkın ihtiyaçları için postanın kullanılma-
sı ise II. Mahmut tarafından 1839 Gülhane 

Hatt-ı Hümayunu posta teşkilatı kurulması ile 
başlamıştır. Ancak posta işletmesi imtiyazla-
rı yabancı devlet ya da şirketlere verilmiştir 
(Alşan, 1990:391).

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışından Cumhuriyet’in ila-
nına kadar, savaşın başarıya ulaşması için 
Ankara’da birçok kurum, merkez ve birim 
oluşturulmuştur. 13 Ekim 1923 tarihinde 
Ankara’nın başkent olması ile kamusal alanda 
ihtiyaçlar artmış, kültürel eylemler başlamış 
ve başkent çekim noktası haline gelmesiyle 
nüfus hızla artmaya başlamıştır. Ankara’nın 
değişim ve dönüşümü ise artan işlevlere ce-
vap verebilecek yeni imar planı hazırlığıy-
la gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 1923 de 
Cumhuriyetin kurulmasıyla ve Ulusalcılık 
düşüncesinin etkisiyle Ankara yeniden inşa 
edilmeye başlanmıştır.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında posta ve 
telgraf hizmeti önemini artırmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa liderliğinde, Anadolu’da başla-
tılan Kurtuluş Savaşı’nın başarısı için, millî 
güçlerin kontrolünde olan yeni bir haberleş-
me örgütünün kurulması gerekmiştir. İlk Pos-
tane 1840 yılında Postahane-i Amire ismi ile 
İstanbul’da kurulmuştur. Haberleşme olma-
dan, kurtuluş savaşının başarılı olamayacağı 
bilindiği için merkezi Ankara’da bulunan bir 
Posta ve Telgraf Bürosu kurulmasına karar 
verilmiştir. (İstanbul’un 16 Mart 1920’deki 
işgalini ve 1 Eylül 1922 Başkomutanlık Mey-
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dan Muharebesi’nin zaferle neticelendiğini 
Türkiye bu binadan çekilen telgraflarla öğ-
renmiştir) (Posta Dairesi Başkanlığı Etüt ve 
Planlama Şubesi Müdürlüğü, 1968:672-673).

Cumhuriyetimizin kuruluşu ile haberleşme 
alanında milli politika uygulanmaya başlana-
rak 1923-1938 yılları arasında PTT işletmesi 
İç İşleri Bakanlığına bağlı olarak gelişmeye 
başlamıştır. 376 sayılı Posta Kanunu 26 Ara-
lık 1923 tarihinde çıkarılmıştır. Bu önemle, 
T.B.M.M’ nin kuruluşu ile birlikte meclis 
bahçesinde çadır içinde “Büyük Millet Mec-
lisi Hükümeti Posta ve Telgraf Merkezi„ 
adıyla bir birim açılmıştır (Posta Dairesi Baş-
kanlığı Etüt ve Planlama Şubesi Müdürlüğü, 
1968:672-673). Bu merkez ilk yıllarında Pos-
ta caddesi üzerinde yer alan geleneksel bir 
yapı içerisinde hizmet vermiş, 1925 yılında 
ise Mimar Vedat Tek tarafından tasarlanan 
Ankara Ulustaki PTT Genel Müdürlüğü bi-
nası inşa edilmiştir1. Koçyiğit’e göre 19762, 
Tunçer’ e göre (2019:130) 1982 yılında yıktı-
rılmıştır. Aynı yerde 1982 yılında inşa edilen, 
Mimar Cihan Uysal3 tarafından tasarlanan ve 
günümüzde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Ba-

1 h t t p s : / / a l i v e d a t o y g u r . w o r d p r e s s . c o m
 /2018/02/04/ankaramizi-taniyalim-10-2/
2 Koçyiğit, 2018:373. 1976 yılında çekilmiş iki hava 

fotoğrafı üzerinde yapmış olduğu incelemede, 
yapının birinde ayakta, diğerinde ise yıkılmış 
olduğunu belirterek, yıkımın 1976 yılı içerisinde 
gerçekleşmiş olduğunu belirtir

3 Koçyiğit, 2018:373

kanlığı ve PTT AŞ Genel Müdürlüğü adıyla 
kullanılan yapı bulunmaktadır. 

BULGULAR

Ankara 19. yüzyılın sonlarına kadar kale ve iç 
kalede yer alan geleneksel konaklardan idare 
edilmiştir.  Abdülhamit döneminde, şehirde 
okullar ve kamu binaları yapılmaya başlan-
mıştır. Bu dönemde Hükümet Konağı’nın 
bulunduğu yerde bir konak satın alınarak 
yönetim merkezi bu alana taşınmıştır (Günel 
ve Kılcı, 2015:95-96). 20.yy. başlarında ise, 
1924 Ankara haritası üzerinde takip edileceği 
üzere kamu binalarının sayıları artmıştır. Bu 
kamu yapıları arasında postane binası da ye-
rini almıştır. 

Makale, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e 
Türkiye’nin modernleşme sürecinin, mimar-
lık ve şehircilik alanlarındaki karşılıklarını, 
Ankara Ulus Postane yapıları üzerinden in-
celemektedir. Bu yapıların konumları, içinde 
bulundukları dönem haritaları üzerinde işa-
retlenmiş ve yakın ilişkide oldukları diğer ya-
pılarla birlikte değerlendirilmiştir. Bu değer-
lendirme, postane yapılarının yapım tarihleri-
ni esas alarak dönemsel olarak gruplanmıştır. 
Bu gruplama 1908 II. Meşrutiyetin ilanından 
1926 yılına kadar geçen ilk evre, 1926 yılın-
dan 1930’lu yılların sonuna kadar geçen ikin-
ci evre ile 1937’den günümüze geçen üçüncü 
evre olarak değerlendirilmiştir. Üçüncü evre 
1937-1950’ler sonu, 1950-1970’leri sonu ve 
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1980 sonrası dönem olmak üzere üç farklı dö-
nemi içinde barındırmaktadır. Ancak çalışma 
alanını oluşturan Bankalar caddesi üzerinde 
1937 sonrasında, bu üç döneme ait yapı sayısı 
sınırlı olduğu için değerlendirme başlığı bir-
likte ele alınmıştır. Bu amaçla yapıların, ken-
tin dört farklı değişim katmanı ile kurduğu 
ilişki dönemsel incelenmiştir. Bu katmanlar 
ve dönemler;

•	 Değişimin tek yapı ölçeğinde bütüncül de-
ğerlendirilmesi

Yapıların görsel değişim ve    dönüşümleri

Yapı ve içinde bulunduğu çevreye   ait bilgiler

Posta hizmetlerinin kurumsal kimliğindeki 
değişimin yapıya olan etkisi 

•	 Değişimin mekânsal konum ve diğer yapı-
larla bütüncül değerlendirilmesi

1908 II. Meşrutiyetin ilanından 1926 yılına 
kadar geçen ilk evre

1926 yılından 1930’lu yılların sonuna kadar 
geçen ikinci evre

1937’den günümüze geçen üçüncü evre 

•	 Değişimin sokak silüetindeki ifadesinin 
dönemsel değerlendirilmesi

•	 Değişimin sokak isimleri üzerinden değer-
lendirilmesi, başlıklarında ele alınmıştır.

Değişimin Tek Yapı Ölçeğinde Bütüncül 
Değerlendirilmesi

Bir yerin diğer yerlerden ayrılarak okunabil-
mesi ya da insanlar için anlamlı hale gelmesi-
ni sağlayan nitelikler bütünü (Lynch, 1960:8), 
o yerin kimliğinin açıklanması için kullanılır. 
Bu bağlamda tek yapı ölçeğinde bir mimari 
ürün, kentsel mekânda aldığı yer ve kent bağ-
lamıyla kurmuş olduğu ilişki nedeniyle kent-
sel bütünün bir parçası olarak değerlendirilir 
ve kent kimliğine etkisi bulunan bir niteliğe 
sahiptir.

Postane yapıları özelinde bu nitelikler, bu-
lundukları çevreye ait fiziksel görünümün 
yanı sıra bunu destekleyen farklı boyutların 
varlığı ile açıklanabilir. Bu boyut, görsel ve 
mekânsal özelliklerin ötesinde çevreyi bu de-
ğişime zorlayan dinamiklerin varlığıdır.

Çalışmada incelenen görsel ve mekânsal ana-
liz, yapı ve çevresi ile sonuçlanmış, son ürü-
nün analizi olarak karşımıza çıkar. Son ürün 
devingendir. Bu ifadenin arka planı, kamusal 
yaşam ve içinde yaşayan toplumun iletişim 
boyutları ile desteklenir. Bu nedenle postane 
yapısı dönemin toplumsal yapısının yaratmış 
olduğu, kamusal yaşam tarzı içinde değerlen-
dirilmesi gerekir. 

Şekil 4’ de görselleri yer alan farklı dönem-
lerde inşa edilmiş üç postane ile iki postane 
ek binası, bulundukları konum, taşıdıkları 
mimari özellikler, biçim ve işlevsel olarak 
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değerlendirildiğinde; yapısal ve anlamsal 
farklılıkların bulunduğu görülmüştür. Bu 
farklılıklara Tablo 4’ de yer verilerek, postane 
yapıları sistematik olarak tarihsel sıralama ile 
değerlendirilmiştir.

1886’dan günümüze kadar geçen zamanda, 
I. ve II. Postane yapılarının yıkılması, toplu-
mun bu yapı ve çevresiyle kurmuş oldukları 
ilişkiyi koparmıştır. Toplumun belleğinde yer 
etmiş olan bu yapılar nesilden nesile gide-
rek azalan bilgi ile taşınmış ve zamanla an-
lamı kaybolmaya başlamıştır. Fotoğraflar ve 
kartpostallar, bu anlamı yeniden görmemizi 
ve anlamamızı sağlamıştır. Kentin belleğini 
tutan bu envanterler, dönemsel olarak grup-
landırılmış böylece yaşanan çevresel kimlik 
bileşenlerindeki kayıplar daha iyi ifade edile-
bilir duruma gelmiştir. 

Şekil 4’de 1887-1930 yılları arasında var olan 
I. Postane yapısı iki farklı fotoğraf üzerinden 
ele alınmıştır. 1 numaralı görsel yapının ilk 
yıllarını, 2 numaralı görsel ise çevresinde 
bir ağacın büyümüş olması ve yapının kuzey 
cephesine açılmış yeni pencereler ile tadilat 
geçirmiş olduğu daha geç evreyi ifade etmek-
tedir. Cephede yaşanan bu değişim, iç mekân 
kullanımına bağlı olarak gerekli görülmüş 
havalandırma ve ışık ihtiyacından kaynak-
landığı açık bir şekilde görülebilir. Ancak 2 
numaralı görseldeki II. Postane yapısına ait 
cephe süsleme öğelerinin değişmiş olması, 
değişimin ihtiyaç temelinde şekillenmediği-

ni, biçimin ifade edilişinde değişen ideolojik 
temsilinden kaynaklanmış olduğu söylenebi-
lir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen 
yapı üzerinde Selçuklu mimari öğelerini ba-
rındıran süslemelerin yer alması, yönetim er-
kini rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık yeni ku-
rulmuş olan ülkenin ulusal ve evrensel değer-
lerini birlikte gözetme ve onu yansıtacak bir 
biçim yaratma kaygısından kaynaklanmıştır. 
İdeolojik olarak bir döneme sürekli vurgu 
yapmak, Cumhuriyet temsiline zarar verebi-
leceği görüş ayrılıkları yaratmıştır. Cumhuri-
yet temel görüşüyle çok kültürlü bir ortamda 
şekillenmiştir. Bu nedenle, yapı temsillerinde 
evrensel ve kapsayıcı bir bakış açısının tasa-
rımlara hâkim olması istenmiştir.  1 numaralı 
görselde yer alan Selçuklu mimarisini temsil 
eden, çatıda kullanılmış olan taç süslemeler 
1930’da kaldırılmıştır. 1950’lerde ise yapı 
ikinci değişimi geçirerek pencere bitişlerinde 
kullanılan kemer öğeleri yerini dik bitişlerle 
şekillenen dikdörtgen pencerelere bırakarak, 
yapı sade ve modern bir ifadeye dönüşmüş-
tür. Bu durum, Cumhuriyet yönetim erkinin 
toplumu ayrıştırmadan, olağanüstü bir has-
sasiyetle mekân yaratma ilkelerini benimse-
miş olduğunu ifade eder. Cephede yapılan ilk 
değişim, erken Cumhuriyet dönemi olan ve 
daha sonra I. Ulusal dönem olarak adlandı-
rılan dönemde gerçekleşmiştir Yapının bütü-
nüyle sadeleştirildiği ikinci değişiklik ise II. 
Ulusal dönem içerisinde gerçekleşmiştir. 
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Bankalar caddesi üzerinde, cephesel değişi-
min ideolojik bir bakış açısıyla gerçekleştiği 
ilk kamu yapısı olma özelliği ile II. Postane 
yapısı, tarihin bir diğer kırılma noktasının 
temsili olarak karşımıza çıkar. Bu cephesel 
değişim, yapının kuzey komşuluğunda yer 
Lozan Palas binasını da etkileyerek, cephesel 
bütünlüğün ve dönem temsilinin birlikteliği 
açısından, tüm süsleme öğelerinden temiz-
lenmiş olduğu görülür.

 3 ve 4 numaralı görsellerde yer alan ek bi-
naların ise, II. Ulusal dönem içerisinde inşa 
edilerek modern ifadeleri ile sade bir cephe 
düzenine sahip oldukları görülür. Bu binalar, 
cephenin boyanması dışında anlamsal ifade 
kayıpları yaratacak herhangi bir tadilat geçir-
memişlerdir.

5 numaralı görselde yer alan ve 1982 yılında 
Mimar Cihat Uysal tarafından tasarlanan III. 
Postane binası, tek başına değerlendirildiğin-
de rasyonalist çağdaş bir yapıyı temsil eder. 
Ancak içinde bulunduğu sokak silüetinin yük-
seklik sınırını oluşturan Z+3 kat yüksekliğini 
dikkate almadan Z+8 kat olarak inşa edilmiş-
tir. III. Postane binası, II. Postane binasının 
yıkılması ile bu yapının yerine inşa edilmiştir. 

Aynı parsel boyutları içerisinde yoğunluğu 
ve yüksekliği fazla olarak tasarlanan bu yapı, 
çevre yapılarla birlikte değerlendirildiğinde, 
cephe ara yüz ilişkisinde bütünlüğü bozmuş 
olduğu görülür. Diğer değişimlerin boyutla-
rı tartışmaya açık olmakla birlikte, geçmiş-
te hiçbir dönem çevresiyle olan bütünlüğü 
böylesine önemsemeden, süreçteki eksilmeyi 
çelişki yaratacak bir eklemleme ile tamam-
lamamıştır.  Bu yapı Bankalar Caddesi değil 
de kendi ölçeği ile bütünlük oluşturacak bir 
bölgede inşa edilmiş olsa idi, brüt beton kul-
lanımı, cephenin yatay ve dikey elemanlarla 
yapılan özgün vurgusu belki daha anlamlı bir 
ifade bulabilecektir. Ancak mevcut hali ile 
Cumhuriyet dönemi yapılarını temsil eden 
tarihi bir çevrenin birlikteliğini olumsuz etki-
lemektedir. Yapının ilerleyen dönemde geçir-
miş olduğu cephe tadilatı ise cephenin özgün 
değerinin kaybolmasına neden olmuştur.

Bu çözümleme, yapılara ait kapsamlı bilgiler 
(Tablo 1) ile yapıların inşa dönemleri ile iliş-
kili olarak seçilen fotoğrafların (Şekil 2) ve 
kent planlarının birlikte değerlendirilmesi ile 
gerçekleşmiştir
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Şekil 2. Postane Yapılarının Değişim ve Dönüşümler44

4 1.Aktürk,2006:78 2.Vekam Arşivi:0726 3. https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/211931 4. 
Dericizade Arşivi ,2016 5. Vekam: TKV0433 6. www.envanter.gov.tr 7. Vekam: TKV0432 8. www.envanter.
gov.tr 9. http://www.optimusteknoloji.com.tr/ptt-genel-mudurlugu-ulus-ankara 10. Google Earth Cadde 
Görünümü,2021

4. 1.Aktürk,2006:78 2.Vekam Arşivi:0726 3. https://
archives.saltresearch.org/handle/123456789/211931 
4. Dericizade Arşivi ,2016 5. Vekam: TKV0433 6. 
www.envanter.gov.tr 7. Vekam: TKV0432 8. www.

envanter.gov.tr 9. http://www.optimusteknoloji.
com.tr/ptt-genel-mudurlugu-ulus-ankara 10. Google 
Earth Cadde Görünümü,2021
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Tablo 1. Postane Yapıları ve Bulunduğu Yapılı Çevreye Ait Bilgiler

I.POSTANE BİNASI

1839 Von Vinke haritası temelinde 
Koçyiğit Ayhan, 2019 tarafından 
geliştirilmiş harita üzerine I. Postane 
Binası yeri işaretlenmiştir.

Konum: Posta caddesi ve Telgraf sokak kesişim köşe parsel. 
Yapının yıkılmış olması ile günümüz yer tespiti, Armutlu so-
kak ile Telgraf sokak köşe birleşim alanında, boş alan olarak 
görülür.1839 tarihli Von Vinke haritasında kamuya ait anıt yapısı 
olarak görünmemektedir. Ancak yapılmış olan bir çalışmada5 
bu yapının farklı taranmış olarak gösterildiği belirtilmiştir. 
Tanım: Yapı kırma çatılı, kare plan formunda ve iki katlı olarak 
inşa edilmiştir. Yığma yapım tekniği kullanılmıştır. Cephede 
simetri düzeni hakimdir. Giriş kapısı binanın simetri merkez-
indedir.  Yapının girişi, üst katın cumba balkon çıkmasını 
taşıyan ahşap taşıyıcılar ile vurgulanmıştır. Yapı Biçimi: Geç 
Osmanlı Dönemi geleneksel konut. İşlev: 1848 tarihli 258-130 
sayılı kanunda Ankara’da adli sicil kayıtları maaş ödeme bel-
gesinde bazı yapılar kiralık olarak görülürken, bu yapı Post-
ane olarak belgelenmiştir61886-1894 yılları arasında Ankara 
Valisi olan Abidin Paşa tarafından yaptırılmış olduğu bilgisi 
bulunmaktadır7.1887-1925 yılları arasında Postane ve Telgraf-
hane olarak hizmet vermiştir.1925 sonrası Ankara Adalet ve Hu-
kuk Mektebi olarak kullanılmıştır.1930’larda yıktırılmıştır.

Anlam: 1982’de Ankara’ya demiryolunun gelmesiyle birlikte ticaret alanı, Taşhan’ a doğru gelişiyor. 
Bölge Taşhan ismiyle anılıyor. Kurtuluş savaşında, cephedeki gelişmeler bu binadan tüm yurda iletildiği 
için savaşın kazanılmasın da yapı büyük önem taşımıştır. Bu yapının inşa tarihinde çelişkiler bulunmasına 
rağmen, 1824 yılında inşa edilmiş olan Vali Konağı (Paşa Sarayı) yapısı ile dönem temsilleri açısından 
benzer özellikler taşımaktadır. Bu nedenle yapının inşa tarihi 1824-1839 arasında gerçekleştiği, Abidin Paşa 
döneminde ise onarım geçirmiş olduğunu düşündürmüştür.

II.POSTANE BİNASI

Konum: Bankalar caddesi (Eski Mekteb-i Sanayi Caddesi) ve Postane caddesi kesişimi olan köşe par-
sel içerisinde yer almıştır Tanım: Yapı Marsilya kiremit çatılı ve kare plan formundadır. Taş yığma yapı 
tekniği ile inşa edilmiştir. Bodrum+3 katlıdır. Yapının sol bölümü bir kat daha yüksek planlanarak cephede 
asimetrik düzende tasarlanmıştır. Yapı Biçimi: I. Ulusal Mimarlık dönem eseridir. İşlev: 1925 yılında Posta 
Sarayı olarak inşa edilmiştir.19768 tarihinde ise yıktırılmıştır. Anlam: Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) heyke-
linin Taşhan’ ın bulunduğu alana yerleştirildikten sonra bölge Hâkimiyet-i Milliye (Ulus) olarak anılıyor. 
Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte yönetim merkezi bu bölgeye taşınıyor.

5 Koçyiğit Ayhan:2019, 33-34
6 Çadırcı: 1997, 233-4.
7 https://www.lavarla.com/tanzimat-doneminde- 

ankarada-devlet-erkinin-mimari-temsili/
8 Koçyiğit Ayhan: 2018:373
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III.POSTANE BİNASI

Konum: Atatürk Bulvarı (Eski Bankalar Caddesi) ve Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi (Eski Posta Caddesi) 
birleşiminde köşe parselde yer almaktadır. Tanım: II. Postane binasının yıkılan yerine inşa edilmiştir. Mi-
mar Cihan Uysal tarafından Bodrum+9 katlı olarak tasarlanmıştır. Betonarme taşıyıcı sistem kullanılmıştır. 
Yapıda brüt beton kullanılması ile, bölgenin ilk örneği olması açısından özgündür. Yapı Biçimi: Tek yapı 
ölçeğinde rasyonalist çağdaş bir yapıdır. Ancak I.ve II. Ulusal mimarlık dönem yapıları içerisinde, yapının 
form ve ölçeği ile uyumsuz ilişki içerisindedir. İşlev: 1982 yılında inşası tamamlanmıştır. Günümüzde bu 
yapı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve PTT AŞ Genel Müdürlüğü olarak kullanımına devam etme-
ktedir. Anlam: Yapı, inşasından günümüze, bulundukları bölgeye iş ve ticaret akışını yönetmeye verdiği 
haberleşme desteği ile, bu işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Günümüzde zengin tarihi katmanlarıyla 
korunmaya çalışılan Ulus semtinin çevresel kimliğine farklı dönem katmanı ile değer katmaktadır.

IV.POSTANE EK HİZMET BİNASI

Konum: Eski adıyla Sanayi caddesi 4 numaralı yapıdır. Tanım: Marsilya kiremit çatılı ve L plan formundadır. 
Taş yığma yapım tekniği ile inşa edilmiştir. Bodrum+6 katlıdır. Cephe su basman seviyesine kadar moloz taş 
kullanılmıştır. Yapının iki farklı girişi bulunmaktadır. Çatı kırma çatı formundadır. Yapı Biçimi: II. Ulusal 
Mimarlık dönem eseridir. İşlev: 1980 yılında tescillenmiştir. Yapı özgün işlevini sürdürmektedir. Anlam: 
Özgün işlevini sürdüren bu yapı II. Ulusal dönem temsili ile bir Cumhuriyet dönem yapısı olarak Ulus sem-
tinin çevresel kimliğine olumlu değer kazandırmaktadır.

V.POSTANE EK HİZMET BİNASI

Konum: Şehit Teğmen Kanmaz Caddesi 26 numaralı yapıdır. Kızılbey caddesi, Sanayi caddesi ve Şehit 
Teğmen Kanmaz caddelerine cephesi bulunmaktadır. Tanım: Ortası dikdörtgen formunda avlulu, kare 
planlı bir yapıdır. Bodrum+5 katlıdır. Yapı Biçimi: II. Ulusal Mimarlık dönem eseridir. İşlev:1980 yılında 
tescillenmiştir. Yapı özgün işlevini sürdürmektedir Anlam: Özgün işlevini sürdüren bu yapı II. Ulusal 
dönem temsili ile bir Cumhuriyet dönem yapısı olarak Ulus semtinin çevresel kimliğine olumlu değer 
kazandırmaktadır. Kübik kütle ve sade cephe görüntüsü ile Cumhuriyet’in modern, rasyonel dönem temsi-
line geçiş öncesini okumamızı kolaylaştırmaktadır.

Değişimin Postane Yapılanmasının Ku-
rumsal Kimlik Gelişimi ile Birlikte Değer-
lendirilmesi

Bu bölümde, postane yapılarında gerçekleş-
miş olan yapısal değişimi açıklamak için, 
kentin farklı ve görünmez bir katmanı olan, 
kamusal posta hizmetinin kurumsal kimlik 
gelişimi değerlendirilmiştir. Bu süreç, tarih-
sel bir perspektiften ele alındığında, yapıların 

hizmet biçimlerindeki değişim ya da yapının 
bağlı olduğu yönetim biriminin farklılaşma-
sının, yapısal değişim üzerinde etkisi olduğu-
nu düşündürmüştür.

•	 1871 Posta Nazırlığı ve Telgraf Müdürlü-
ğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti 
kurulmuştur.

•	 1909 Posta Telgraf ve Telefon Nezareti’ne 
dönüşmüş.
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•	 1913 Posta Telgraf ve Telefon Umum Mü-
dürlüğü adını almış.

•	 Cumhuriyet’in ilk yılları: PTT Genel Mü-
dürlüğü (İç İşleri Bakanlığına bağlı ola-
rak hizmet vermiş).

Geç Osmanlı döneminde Posta ve Telgraf 
Nezareti olarak hizmet veren I. Postane ya-
pısı, 1909’da telefon hizmeti vermeye baş-
lamasıyla büyümüş, Cumhuriyet’in ilk yılla-
rında PTT Genel Müdürlüğü olarak, İç İşleri 
Bakanlığı’na bağlanmıştır. Ülkenin iç güven-
lik kurumlarından bir olan bu kamu yapısının 
yenilenmesi kararı bu dönemde verilmiş ve 
II. Postane yapısı inşa edilmiştir. İnşaatı Al-
man Sodet Kumpanyası yürütmüştür.

•	  1933 PTT Genel Müdürlüğü, Bayındırlık 
Bakanlığına bağlanarak hizmet vermiş 
(Katma bütçeli idare).

•	  1939 PTT Genel Müdürlüğü, Ulaştırma 
Bakanlığına bağlanarak hizmet vermiş 
(Katma bütçeli idare).

1933-1939 yılları arasında katma bütçeli bir 
başka bakanlığa bağlanmıştır. Bu değişim 
sonrasında, II. Ulusal dönemin erken örneği-
ni temsil eden ilk ek binanın (IV. Postane Ek 
Bina) yapılmasına yol açmıştır.

•	 1954 PTT Genel Müdürlüğü, Kamu iktisa-
di teşebbüsü (KİT) statüsüne geçmiş.

Böylece bu yapı hükümet adına haberleşme 
adına ticari faaliyetleri üstlenen ve devlet iha-
le kanunu hükümlerine bağlı olmayan bir ya-
pıya dönüşmüştür. Bu dönemde ikinci ek bina 
(V. Postane Ek Bina) inşa edilmiştir.1976’ya 
gelindiğinde ise, II. Postanenin yıkımı ile 
1982’de inşaatı Gencer Grup tarafından yü-
rütülmüş olan III. Postane yapısı bu dönem 
içerisinde gerçekleşmiştir. 

•	 1984 PTT Genel Müdürlüğü, Kamu iktisa-
di kuruluşu (KİK) statüsüne geçmiş.

•	 1994 PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C 
Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk 
Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklin-
de yeniden yapılanmıştır.

Değişimin Mekânsal Konum ve Diğer Ya-
pılarla Bütüncül Değerlendirilmesi

Erken Cumhuriyet döneminde kamu yapı-
larının İstanbul’dan Ankara’ya taşınması ve 
1892’de demiryolunun Ankara’ya ulaşması-
na paralel olarak, bölgenin tarımsal üretim 
ve gelirinin artması ile vergi geliri ve tüketim 
malları kullanımı artmıştır (Tuncer,2013). 

Ticaret faaliyetlerinin artması bölgeyi cazi-
be merkezi yapmış, bölgenin nüfusunu ar-
tırmıştır. Ankara şehrinin nüfusu (kır hariç) 
1920’den 1926’ya kadar yaklaşık iki katına 
çıkmış, 1926-1928 arasında iki katını geçme-
sine yol açmıştır. 1920-1928 arasında geçen 
sekiz yılda ise nüfus, yaklaşık dört katın üze-
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rine çıkmıştır (Cengizkan,2004:164). Nüfus 
sayımları incelendiğinde, I. Postane yapısının 
1930 yılında yıkılması, kent nüfusunun dört 
katın üzerine çıkması ile gerçekleşen büyü-
me sonucunda gerçekleşmiştir. II. Postane 
yapısının 1974 yılında yıkılması ise, kent nü-
fusunun 1920-1970 arasında geçen 50 yılda 
yaklaşık 33 katına ulaşması sonucu gerçek-
leşmiştir. Nüfus artışına bağlı olarak gerçek-
leşen kentin büyüme ihtiyacı, kentin planlı 
olarak gelişmesini zorunlu kılmıştır.1920 yı-
lında 30 hektarlık bir alanı kapsayan Ankara, 
1925 Lörcher planlaması ile 150 hektar, 1928 
Jansen planı ile 1500 hektar, 1955 Yücel ve 
Uybadin planlaması ile 12.000 hektar alanda 
kentin gelişim göstereceği öngörülerek plan-
lama yapılmıştır. 1970-1975 yılları arasında 
kent yaklaşık 22.500 hektar alana genişlemiş-
tir. Bu büyümenin kırılma noktaları değerlen-
dirildiğinde; 

Ankara’nın geleneksel kent dokusu, istasyon 
ve çevresinde yer alan yükleme depolama 
alanlarının inşası ile kentin batıya ve güneye 
yayılımı için önemli bir çekim alanı oluştur-
muştur (Avcı, 2017:122). Güneye büyüyen 
kent bankalara ait ticaret aksının bu bölge-
de şekillenmesinin önünü açmıştır. İstasyon 
Caddesi’nin, Karaoğlan Caddesi (Anafartalar 
Caddesi) ile olan bağlantısının sağlanması, 
kesişim noktası olan Taşhan Meydanı’nın ge-
lişimini başlatmış ve alana merkez olma özel-
liği kazandırmıştır. Bu bağlantının kurulması 

kentin gelişiminde önemli bir kırılma nokta-
sını temsil etmektedir. 

1895-1902 yılları arasında, 200’den fazla bü-
yük mağaza ile Hotel d’ Angora (Taşhan)’nın 
açılması, yerleşimin bu bölümünün hızlı bir 
gelişim dönemine girmesini başlatmıştır (Ak-
türe, 1978:127). Hotel d’ Angora yapısı mey-
danı sınırlayan özelliğiyle kente kazandırdığı 
anlam bir otelin ötesine geçerek farklılaşmış 
ve çevresel kimlik öğesine dönüşmüştür. 
1924 yılına gelindiğinde, Taşhan’ın sınırla-
mış olduğu Hakimiyet-i Milliye Meydanı 
(Ulus Meydanı), Zafer anıtı yerleştirilmeden 
öncesini9 tanımlaması ve bir dönem kimliği-
nin değişim öncesini ifade etmesi ile önemli 
bir tarihsel kırılma noktasını tariflemektedir. 
Şekil 3’de bu dönem içerisinde yer almış olan 
I. Postane yapısı ve çevresine ait yapılara yer 
verilmiştir. 

Lörcher planının, kentin bir makro form üze-
rine biçimlenmesi ve güney yönde gelişme-
si üzerine önemli katkıları olmuştur (Boz ve 
Kubat, 2018:121). Bu planda Ankara Palas’ın 
güney bölümünde yeni ada düzenlemeleri ön-
görülmüştür (Günel ve Kılcı, 2015:78-105). 
Yerleşim alanında dar ve çıkmaz sokakların 
varlığı ve sokaklar arası bağlantıların yeter-
sizliği nedeniyle bu harita ile kısmi plan de-
nemeleri yapılmıştır (Cengizkan, 2002:263). 

9 Yeni Gün’ün teşebbüsüyle, 1924.
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1924 Lörcher haritasında II. Postane yapı-
sı ile Lozan Palas Oteli görülmemektedir. 
II. Postane yapısı 1925 yılında inşa edildiği 
için takip edilmesi açısından bu planda yeri 
işaretlenmiştir. Arazinin doğu komşuluğunda 

yer alan bitişik parsel ile Sanayi ve Kızılbey 
caddesine bakan parsellerde ise, geleneksel 
konutların yer aldığı 1929 tarihli kadastral 
haritadan10 takip edilebilmiştir (Şekil 3)
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Şekil 3. 1908-1926 I. Postane Yapısı ve İçinde Bulunduğu Çevre10

10 a. Cangır,2007:61 b. Bezaz,2006:129    c. Vekam:1236  d. Vekam:2946   e. Vekam:1687 f. TA:2014 
 g. TA:2014   h. Cangır,2007:1244   ı. Cangır,2007:1229   j. A Erdoğan Arşivi,1924 k.Vekam:1595   
 l. Vekam:2439   m. Varol ve Aksoy,2015: 120  n.  http://nek.istanbul.edu.tr   

1

10 a. Cangır,2007:61 b. Bezaz,2006:129  c. 
Vekam:1236  d. Vekam:2946   e. Vekam:1687 f. 
TA:2014  g. TA:2014   h. Cangır,2007:1244   ı. 
Cangır,2007:1229 j. A Erdoğan Arşivi,1924 
k.Vekam:1595 l. Vekam:2439   m. Varol ve 
Aksoy,2015: 120  n.  http://nek.istanbul.edu.tr   
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1929 Kadastral haritası temelinde oluşturulan 
1941 Bankalar cadde ve çevresine ait kroki-
de11, yollar ve ana parsel sınırlarının netleştiği 
ancak, Kadastral haritada yer alan konut yapı-
larının bu krokide yer almadığı görülmüştür. 
Kamuya ait yapı inşasında gerçekleşen artış, 
Osmanlı döneminde inşa olan konut doku-
sunun bozulmasına yol açmıştır. Konutların 
kaybıyla, sosyal ve mekânsal bileşen olarak 
mahalle kavramı, sınır öğesini kaybetmiş, ye-
rini yeni sınırlarla tanımlanan sokaklara, cad-
delere bırakmıştır. Bu değişimin başlangıcını 
anlatan m. Kızılbey Yokuşu fotoğrafı ile ger-
çekleşen değişimin erken yıllarını temsil eden 
diğer yapılar, 1924 Lörcher haritası üzerinde    
işaretlenerek tanımlanmıştır (Şekil 3). Lörcher 
planının, artan nüfusa cevap vermediği gerek-
çesiyle, Belediye tarafından, yeni imar planı 
hazırlanması kararı alınmıştır (Madran, Ergut 
ve Özgönül, 2005: 51-52). Dönemin Ankara 
Belediyesi sadece Hermann Jansen, Joseph 
Brix ve Leon Jausseley’in davet edildiği özel 
bir yarışma düzenlemiş; yarışma sonucunda 
da Hermann Jansen’in önerdiği plan kabul 
görmüştür12 Prof. Hermann Jansen’in Ankara 
İmar Planı13 önerisinin 1929 yılında yarışma 
jürisi tarafından kabul edilmesi ve 1929 yılın-
dan itibaren Ankara Müdürlüğü’nün faaliyet-
lerine başlamasıyla birlikte (Tankut, 1993:94) 

11 1941 Posta Caddesi krokisi Sönmez, 2019:258
12 www.arkitera.com
13 https://libdigitalcollections.ku.edu.tr/digital/

collection/VHPK/id/130 (Url-4)

kuzey-güney aksı kentin yeni gelişme alanı 
olarak belirlenmiştir. Bu durum sonucunda 
kentin gelişiminde görülen belirgin kırılmanın 
okunabildiği yerlerden biri, Mekteb-i Sanayi 
(Bankalar) Caddesi’dir Bu cadde, kentin ge-
lişim bölgesi olan güneyini Ulus Meydanı’na 
bağlamaktadır (Kezer, 2015:36-43). Bu plan, 
Ankara için tanımlanan üç farklı merkezin, 
planlama adımlarının temelini oluşturmuş-
tur (Sözen ve Akalın, 2019:466). Bankalar 
Caddesi ile İstasyon Caddesi arasındaki yol 
genişletme çalışmasında, Ankara Palas’ın 
muhafaza duvarı yıkılmış ve Yeni bahçe ile 
hizalanmıştır (Belge, 1929:2) İlerleyen za-
manda Yeni Bahçe’nin yerine Millet Bahçe-
si yapılmıştır (Hakimiyet-i Milliye, 1930:2). 
Bahçenin Bankalar Caddesi (Atatürk Bulvarı) 
hizasına bakan tarafına, yapılan eklemeler ile 
tek katlı yirmi adet dükkân inşa edilmesine ka-
rar verilmiştir.14 Bu planın beş yıllık uygulama 
planı 9 Haziran 1934’ de yürürlüğe girmiştir. 
Taşhan’dan Hükümet Caddesi’ne uzanan Ka-
raoğlan Çarşı Caddesi’nin (Anafartalar Cad-
desi) yol cephelerinde, han, otel, mağaza, pas-
tane gibi, sosyo-kültürel ve ticari kullanımla-
rın yer aldığı bir bölge olarak geliştiği görülür 
(Tunçer, 2013:19). Taşhan’ın yıkılıp meydanı 
sınırlayan yeni öğenin Sümerbank olarak inşa 
edilmesi ile, han kavramının mekânsal boşlu-
ğunu büyük ve lüks oteller doldurmuş, böyle-
ce  yeni bir dönemin mekânsal temsili olarak 

14 Vilayetin yeni yapacağı dükkânlar, 1931
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Ankara Palas ve Lozan Palas yapılarının in-
şasının önü açılmıştır. Ticaretin artan boyutu 
ile, kamusal yapılardan bir diğeri olan banka 

yapılarının inşası başlamıştır. 1926 Jansen 
planı üzerinde Bankalar Caddesi’nin gelişimi 
takip edilebilir (Şekil3). 
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Şekil 4. II. Postane Binası ve İçinde Bulunduğu Çevre15

1893’ de Ankara’da açılan, 1926 yılında Ban-
kalar Caddesi’nde inşa edilmiş olan ilk banka 
Osmanlı Bankası’dır. Gelişen ticaret akışı-
nı yönetmek için sırasıyla İş Bankası, Ziraat 
Bankası, Merkez Bankası, Emlak ve Eytam 
Bankası ve Eti Bank açılmıştır. Bu bankalar 
Ulus meydanı ile Bankalar Caddesi aksı üze-
rinde yer almıştır. 1923 fotoğraflarında yer 
alan Düyun-u Umumiye binasının 1926 hari-
tasında yıkılmış olduğu görülür.15

1926-1938 yılları arasında Bankalar caddesi 
üzerinde yer almış olan yapılar Jansen planı 
üzerinde gösterilmiştir (Şekil 4). Jansen pla-
nı sonrası yapılan imar çalışmalarında, Ulus 
ve çevresinin ekonomik ve ticari hayatını 
etkileyecek önemli kararlardan biri, Sanayi 

15 a. https://archives.saltresearch.org/
handle/123456789/208081 b/g/h/n/o/p. 
Cangır,2007: 801 c. TA:2016 

 d.https://alivedatoygur.wordpress.com/2018/02/04/
ankaramizi-taniyalim-10-2/ e. Sağdıç,1993:51 f. 
Koçyiğit, 2018:221 ı/j. https://archives.saltresearch.
org/handle/ 123456789/122025-101285 k. Jansen 
Planı; 1924 l.https://archives.saltresearch.org/
handle/123456789/122025 m. Kılıç,1975:12-256

ve Posta Caddelerinin ve Rüzgârlı Sokağın 
açılması olarak değerlendirilmiştir. Böylece, 
Atatürk Bulvarı ve Anafartalar Caddesi bir-
birine bağlanmıştır. Bulvara paralel olarak, 
Sümerbank’ın karşısından başlayan ve Posta 
Caddesi’ni keserek Gazi Lisesi’ne doğru de-
vam eden Sanayi Caddesi, bu yapılaşmayla 
bütünleşerek kentin önemli bir ticari alanını 
oluşturmuştur (Dinçer,2014:36-60). 

1947 yılı yangını Bankalar Caddesi’nin gi-
rişinde bulunan dükkânlara zarar vermiştir. 
1956 yılında Şehir Çarşısı inşa edilmiş ve 
dükkanlar bu alana taşınmıştır. Bu çarşı, Mil-
let bahçesinin içerisine inşa edilmiş ve açık 
alanın önemli bir bölümünü işgal etmiştir 
(Tanyer, 2013:113-129). Bu karar, Millet bah-
çesinin doğal kimlik öğelerinin kaybolmasına 
neden olarak, tarihte başka bir kırılma noktası 
olarak değerlendirilmiştir.

1952-53 yılları arasında düzenlenmiş olan ya-
rışma projesi ile Ulus İşhanı ve Çarşısı tasar-
lanmış, 1967 yılında inşa edilmiştir.  Bu dö-
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nemde Şehir Çarşısı boşaltılarak yeni yapılan 
Ulus Çarşı’sına taşınmaları sağlanmış olsa da 
değişime tanık olan Millet bahçesi özgünlü-
ğünü çoktan yitirmiştir. 1960 yılı kentin ya-
rışma projeleri ile şekillenmeye başlaması ve 
yüksek katlı yapıların bölge içerisinde yer al-
ması açısından önemli bir diğer tarihi kırılma 
noktası olarak görülmüştür. 1956 yılında ha-
zırlanmış olan Kamulaştırma Kanunu ile bir-
çok özel mülk yıkılarak, kamu yapılarına yer 
açılmıştır. 1965 çıkarılmış olan Kat Mülkiyeti 
Kanunu ile yüksek katlı yapılaşma yönetim 
erki tarafından desteklenmiştir. Bu dönemde 
birçok kamu binasının kat sayısı artırılmış ya 
da çok katlı ek bina ilaveleri yapılmıştır. Mer-
kez Bankası, Ziraat Bankası, Akbank yapıları 
kat yükseklikleri artırılan örnekler arasında 
yer almıştır. Yüksek katlı yapılar, Ankara kale 
ve çevresinin görünürlüğünü olumsuz etkile-
miş, yeni şehir ve eski kent ara yüzünde bir 
bariyer görevi üstlenmiş olmalarına rağmen 
Cumhuriyet’in modern dönemini temsil etme-
leri, ticaretin belleğini tutmaları ve yüksek anı 
değeri taşımaları ile önemli dönem yapıları 
arasında yerlerini almışlardır. Bununla ilgili 
çok ayrıntılı bir çalışma 2013 yılında Tuncer, 
tarafından yapılmıştır (Tuncer, 2013: 1-34).

Toplumun ihtiyaçlarından doğarak şekillen-
miş olan kentsel alanlar ve dönem yapıları, 
fiziksel ve sosyal ilişkileriyle dönemsel bir 
bağ kurmuşlardır. Bu nedenle günümüzde ya-
pılmaya çalışılan geçmişi yeniden inşa etme 
çabası hem fiziksel anlamda hem de dönemin 
görünmez sosyo-kültürel bağlarını kurama-
yacak olması nedeniyle anlamlı bir mimari 
pratik olarak görülmemektedir. Günümüz yö-
netim erkinin tarihi çevre içerisinde yeniden 
inşa etme pratiğini değerlendirecek olursak, 
yıkılması istenen bina önce ötekileştirilerek 
yalnız bırakılmakta ve bu algı topluma çeşitli 
iletişim araçları ile empoze edilmektedir. Bu 
gerçek durumu yansıtmamaktadır. Buna en iyi 
örnek olarak Ankara Tarihi Kent Merkezi Ye-
nileme Alanı Koruma Planı ile Bankalar Cad-
desi üzerinde planlanan kararlar gösterilebilir. 
Bu planda bölgenin yarışma ile elde edilmiş 
olan koruma imar planı göz ardı edilmiştir. 

Şekil 5’de Bankalar Caddesi üzerinde yer alan 
ve günümüze kadar ulaşan yapılar, hava fo-
toğrafı üzerinde işaretlenerek gösterilmiştir. 
Fotoğraf altında yer alan tarihler binaların inşa 
tarihlerini göstermektedir.
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Şekil 5. III.Postane Binası ve İçinde Bulunduğu Çevre16

16 a. https://www.numankocak.com/is-bankasi-
muzesi-ankara.html 

 b. https://yidb.asbu.edu.tr/tr/eski-sumerbank-
binasi c. Tunçer, 2018:56     d.https://cdm21054.
contentdm.oclc.org/digital/collection/VHPK/id/530 

 e. https://www.gazeteilksayfa.com/ucube-yikilsin-
asli-yapilsin-67459h.htm 

f .https://ankarafoto.weebly.com/tarihi-binalar---1.
html g. https://ankarafoto.weebly.com/tarihi-
binalar---1.html h. http://www.optimusteknoloji.
com.tr/ptt-genel-mudurlugu-ulus-ankara
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Sokak Silüetindeki Değişimin Dönemsel 
Değerlendirilmesi

Ankara’nın Ulus semti içerisindeki değişi-
me tanıklık eden I. Postane yapısı fotoğraflar 
üzerinden tarihsel bir okumayla incelenmiş-
tir. Çevresel değişimin, bütüncül olarak de-
ğerlendirilmesine olanak sağlayacak, görsel 
ve mekânsal bulgulara Şekil 6’da yer veril-
miştir.

1880’li yıllara ait olan fotoğrafın solunda İğ-
neli Belkıs Cami, ortada Telgrafhane  binası 
(I. Postane Binası), fotoğrafın sağında Vila-
yet binası/Paşa Sarayı (I. 

Hükümet Konağı) ve askeri depo aynı karede 
yer almaktadır.

1924 yılına ait fotoğrafta, I. Postane binası 
ve Hükümet Konağı aynı karede yer almış-
tır. Hükümet konağı meydanından çekilen 
bu fotoğrafta Paşa Sarayı’nın yıkılmış ve 
yerine Hükümet Konağının inşa edilmiş ol-
duğu görülür. Bu yıkım ile Hükümet Konağı 
bölgesinde çevresel değişim başlamıştır. Bu 
değişim yapının doğal çevre ile kurmuş ol-
duğu bağları değiştirmiş ve Ankara kalesinin 
görünürlüğü azalmıştır. Bölgenin sınır öğesi 
Ankara kalesi iken yerini Hükümet Konağı 
almıştır. Yapının önünde oluşturulan meydan 
Hükümet konağının bir merkez olarak algı-
lanmasını artırmıştır. 

1930’da çekilmiş olan fotoğraf Çankırı Cad-
desi üzerinden çekilmiştir. I. Postane bina-
sı, Maliye Vekaleti ve İş Bankası’nın batı 
cephesi aynı kare içerinde görülmektedir. 
Bir önceki resimde görülen Telgraf Caddesi 
görüş açısı, Maliye Vekaleti’ nin batı cep-
hesi tarafından kapanmıştır. I. Postane yapı-
sı ölçeği ve biçimi ile yeni kurulan çevrede 
farklılaşmıştır. Bu fotoğraf aynı zamanda 
yapının yıkım yılını temsil eden son fotoğraf 
özelliği taşımaktadır. Güncel fotoğrafta Ma-
liye Vekâlet’inin kuzey cephesi ile Hükümet 
Konağı’nın batı cephesi arasına sıkışarak, al-
gılanması zayıflayan I. Postane yapısının yı-
kıldığı alan işaretlenmiştir.  I. Postane yapısı 
çevresinde gerçekleşmiş olan çevresel kim-
lik bileşenlerindeki değişim, yapılı ve doğal 
çevrenin algısal ifadesinde değişimlere neden 
olmuştur. Yapının bulunduğu sokak adının 
değişmemesine rağmen bölge artık Telgraf 
sokak olarak değil, Hükümet meydanı olarak 
anılmaya başlanmıştır.  

II ve III. Postane yapılarının yer aldığı Ban-
kalar caddesi incelendiğinde; planlı inşa 
dönemi başlamadan önce, bölgede Geç Os-
manlı dönemine ait geleneksel konutların 
yoğunlukla yer aldığı görülmektedir. 1926 
öncesine ait fotoğrafta sokak üzerinde, Kı-
zılbey türbesinin varlığı, bölgenin Kızılbey 
olarak anılmasını yol açmıştır. Bu dönemde 
sokak daha çok kırsal bir yaşantıyı betimle-
mektedir. Meşrutiyet’in ilanı ile başlayan, 
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında sokak genişlet-
me çalışmaları ile devam eden inşa süreci, 
sokağın caddeye dönüşmesine ve 1950’li yıl-
lara kadar fiziksel görünümünü tamamlama-
sına yol açmıştır. Peyzaj öğelerinde gerçek-
leşen gelişim caddenin silüetine ve çevresel 
kimliğe olumlu katkı sağlamıştır. Cadde, I. 
Ulusal dönemin mimari biçemi ile şekil-
lenmiş ve ulusal değerleri yansıtan bir kim-
lik kazanmıştır. Bu caddenin yeni silüetinin 
oluşumu Cumhuriyet’in erken dönemlerinde 
başlamıştır. 

Meşrutiyet’in ilanından dört yıl sonra hazır-
lanmış olan Lörcher Planı ile bu cadde üze-
rinde önemli kararlar alındığı görülür. 1924 
Lörcher haritası, kentin güney yönde geliş-
mesi üzerine önemli katkı sağlamıştır (Boz 
ve Kubat,2018:121). Bankalar caddesini içe-
ren bu alanda, Ankara Palas’ın güney bölü-
münde yeni ada düzenlemeleri öngörülmüş-

tür (Günel ve Kılcı, 2015:78-105). Bu dü-
zenleme sonrasında cadde üzerinde bulunan 
geleneksel konut alanlarının yıkılarak parsel 
düzenlemeleri yapılmış ve II. Postane bina-
sı, Tekel Baş Müdürlüğü Binası ve Emlak 
ve Eytam bankasının inşası için ön çalışma 
tamamlanmıştır. 1924 haritasında II. Postane 
yapısı ile Lozan Palas Oteli görülmemektedir. 
II. Postane yapısı 1925 yılında inşa edilmiş-
tir. Çevresel peyzaj öğelerinde gelişiminin bu 
dönemde başlamış olduğu söylenebilir (Şekil 
7).

Mekânsal ve yapısal değişim sonucunda so-
kağın fiziksel görünümünde meydan gelmiş 
olan değişimler Şekil 6’da I Postane yapısı ve 
çevresi olarak, Şekil 7’de II. ve III. Postane 
yapısı ve çevresi ile birlikte ele alınmıştır. Bu 
görsellerden yola çıkarak, sokağın üç farklı 
döneme ait silüeti oluşturulmuştur (Şekil 8).
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Şekil 6. III.Postane Binası ve İçinde Bulunduğu Çevre17

17 I.http://cumhuriyetinbaskenti.ankara.edu.tr/seri-13-
editor-j-ludwingsohn/#!jig[1]/ML/14530 

 II. https://archives.saltresearch.org/
handle/123456789/208081 

 III. https://archives.saltresearch.org/
handle/123456789/121049 IV. Google Earth Sokak 
Görünüşü,2022
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Bankalar Caddesi Sokak Silüetinde Değişim (II. ve III. Postane)

I.

a. Lozan Palas Binası Tahmini Yeri
b. II.Postane Binası Tahmini Yeri
c.Kızılbey Külliyesi.   

II.

a. Millî Eğitim Bakanlığı
b. Lozan Palas İnşaatı
c. II. Postane Binası
d. Mekteb-i Sanayii

III.

a. Vagonli Binası
b. Lozan Palas
c. II. Postane Binası

IV.

a. Millî Eğitim Bakanlığı
b. Vagon Binası
c. Lozan Palas
d. II. Postane Binası
e. Mekteb-i Sanayi
f. Tekel Baş Müdürlüğü 

1926 öncesi
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V.

a. Ulus Çarşısı
b. Akbank Binası
c. III. Postane Binası
d. Meslek Lisesi

Şekil 7.Bankalar Caddesi Sokak Silüetinde Değişim (Postane Binası Yönü)18

Şekil 8’de Bankalar caddesi postane binasının 
bulunduğu aksın, 1908’den günümüze, silue-
tinde gerçekleşen değişim takip edildiğinde;18

•	 Geç Osmanlı döneminde sokak üzerinde, 
ön parselde sadece birkaç yapının bulun-
duğu, arka parsellerde ise geleneksel ko-
nutların izlerinin takip edilebildiği görül-
müştür. Bu evre Bankalar caddesi silue-
tinde gerçekleşen dönüşümün başlangıç 
temsilini oluşturmuştur.

•	 1950’ye kadar bu cadde yapısal gelişimini 
tamamladığı görülmüştür. Kat yüksekliği 
açısından uyumlu bir sokak cephesi oluş-
turulmuştur.

•	 Günümüze gelene kadar II. Postane bina-
sı, Vagon-li binası ve Milli Eğitim Bakan-
lık binasının yıkılmış, yerlerine sırasıyla 
III. Postane binası, Ulus çarşısı ve Ulus 

18 I. Varol ve Aksoy,2015: 120 II. https://archives.
saltresearch.org/handle/123456789/201498                                                

     III. Sağdıç,1993:49-136 IV. Tekcan, 2014:100 V. 
Google Earth Sokak Görünüşü,2022 

İşhanı eklenmiştir. Bu yıkım-inşa pratiği 
ile yüksek katlı yapıların caddeye hâkim 
olmaya başladığı görülebilir. Bu noktada 
modern binalar olan yeni ekler her ne ka-
dar Cumhuriyet’in erken dönem yapıları 
ile uyumsuzluk göstermiş olsalar da 1950-
1980 dönemine ait ilk mimari örnekler 
arasında olmaları nedeniyle modern döne-
min kimliğini yansıtmaktadırlar. 

•	 II. Postane binasının 1976’da yıkılması ve 
1950’de gerçekleşen yangın sonrası Darül 
Muallim (Millî Eğitim Bakanlığı) binası-
nın yıkılması, Bankalar Caddesi silüetinde 
gerçekleşen değişimin başlangıç noktasını 
oluşturmuştur.

•	 Bölge Cumhuriyet’in erken ve modern dö-
nemi ile kazanmış olduğu mekânsal değe-
rini, tek yapı ölçeğinde yaşanan kayıpla-
rın çoğalması ile kaybetmeye başlamıştır. 
Yüksek yoğunluk ve yüksek katlı bu yapı-
laşma, caddenin bütüncül görsel ilişkisini 
olumsuz etkilemiştir.

1926 öncesi
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Şekil 8.  Bankalar Caddesi Aksı Silüet Değişimi (Grafiksel Sunum)

Sokak/Cadde İsim Değişimlerinin Değer-
lendirilmesi

Ankara için 16. yy. sonrasında hazırlanmış 
olan planlı gelişme haritaları incelendiğinde 

Postane yapılarının içinde bulunduğu mahal-
le/sokak/cadde isimlerinde bazı değişimler 
saptanmış ve dönemsel olarak Tablo 2’de 
gruplandırılmıştır. 
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Tablo 2. Postane Yapılarının Bulunduğu Mahalle/Sokak/Cadde İsimlerinin Geçmiş ve Günümüzde 
Kullanımları

Dönem 
Adı                      

Dönemsel İsmi Günümüz İsmi

Osmanlı 
Dönemi

İğneli Belkıs Mahallesi (Ankara Valiliği ile Çankırı 
Caddesi arasında bulunan mahallenin adıdır. Bu-
rada bulunan Julien Sütunu Ankara halkı tarafından 
Kız Taşı veya Belkıs Sütunu olarak adlandırılmıştır 
(Konyalı, 1978:7).
I. Postane yapısının ana cephesinin baktığı sokak

Günümüz Armutlu sokak

Telgraf sokak
I. Postane yapısının doğu cephesinin baktığı sokak

Aynı ismini koruyor- Telgraf sokak

Kızılbey Mahallesi 
II. Postanenin bulunduğu yerin kuzeyindeki sokak

Günümüz Şehit Teğmen Kalmaz 
Caddesi

Cumhuriyet 
Dönemi

Posta/Postane Caddesi
III. Postanenin bulunduğu yerin kuzeyindeki sokak.

Günümüz Şehit Teğmen Kalmaz 
Caddesi

Şehit Teğmen Ali İhsan Kalmaz Caddesi
III. Postanenin bulunduğu yerin kuzeyindeki sokak

Günümüz Şehit Teğmen Kalmaz 
Caddesi

Sokak isimlerinde meydana gelen değişimler 
ile görülmüştür ki;

 Postane yapısının önemi ve çevresel kim-
lik oluşumuna etkisi, her dönemde caddeye 
isminin verilmesinden anlaşılabilmektedir. 
Mekânın bir hafıza öğesi olarak karşımıza 
çıkan Postane caddesi isminin günümüzde 
değiştirilerek Şehit Teğmen Kanmaz19 cad-
desine dönüştürülmesi, mekâna ait dönemsel 
hafızaların silinmesine yol açmıştır. Cadde o 

19 Mumcu, U., (1997:18). Devletin Saklı Güncesi. 27 
Mayıs 1960 Darbesinde Ankara Ulus Semtindeki 
P.T.T. binasının askeri cunta tarafından ele 
geçirilmesi ile Türk Subayı Ali İhsan Kalmaz’ ın 
şehit olması sonucu, caddeye bu isim verilmiştir.

günden sonra yeni bir hafıza mekânı olarak 
ideolojik bir görüşle anılmaya başlanmıştır.

Oysa, Osmanlı döneminde inşa edilmiş olan 
I. Postane binası (Posta ve Telgraf Nezareti) 
yıkılmış olmasına rağmen, Telgraf Sokak ola-
rak verilen ismi, Cumhuriyet’ten günümüze 
değiştirilmeden korunmuş olduğu görülebilir.

TARTIŞMA

Literatürde, Ankara kent kimliği üzerine ya-
pılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak, 
Postane binasının işlev değişikliği, iki kere 
yıkılması, yeniden inşası ile ek binaların in-
şasına kadar uzanan sürecin, kentin çevresel 
kimliği üzerine etkilerini içeren konuda araş-
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tırma boşluğu görülmüştür. Bu nedenle ça-
lışma, Ankara’nın başkent kimliğinin oluşu-
munda etkisi olan kent bileşenlerinden Posta-
ne yapısına odaklanmıştır. 

Bu odak, haberleşme ihtiyacından yola 
çıkarak, gelişen posta hizmetlerinin, 
Cumhuriyet’in başkenti Ankara’da kendine 
mekân arama eylemine dönüşmesi çerçeve-
sinde incelenmiştir.

Elde edilen bulgular, Postane yapısı ve 
yakın çevresinde gerçekleşen değişimin, 
Ankara’nın kent kimliği üzerine etkilerini an-
lamak için önemli veriler sunmuştur.

Birik, bir kentin çevresel kimliğinin, somut 
olarak inşa ve yıkım süreçleri ile değişebilir 
olduğunu belirtmiş, bu tarihlerin, mekân için 
önemli kırılma noktalarını temsil ettiklerini 
vurgulamıştır (Birik, 2015:535-540). Bu kı-
rılma noktaları, mekân için önemli değişim ve 
dönüşümün başlangıç noktası olarak görülür. 
Bu nedenle, değişim ve dönüşümlerin, tarih-
sel bir süreç içerisinde ele alınması, mekânsal 
ve yapısal niteliklerde yaşanan değişimlerin 
tanımlanması için önem taşırlar. Çalışmada 
bu yaklaşımın kullanılması ile, değişim ve 
dönüşüm süreçlerini tanımlayan kırılma nok-
taları tespit edilebilmiştir Böylece çalışma 
alanının soyut ve somut niteliklerinin kentin 
kimliğine olan etkileri belirlenebilmiştir. 

Lynch, yapısal bir tasarımın görsel algısının, 
onun anlamıyla bütünleşik olduğunu, kimlik, 

yapı ve anlamın bir arada ve etkileşim içe-
risinde kent imgesini belirlediğini vurgula-
mıştır (Lynch,1960:8). Bu vurgunun ölçeğini 
biraz genişlettiğimizde; tarihsel bir çevrenin 
imgesel öğesi, tek bir yapı(anıt) ile tanımla-
nabileceği gibi, çevrenin bütününün de imge-
sel bir değere dönüşebileceğini gösterir. Bu 
bakış açısıyla, I. Postane yapı ve çevresinin,

Geç Osmanlı dönemini temsil ederek, II. 
Postane yapısının ise Cumhuriyet’in erken 
dönemini temsil ederek imgesel birer kimlik 
kazanmış oldukları görülmüştür. III. Postane 
yapısı ise modern kimliği ile, Cumhuriyet’in 
erken dönemini temsil eden bir çevre içeri-
sinde ayrışarak, o yere ait olmadığını hisset-
tirmiştir.

Yapıların dönem temsilleri açısından, çev-
resel kimliklerinin okunmasında mekânsal 
okumaya ek olarak, Eco’nun Çoğul Okuma 
(1962:250-323) olarak adlandırdığı yönteme 
başvurulmuştur. Çoğul okuma ile vurgula-
mış olduğu ilişkisel okuma kavramı, tarihi 
çevrenin çok katmanlı yapısının bütüncül de-
ğerlendirmesine olanak sağlamış ve destek-
lenmiştir. Yapıların birbirleriyle olan fiziksel 
ilişkileri, postanenin zaman içerisinde ger-
çekleşen kurumsal kimliğindeki gelişim ile 
yapısal değişim/dönüşüm arasındaki ilişkinin 
sorgulanmasına olanak sağlamıştır. Ayrıca; 

•	 Postane yapısının içinde bulunduğu cadde 
isimlerinin, yönetim erki tarafından değiş-



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:544 K:779
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

95

tirilmesi ile çevresel kimlik arasındaki iliş-
kinin değerlendirilmesine,

•	 Postane yapısının mimari kompozisyon 
öğeleri, özgünlüğü, işlevi, tarihsel değeri, 
konumu gibi kriterler ile çevrenin anlamı 
arasındaki ilişkisinin değerlendirilmesine,

•	 Postane yapısının çevre yapılarla olan 
ilişkisinin, sokak silüetini oluşturmadaki 
rolünün değerlendirilmesine, ilişkisel bir 
bakış açısı kazandırmıştır. Bu kazanımlar 
çalışmada, çevrenin bütüncül anlamını 
kavramamıza destek olmuştur.

Behne (1996:135), tekil yapıları bütünün bir 
parçası olarak ele alması ile bütünün anlam-
sal önemini kavramamız açısından önemli bir 
bakış açısı sunmuştur. Bu bakış açısı, Posta-
ne yapıları özelinde, tek yapı ölçeğinde ger-
çekleşen yıkımların, bütünün anlamına olan 
etkisini değerlendirmemize olanak sağlamış-
tır. Gerçekleşen yapı ya da yapısal kayıplar, 
çevrede önemli bir kırılma noktası yaratarak, 
çevrenin değişimini başlattığı ve bütünün an-
lamını değiştirdiği savının desteklenmesine 
olanak sağlamıştır.

Conzen (1960: 3-19), kent planlama analizin-
de üç temel öğe olarak ele aldığı yol, parsel 
ve binalar, birbirlerinden ayrı öğeler olarak 
görülse de birbirleriyle olan ilişkisel yapıları 
kent kimlik analizde büyük önem taşımakta-
dır. Bu ilişkisel durum Postane yapı ve çev-
resi özelinde değerlendirildiğinde, yaşanan 

yapı kayıpları ile yapıları birbirlerine bağla-
yan ulaşım ağlarının değişmiş olduğu görül-
müştür. Bu durum, kullanıcının çevreyle kur-
duğu sosyal bağları değiştirmiş, kullanıcının 
belleğinde yer alan, kente ait izlerin değişme-
sine ve zamanla silinmesine neden olmuştur. 
Ayrıca bu değişime sokak isimlerinin değiş-
tirilmesi de eklenince mekânsal hafızanın 
silinmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Postane 
yapısını temsil eden tek yapı ölçeğinin, Ulus 
bölgesinin bütününü etkileme ve anlamı-
nı değiştirme gücünü göstermesi açısından 
önemli bir örnek olarak değerlendirilmiştir. 
Bu durum tasarım ve planlama çalışmalarının 
birlikte ele alınması gerektiğini açıklıkla ifa-
de etmektedir.

Literatürde Ankara özelinde kimlik ve bütün-
lük kavramlarını birlikte ele alan sayılı çalış-
ma bulunmaktadır. Bunların arasında Oktay, 
bütünlük ve kimlik üzerine kuramsal bir de-
ğerlendirme yapmıştır (Oktay, 2011:8-19). 
Bu değerlendirmede kent kimlik bileşenleri 
olarak, kentsel işlevlerin örüntüsü ile bina ve 
kamusal alan ilişkilerini tartışmıştır. İlişkisel 
sorgulamanın önemini vurgulaması ile bu ça-
lışmanın yöntemini desteklemiştir. Resuloğ-
lu çalışmasında (2020:226-234), Tunalı Hil-
mi caddesinin fiziksel özellikleri ile sosyal 
bağları arasındaki ilişkiyi, kent sakinleri ile 
yapılan anket çalışması aracılığıyla değerlen-
dirilmiştir. Böylece bu caddeyi diğerlerinden 
ayıran kimlik değerleri açıklanmaya çalışıl-
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mıştır. Bu çalışma kimlik öğesinin fiziksel 
özellikleri ile kenti deneyimleyen kullanıcı-
ların algıları arasındaki ilişkiyi birlikte değer-
lendirmiş olması ile bütüncül yaklaşım yön-
temini desteklemektedir. Ankara kent kimliği 
özelinde yapılmış diğer çalışmalar (Bayrak-
tar ve Tekel, 2008:105-118; Turan ve Erçoş-
kun,2017:55-68; Al, 2011:22-36; Özdemir, 
2009:144-153; Güneş ve Şahin, 2015:445-
454; Hayden ve Sevin, 2012:133-146; Barış 
vd., 2009:724-735; Eraydın, 2016:830-855; 
Akkoç, 2018:23-51) farklı kimlik bileşenleri-
ni ele almaları açısından, çalışmanın çok kat-
manlı değerlendirilmesine katkı sağlamışlar-
dır. Bu çalışmalar, her ne kadar kentin farklı 
katmanlarına odaklanmış olsalar da çevresel 
kimlik kavramının tüm bileşenleriyle birlikte, 
ilişkisel ve bütüncül değerlendirilmesi gerek-
tiği vurgulamışlardır.

SONUÇ 

Postane yapısı ve ilişkide olduğu çevrenin, 
kent kimliği ile olan bağları üzerine yapılmış 
olan tartışmalar, belirli sorgulamalar temelin-
de yürütülmüştür. Bu sorgulamaların içeri-
ğini oluşturan, yapı ile çevresini tanımlayan 
soyut/ somut niteliklerin varlığı;

•	 Bulunduğu yere/döneme ait olup olmadı-
ğı,

•	 Bütünselliğinin sorgulanabildiği çok kat-
manlı sistemler/ağların varlığı ve bu ağla-
rın okunabilirliği,

•	 Tarihsel bir perspektif içinde geçirmiş ol-
duğu değişim ya da dönüşümlerinin değer-
lendirilmesi,

ile ortaya koyulmuştur. Bu değerlendirmeler-
de yapı/yapısal değişimlerin, kent için birer 
kırılma noktasına dönüştüğü görülmüştür. 
Ayrıca postane yapılanmasının kurumsal 
kimliği, yapıların içinde bulundukları sokak/
cadde isimlerinde meydana gelen değişim-
ler ile yönetim erkinde meydana gelen de-
ğişimlerin de kent için birer kırılma noktası 
oldukları görülmüştür. Kentte yaşanan bu de-
ğişim, çevrenin somut ve soyut niteliklerini, 
sürekliliğin önemini yeniden sorgulamamıza 
yol açmıştır. Zamansal süreklilik içerisinde 
yaşanan kırılmaları, postane yapı ve çevresi 
özelinde ele aldığımızda çevresel kimlik olu-
şumu tartışmalarına cevap verecek önemli 
bilgilere ulaşılmıştır.

Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda, vila-
yetler ve ülkeler arası haberleşmeyi sağlamış 
olmaları ile postane yapıları ve verilen hiz-
met büyük önem taşımıştır. Anı değeri, çev-
resel kimlik değeri, işlevsellik değeri gibi 
farklı ölçütsel değerlere sahip olan bu yapılar, 
Ankara’nın kentleşme sürecinde de önemli 
rol üstlenmişlerdir. I. ve II. Postane yapıları 
yıkılmış olmaları nedeniyle günümüze ulaşa-
mamıştır. III. Postane binası ise günümüzde 
özgün işlevini sürdürmekle birlikte, tarihsel 
çevrenin bütünlüğü ile çelişen bir ifade sun-
maktadır.  Postane binaları ve çevresinin, 
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bütüncül değerlendirme sonucu elde edilen 
temel çıktılar maddeler halinde sunulmuştur.

•	 Ulus bölgesi, Meşrutiyet’in ilanından gü-
nümüze, Postane yapılarının, yıkma ve 
yeniden inşa etme pratiğine ev sahipliği 
yapmıştır.  Kentin belleğine olumsuz etki 
bırakan bu mimari pratik, tarihi çevrenin 
kimliğine de zarar vermiştir.

•	 I. Postane yapısı geleneksel bir konutun 
satın alınması ile geç Osmanlı dönemi 
kent dokusu içerisinde haberleşme hiz-
metine başlamıştır. Cumhuriyet’in ilk yıl-
larında artan kamu binası talebini mevcut 
konut yapısı karşılayamamış ve yapılarda 
yıkımlar başlamıştır.

•	  I. Hükümet Konağı, Geç Osmanlı dönemi 
kamu yapıları arasında ilk yıkılan yapılar 
arasındadır. Bu yıkım yakın komşuluğun-
da yer alan I. Postane yapısının çevresini 
değiştirmiştir. Bölge içinde tek yapı öl-
çeğinde yaşanan kayıpların çoğalması ile 
çevre, dönemsel karakterini ve dokusu-
nu kaybetmeye başlamıştır. Geç Osmanlı 
dönemine ait yapıların yer aldığı çevrede 
gerçekleşen bu değişim, I. Postane yapı-
sının yıkılma sürecine destek vermiştir. 
I. Postane binası 1925 yılında önce işlev 
değiştirmiş 1930 yılında ise yıktırılmıştır.

•	 Geç Osmanlı dönemini temsil eden I. 
Postane yapısının yıkılmış olmasına rağ-
men, bulunduğu sokak isminin Telgraf 
Sokak olarak günümüze kadar korunması, 

mekânın hafızasını koruyan olumlu bir ör-
nek olarak görülmüştür.

•	 Vonke ve Jansen’ in kentin büyüme alanı 
olarak, Ulus’un güneyi doğrultusunda ver-
miş oldukları kararlar, Bankalar caddesi-
nin oluşum ve gelişim dinamiğini başlat-
mıştır. 

•	 II. Postane binası, yeni kurulmuş olan 
Cumhuriyet’in ulus-devlet simgesi olarak, 
I. Ulusal Mimari biçeminde tasarlanmıştır. 
1925 yılında Ulus’un güney bölgesinde, 
gelişen yeni alanda inşa edilmiştir. Yapı-
nın kuzeyine Postane Caddesi batısında 
yer alan ana caddeye ise Bankalar Caddesi 
adı verilmiştir.

•	 Bankalar caddesinde inşa edilen yapılar, 
Cumhuriyet kimliğinin özgün değer ve bü-
tüncül ifadesini yansıtırken, geç Osmanlı 
dönemi konut yapılarının yer aldığı, Kı-
zılbey Cami ile sonlanan tarihte Kızılbey 
Yokuşu olarak anılan mahallenin anlamını 
değiştirmiştir.

•	 Bankalar caddesinde, Meşrutiyet’in ilanı 
ile başlayan inşa süreci, Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında sokak genişletme çalışmaları ile 
devam etmiş ve 1950’li yıllarda fiziksel 
görünümünü tamamlamıştır. Peyzaj öğele-
rinde gerçekleşen gelişim sokak silüetine 
ve çevresel kimliğe olumlu katkı sağla-
mıştır.

•	 1976 yılına gelindiğinde, II. Postane binası 
yıktırılmış, yerine 1982 yılında III. Posta-
ne binası inşa edilmiştir. II. Postane yapı-
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sının yıkıma maruz kalması, yapının yakın 
çevresiyle olan bağlarını koparmıştır.

•	 II. Postane yapısının yerine inşa edilen III. 
Postane yapısı, var olan tarihsel çevre ile 
bir bağ kurma endişesi taşımadan tasarlan-
mıştır.

•	 III. Postane yapısı modern mimarlığın 
temsili olarak inşa edilmekle birlikte, ta-
rihsel bir doku içerisinde, yüksek katlı du-
ruşu ve katı kare formuyla görsel bütünlü-
ğü olumsuz etkilemiştir. Bu yapı sonradan 
boyanmış olması ve eklenen yeni mimari 
öğeler ile özgün ve modern ifadesini kay-
betmiştir.

•	 Bu olumsuz durumdan özellikle, yakın 
komşuluğunda yer alan ve aynı dönem 
biçeminde inşa edilmiş olan Lozan Palas 
oteli de etkilenmiştir. Koparılan dönemsel 
bağlar, bu yapının özgün cephe özellikle-
rinin kaybolma sürecine olumsuz destek 
vermiştir.

•	 II. Postane binasının bulunduğu cadde 
isminde yapılmış olan değişiklik, yıkılan 
postane yapısının yer tespitinde zorluklar 
yaşanmasına neden olmuştur.

•	 II. Postane yapısının içinde bulunduğu 
cadde, Cumhuriyet’in erken yıllarında 
Postane Caddesi olarak anılmıştır. Yapı-
nın caddeye ismini vermiş olması, bu ya-
pının kent kimliği oluşturmada etkin rolü 
olduğunu göstermiştir. Mekânın hafızasını 
tutan sokak isminin günümüzde değiştiril-

miş olması, kentin belleği üzerine olum-
suz etki yaratmıştır.

•	 Postane yapılarındaki değişim, yapıların 
sadece mimari öğeleri, kompozisyonu, iş-
levi ve biçemi gibi fiziksel özelliklerle de-
ğil aynı zamanda kentin bir parçası olma 
özelliğiyle de anlam kazandığını bizlere 
göstermiştir.

•	 Kamu yapılarının, çevrenin anlamını, 
kimliğini, imgesel değerini değiştirebile-
cek güçte olduğunu ve bütünün bir parçası 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini gös-
termiştir. 

•	 Süreklilik ilkesiyle, bütünsel bir ifade bu-
lan kent dokusu ve karakteri, yapı kayıpla-
rı ya da yapısal eklentiler ile dönemin ve 
çevrenin yansıttığı anlamı değiştirebildiği 
görülmüştür.

•	 Postane yapıları, inşasından yıkıma kadar 
geçen sürede birçok değişim geçirmiş, 
yönetim erkinin aldığı kararlardan ve se-
çimlerden beslenerek güçlenip karakterini 
belirginleştirmiş ya da zayıflatmıştır.

•	 Bu kararlar kentin bir bölgesini tasarla-
mak için düzenlenen bir yarışma projesi 
olabileceği gibi, yönetimin kendi politik 
düşünce yapısına yakın tasarım ve plancı-
lar ile olan iş birlikleri aracılığıyla gerçek-
leştirilebilmiştir. Bu yeni düzenlemenin, 
1954’te PTT Genel Müdürlüğü’nün Kamu 
iktisadi teşebbüsü (KİT) statüsüne geçmiş 
olması ile ilişkili olarak değiştiğini düşün-
dürmüştür.
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•	 1950’li yıllara kadar mimari anlayış ve üs-
lup kesin çizgiler oluşturmuş, bu anlayış 
yapıların şekillenmesinde kendini göster-
miştir. Ancak 1950 sonrasında bu durum 
değişerek, yerini farklı biçim arayışları 
sergileyen yapı çeşitliliğine bırakmıştır.

•	 Bankalar Caddesi, Erken Cumhuriyet dö-
nem yapıları ile Cumhuriyetin modern 
dönemini temsil eden yapıların, kent ve 
mimarlık tarihi ilişkisinde, bütüncül okun-
masına destek vermiştir.

•	 Bankalar Caddesi üzerinde yer alan özel-
likle Cumhuriyet’in modern dönemine ait 
yapılar, yeni yapı malzeme kullanımları ve 
yığma yapıdan betonarme yapıya geçişte 
taşıyıcı sistem kullanımları ile yapılara ilk 
ve öncü olma değeri kazandırmıştır.

Çalışma sonuç olarak, yapıları değerlendirir-
ken, hangi dönem içerisinde ele aldığımızın 
önemli olduğunu bizlere göstermiştir. Pos-
tane yapılarına üç farklı dönem içerisinden 
yapılan eleştiriler, kentin her bir katmanının 
önemini açıklarken, kentin belleğini korumak 
için bütüncül bir koruma yaklaşımının oluştu-
rulması gerektiğinin altını önemle çizmiştir.
ÖNERİLER

Elde edilen bulgular ve sonuçlar, tarihi çev-
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Since the early ages of history, people have felt the need to communicate among 
themselves as a result of being a society. The first postal service in the world was developed 
for the central Asian Turks to make regular migration. Postal services have also played an 
important role in the communication and management of the established states. During the 
Ottoman Empire period, the postal was used in the communication of the state until the reign 
of Mahmud II. 23 April 1920 until the proclamation of the Republic of Turkey opening of the 
Grand National Assembly in Ankara for many institutions to succeed war, centers and units 
were formed. With the establishment of the Republic in 1923 and the influence of nationalism 
thought, Ankara started to be rebuilt.  Under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, for the 
success of the War of Independence launched in Anatolia, it required the establishment of a new 
communication organization under the control of the national powers.  Since it is known that a 
war of liberation without communication will not be successful, it has been decided to establish 
a “Post and Telegraph Office” headquartered in Ankara. The postal and telegraph movement 
gained importance during the foundation years of the Republic. With the foundation of our 
Republic, the national policy in the field of communication started to be implemented and the 
PTT enterprise started to develop under the Ministry of Internal Affairs between 1923-1938. 
The Postal Law No. 376 was passed on December 26, 1923. With this importance, with the 
establishment of the T.B.M.M, a unit called the “Grand National Assembly Government Post 
and Telegraph Center” was opened in the garden of the parliament (Post Office Directorate of 
Survey and Planning Department, 1968). This center served in a traditional building located 
on Posta Street in its early years, and in 1925, the PTT General Directorate building in Ankara 
Ulus, designed by architect Vedat Tek, was built. It was demolished in 1976. The construction 
of which was completed in 1982 in the same place and today there is a building used as the 
PTT General Directorate Aim The change and transformation of the post office buildings built 
in Ulus is handled from a holistic perspective without ignoring the multi-layered, changing and 
diversifying plural identities of the historical environment. Method: Based on literature and 
archive scanning, city plans, photographs and postcards are used as urban memory tools. These 
inventories allow visual, spatial and relational analysis to be made in defining the three post 
office buildings and their surroundings. Findings and Result: An evaluation has been made 
regarding the change of Post Office buildings that witnessed the establishment of the Repub-
lic and the transformation of Ankara into a modern city, but which do not exist today. These 
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buildings, which have different criterion values   such as memory value, environmental identity 
value, functionality value, have also played an important role in the urbanization process of 
Ankara. First and Second post office buildings have not survived to the present day due to the 
fact that they were destroyed. On the other hand, third post office building maintains its original 
function today, but presents an expression that contradicts the integrity of the historical environ-
ment. It has been observed that the destruction of post office buildings also affects neighboring 
structures, accelerating their destruction processes or necessitating functional transformations. 
Reflecting the First National Architecture style, the broken ties of the building with the post 
office buildings that existed before and after it were not limited to this line, but also weakened 
their ties with neighboring buildings and destroyed them in time. It has been observed that the 
meaning reflected by the I. National period has been weakened with the losses in the texture of 
the city character, which gains meaning in continuity. With this approach, which is discussed in 
the study, the breaking points that define the change and transformation processes of the post 
office buildings have been determined. When we consider the breaks in the temporal continuity 
in the post office structure and its environment, important information has been reached that 
will answer the discussions of environmental identity formation. In the study, it has been obser-
ved that the structural losses experienced due to integrity negatively affect the continuity of the 
historical environment. It is aimed to contribute to the science of urban and architectural history 
with the data obtained.


