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Öz: Mekânları toplumsal koşullar biçimlendirir; karşılıklı ola-
rak, mekânlar da toplumsal yapıyı etkiler. Makalenin konusunu 
oluşturan pasajlar, ticaret işlevlerinin artmasıyla, ilk kez 18. yüz-
yılda, Batı’da ortaya çıkmıştır. Ankara pasajları, 1950’lerde ticari 
işlevlerin hızla gelişmesiyle yapılmaya başlanmış; etkili alışveriş 
işlevleriyle kent ekonomisine katkı sağlamış, gündelik hayatın 
vazgeçilmez mekânları olarak kentsel ve toplumsal ilişkileri 
yeniden belirlemiş, özgün yapı tipolojileri ve özel mülkiyete ait 
alanda kamusal sürekliliği sağlama özellikleri ile ayrıcalıklı kent-
sel mekânlar olmuştur. Amaç: Bu çalışmada, pasajların, ortaya 
çıkış sürecinin ve mekânsal özelliklerinin incelenmesi ve Ankara 
pasajlarının kendine özgü mekân biçimlenmelerinin, nedensellik-
leri temelinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Makalede, 
Batı pasajlarının mekânsal özellikleri aktarılmış; Ankara pasajla-
rının yapıldığı dönemin koşulları kısaca açıklanmıştır. Araştırma 
alanında saptanan pasajların mekânsal analizleri yapılmış, Ankara 
pasajlarının biçimlenmesi, nedenleri ile tartışılmıştır. Bulgular: 
Yenişehir/Kızılay’da, Atatürk Bulvarı ve çevresindeki araştırma 
alanında saptanan toplam 31 pasajın 27’si, 1950-1980 arasında 
yapılmıştır. 1950’li yılların ortalarından itibaren, ardı ardına uy-
gulanan yeni plan kararları sonucunda, /Yenişehir Kızılay’da ya-
pılaşma yoğunluğu artmış; mevcut yapılar yıkılarak, altları pasaj/
dükkân olan bloklar yapılmış; Bulvar ve çevresi yeniden biçim-
lenmiştir. Ankara pasajlarının sokak bağlantıları ve iç mekânları 
Batı’daki pasajlardan farklıdır. Sonuç: Yeni plan kararlarının, 
yapılaşmış bir alanın mevcut parselasyon sisteminde ve mülkiyet 
düzeninde uygulanması, Ankara pasaj mekânlarının kendine özgü 
biçimlenmesine neden olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Kızılay, Atatürk Bulvarı, Çarşı, Mekânsal 
Özellik

Abstract: Spaces are conditioned by social conditions; on the 
other hand, social structure is affected by spaces. Arcades, the 
subject of this article, first appeared in Europe in the 18th cen-
tury as a result of an increase in trading activities. The arcades in 
Ankara, which were started to be built in the 1950s together with 
increasing trading activities, contributed to the urban economy 
with intense activities of shopping, re-determined social and urban 
relations as essential places of everyday life and became distinc-
tive urban buildings with their original building typologies and 
the function of maintaining public continuity in the area of private 
ownership. Aim: This study aims to study the process in which 
passages emerged and to analyze their spatial features and, in par-
ticular, to examine the spatial formation of the distinctive passages 
in Ankara on the basis of their causation. Method: In the article, 
spatial features of the passages in the West were mentioned, and 
the conditions of the period in which the passages in Ankara were 
built were briefly explained. Spatial analysis of the passages found 
in the research area were conducted, and the formation of these 
passages were analyzed together with their reasons.    Results: Of 
the 31 arcades in Ankara, 27 were built between 1950 and 1980 on 
and around the Atatürk Boulevard in Yenişehir/Kizilay. As of the 
mid-1950s, new planning decisions which were made one after 
the other in the built-up area re-shaped the Boulevard and its sur-
rounding as the existing buildings were demolished, allowing to 
construct new buildings with arcades or stores in their entrances. 
Their interior designs and connections to the streets are different 
from the arcades in the West. Conclusion: The present subdivi-
sion system and new planning decisions applied in property order 
shaped the passages which were peculiar to Ankara.
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GİRİŞ

Mekânları içinde bulundukları toplum-
sal koşullar biçimlendirir; karşılıklı olarak, 
mekânlar da toplumsal yapıyı etkiler. Bir 
başka deyişle, toplumun sosyo-ekonomik ve 
ideolojik yapılanması mekânları değiştirirken 
mekânlar da gündelik hayatın, kültürel yapı-
nın değişiminde etkili olur. Makalenin konu-
sunu oluşturan pasajlar, dönemin değişen sos-
yo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılanması 
içinde, yeni bir yapı tipi olarak, ilk kez, 18. 
yüzyıl sonu-19. yüzyıl başında Batı’da ortaya 
çıkmıştır. Türkiye’de, ilk pasajlar 19. yüzyılın 
ortalarında İstanbul’da, Batı pasajlarına ben-
zer özelliklerde inşa edilmiştir. Ankara’nın 
ilk pasajları, değişen ekonomik ve toplumsal 
koşulların sonucunda, 20. yüzyılın ortalarında 
ortaya çıkmıştır. Kentsel politikalar ve plan 
kararları sonucunda, kendine özgü mekânsal 
biçimlenmeye sahip olan Ankara pasajları, 
etkili ticaret işlevleriyle kent ekonomisine 
katkı sağlamış, kentsel ve toplumsal ilişkileri 
yeniden belirlemiş; karakteristik mimarileri, 
özgün yapı tipolojileri ve bina altlarında ka-
musal sürekliliği sağlayabilme özellikleri ile 
ayrıcalıklı kentsel mekânlar olmuştur.    

KONU ve AMAÇ

20. yüzyılın bellek mekânlarından birisi olan 
Ankara pasajları, kendilerine özgü ve farklı 
mekânsal biçimlenmeleri nedeniyle, araş-
tırma konusu olmayı hak etmektedir. Anka-

ra pasajlarının, mekânsal yapılanmasını ve 
özelliklerini, nedensellikleri temelinde irde-
lemek, makalenin amacıdır. Bu amaç doğrul-
tusunda çalışmanın hedefi, ortaya çıktıkları 
dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
yapılanması, kentsel gelişme süreci ve plan-
lama kararları zemininde, Ankara pasajlarının 
mekânsal olarak incelenmesidir.  

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ve  
YÖNTEMİ    

Araştırmanın kuramsal çerçevesinin ilk kıs-
mında, pasajların yeni bir yapı türü olarak 
ortaya çıkışı ve genel mekânsal özellikleri, 
Benjamin (2004:87-261), Geist (1986:3-115) 
ve MacKeith (1986:65-73)’in çalışmaları te-
melinde aktarılmıştır.1   Kuramsal çerçevenin 
ikinci kısmında, Ankara pasajlarının ortaya 
çıktığı ve yaygınlaştığı 1950-1980 döneminin 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılan-
ması, planlama süreci ve mekânsal gelişimi 
açıklanmıştır.  Ankara’nın ilk pasajları Ata-
türk Bulvarı ve çevresinde yapılmıştır. Araş-
tırma alanı, Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye ve 
Kızılay Meydanları arası ve bu arayı çevre-
leyen Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Mithat-

1 Geist (1986), “Arcades: The History of a Building 
Type” isimli çalışmasında, pasajların, mimari 
ve sosyal geçmişlerini irdeleyerek tipolojik 
analizlerini yapmıştır. MacKeith’in (1986) “The 
History and Conservation of Shopping Arcades” 
adlı kitabı, pasajların ortaya çıkışını ve mekânlarını 
aktarmaktadır. Benjamin’in (2004) “Pasajlar” 
kitabında, bellek-mekân sarmalının yeniden 
yorumlanması çerçevesinde, flanör ve pasajlar 
irdelenmektedir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2020 Sayı: 21 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2020 Issue: 21 Autumn Winter Term

ID:507 K:725
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)

25

paşa, Necatibey ve Ziya Gökalp Caddeleri ile 
sınırlandırılmıştır. Alanda, toplam 31 pasaj 
saptanmış, araştırmanın tarih aralığı 1950-
1980 arasında inşa edilen 27 pasajın sokak 
bağlantıları, zemin şemaları haritalandırılmış,  
seçilen 12 pasajın mekânsal analizi yapılmış-
tır. Elde edilen veri ve bulgulara dayanılarak 
Ankara pasajlarının kendine özgü yapılaşma-
sı tartışılmıştır.      

ARAŞTIRMANIN PROBLEMLERİ

Çalışmanın amacı ve hedefleri, üç ana araştır-
ma problemi ortaya çıkarmaktadır:

• Pasajların genel mekânsal özellikleri neler-
dir? 

•Ankara pasajlarının ortaya çıkışını ve 
mekânsal biçimlenmesini belirleyen ve etki-
leyen faktörler/koşullar nelerdir? 

•Ankara pasajlarının mekân özellikleri nedir, 
mekânsal biçimlenmesi nasıldır?   

KURAMSAL ÇERÇEVE

PASAJLARIN GENEL MEKÂNSAL 
ÖZELLİKLERİ 

Ankara pasajlarının mekânsal değerlendir-
mesine temel olması için, pasajların yeni bir 
yapı tipi olarak ortaya çıkış süreci ve genel 
mekânsal özelikleri kısaca aktarılmaktadır: 

Sanayi Devrimi, teknolojik gelişmeler ve 
modernleşme sürecinde görülmeye başlanan 

pasajlar, kentlerde, dış mekân ile iç mekân 
arasında, ara mekânlar olarak inşa edilmiştir. 
Etimolojik olarak, Fransızca ‘passage’ sözcü-
ğü, ilk kez 13. yüzyılda, yol, geçit anlamın-
da; 1610’da bir binadaki koridor anlamında2 
kullanılmıştır. Latincede, ‘passus’ sözcüğü 
“adım” anlamındadır ve başı-sonu olan bir 
mekânı tanımlamaktadır. İngilizce’de ‘arca-
de’ sözcüğü3,  “kemerli bir bina veya galeri, 
dükkânlar arasında kemerli geçiş yolu/sokak” 
anlamındadır. Pasaj sözcüğünün büyük bina 
bloklarının ve imar adalarının iç kısımlarını 
bölen veya bağlayan dar ve özel sokaklar an-
lamında kullanılması, 18. yüzyılın başların-
dadır (Geist, 1989:3). 

Pasajlar, ekonomik, politik, sosyal ve tek-
nolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çı-
kan 19. yüzyıl ticaret mekânlarıdır. Benja-
min (2004:87-88)’e göre büyük mağazala-
rın öncüleri olan pasajlar, üst ve orta sınıfın 
mekânlarıdır. Lüks malların ticaret merkez-
leri olan pasajlarda, özel iç mekân düzenle-
meleri yapılmış, ilgi çekici vitrinler hazırlan-
mıştır. Benjamin, pasajların ortaya çıkışını 
iki ana nedene bağlamaktadır: İlki, tekstil ti-
caretindeki yoğunlaşmadır.  Tekstil ticaretin-
deki değişim, mağazalarda sunulan malların 
çeşitliliğini ve kalitesini arttırmıştır. İkincisi, 
demirin ve camın yapı malzemesi olarak kul-
lanılmaya başlanmasıdır. Geist (1989:62)’a 

2  http:/www.etymonline.com/index.term=passage
3 MerriamWebsterSözlüğü, https://www.merriam-

webster.com/



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Yıl: 2020 Sayı: 21 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
September / October / November / December Year: 2020 Issue: 21 Autumn Winter Term

ID:507 K:725
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)

26

göre, pasajların ortaya çıkışının ve hızla ya-
yılmasının nedenleri; 

•  Ticaret sektörünün gelişmesine koşut 
olarak, lüks malların üretilmesi ve pazar 
ihtiyacı,  

•  Kirli, tozlu ve kaldırımı olmayan Paris 
sokaklarında gezinmenin zorlaşması,  

•  1789-1799 arasında, Fransız Devrimi 
döneminin karmaşası içinde, özellikle 
Paris’te, sokakların tehlikesinden kaçın-
mak ve yolları kısaltmak için alternatif 
sokak ihtiyacı,

•  Rahat gezilebilecek kamusal alan gerek-
sinimidir.

“Caddeler toplumun konutudur” diyen Ben-
jamin (2004:261), pasajları, iç mekânın 
cadde görünümünde somutlaşan mekânları 
olarak tanımlar; özellikle, sanayileşme ile 
birlikte toplumsallığın ve kültürelliğin arttığı 
dönemlerde sürekli gezip düşünen flanörler 
(flâneur)4 için. Benjamin, “pasajlar yapılma-

4 Flâneur, Fransızca’da ‘avare, gezgin’ 
anlamındadır;  avare, ‘dolaşırken aynı zamanda 
çevrenin izlenimleriyle düşünce üreten kişi’dir. 
Benjamin, flanörü, kalabalıklarda sıkılmayan, 
binaların arasındayken evindeymiş gibi hisseden, 
modern kent yaşamını pencereden gözlemleyen 
ve bir süre sonra kalabalığa karışan kişi olarak 
tanımlamaktadır.

saydı flanör gibi dolaşmak çok güç olurdu” 
ifadesiyle, pasajların gündelik yaşam içinde-
ki yerine ve toplumsallığına dikkat çekmek-
tedir.  Geist’a (1989:110-113) göre, 

•  Pasajlar kentin merkezinde olmalıdır,  

•  Farklı sokakları birbirine bağlamalı, kısa 
yollar sağlamalıdır.

•  İç mekândaki mağazalar olabildiğince 
dar ve derin olmalıdır ki, mağaza sayısı 
fazla olabilsin.    

•  Pasajlardaki hareketlilik sokaktaki yaşa-
ma benzemeli, böylece, kent yaşamının 
vazgeçilmez ögesi olmalıdır.  

•  Pasajın iç mekânı bir sokak illüzyonu ya-
ratmak durumundadır; bu illüzyon, cam 
çatı ile sağlanabilir.  

Benjamin’in (2004:88), 1852 tarihli bir Paris 
Rehberi’nden yaptığı alıntı,  Geist’i destek-
lemektedir: “Endüstriyel lüksün yeni sayıla-
bilecek bir buluşu olan pasajlar, bina kitle-
lerinin arasından geçen, üstü camla örtülü, 
mermer kaplı geçitlerdir. Işığı yukarıdan alan 
bu geçitlerin iki yanında en şık dükkânlar yer 
almaktadır; böylece bu türden bir pasaj, ken-
di başına bir kent, küçük bir dünya demektir.” 

18-19. yüzyıl pasajlarının genel özellikleri, 
Tablo 1’de verilmektedir.
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Tablo 1. Pasajların Genel Özellikleri

İŞLEV ÖZELLİK

1 Giriş Blokların iç mekânlarını açığa çıkarmak için dar ve gizlenmiş alanlara geçiş 
sağlar. 

2 Simetrik 
sokak

İç mekânları, sokak görünümlü, iki tarafta karşılıklı, aynı cephe düzeninde 
ve simetriktir.  Simetriklik özelliği,  pasaj ile dış mekândaki bir ticari sokak 
arasındaki temel farklılıktır. 

3 Erişim Pasaj içleri, iki tarafı evlerle sıralanmış bir sokağı hatırlatmakta, farklı sokaklar, 
mekânlar, yapılar vb. arasında bağlantı kurmaktadır. 

4 Tavan pen-
ceresi 

Güneş ışığını içeri alan büyük boyutlu tavan pencereleri, 19.  yüzyılda görülm-
eye başlamıştır.  

5 Geçiş alanı Gezinti ve sergileme mekânları ile hareket alanlarıdır. İklim koşullarından, 
trafikten, gürültüden koruyan, güvenli mekânlardır.

6 Ticaret 
işlevi 

Bireysel mağazalardan oluşması, perakende satışı geliştirir; çeşitli ürünlerin 
toplu halde bulunması, kolay ve sürekli alışveriş sağlar; arazi kullanımı ve ki-
ralanan mağazalar ile finansal canlılığı sağlar.  

7 Özel mül-
kte kamusal 
alan5

Pasajların cepheleri, sütunlu, kemerli girişler ya da üstü kapalı yürüyüş 
alanlarıyla, bir yandan özel mülkü sınırlandırırken öte yandan halkın girişine/
erişimine olanak sağlar. Sosyo-kültürel bir mekân ve bir toplanma alanı olarak, 
kültürel gelişimin sembolüdür. 

5 ‘Kamusal’ kavramı, ‘herkesin denetimine açık olan’ anlamında, ‘özel’ kavramı, kişinin ailesi ve arkadaşları 
ile sınırlanan korunaklı yaşam bölgesi anlamındadır. Habermas’a göre kamusal alan, toplumsal yaşantı içinde 
kamuoyunun oluşturulduğu alandır (Özdemir ve Cengizoğlu, 2016:55).

*Geist (1989:12-36)’tan yararlanılarak hazır-
lanmıştır.

MacKeith (1986:65-73), Britanya’daki pa-
sajların mekânsal özelliklerini incelemiştir: 
Pasajlar, yüksek kazanç sağlayacak ve arsayı 
maksimum düzeyde kullanacak şekilde yapı-
laşmıştır. 19. yüzyılda, kent sokakları genel-
likle ortaçağ düzenini korumaktadır. Eski ve 
dar sokaklar, pasajların yapılaşmasında be-
lirleyici olmuştur. Geniş bir alanla birleşen, 

kesintisiz ve çatılı koridor veya geçit, Y, H, 
L veya T şeklinde birbirine bağlanmış kori-
dorlar,  cam çatılı zemin kat, üst katları ofis/
atölye olan dikdörtgen veya kare plan, pasaj-
ların karakteristik özellikleridir. MacKeith, 
pasajların, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
olarak kentsel yaşantıyı dönüştürdüğünü vur-
gulamaktadır. Geist (1989:91-99)’ın pasajlar 
için kapsamlı olarak yaptığı analizlerin içeri-
sinde yer alan mekânsal ve yapı tipleri kısaca 
aktarılmaktadır:    
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Mekânsal Tipler: (Şekil 1) Giriş sayılarına 
göre, pasajların iç mekânındaki sirkülasyon 
alanları 4 farklı tipte gruplandırılmaktadır: 

Sadece sokak; sokak ve orta alan; sadece orta 
alan; sokak ve blok (pasaj içinde ada oluştu-
ran dolaşımlı sokak).

Şekil 1. Mekânsal Tipler 

(Geist, 1989:92)

Yapı Tipleri: (Şekil 2) Pasajların planları, 
yapılaşma ilişkisi temelinde gruplandırılmak-
tadır. Siyah renkle gösterilen pasaj planları; 
düzenli planlar, arsanın/parselin biçiminden 

kaynaklanan düzensiz planlar, üst katlarında 
bulunan sinema/tiyatro gibi mekânların giriş-
leri ile birleşen apartman tipi planlar ve tüm 
bloğu kapsayan planlar olarak tanımlanmıştır.
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Şekil 2. Yapı Tipleri 

(Geist, 1989:92)

ANKARA PASAJLARININ ORTAYA ÇI-
KIŞ SÜRECİNDE TOPLUMSAL DEĞİ-
ŞİM

Ankara’da pasajlar ilk kez 1950’lerin başın-
da ortaya çıkmış, 1950–1980 arasında yay-
gınlaşmıştır. Ankara pasajlarının ortaya çıkış 
koşullarını ve mekânsal biçimlenmelerini 
sağlıklı analiz edebilmek için 1950–1980 dö-
nemi, sosyo-ekonomik, planlama-mekânsal 
gelişim ve sosyo-kültürel süreçler altında kı-
saca açıklanmaktadır.

Sosyo-Ekonomik Süreç   

İkinci Dünya Savaşı sürecinde,  Türkiye’den 
gıda maddeleri ve hammadde alımı artmış; 
tarım ve ticaret sermayesi olağanüstü biri-
kim sağlamıştır (Keyder, 1999:157).   Savaş 
sonrası başlayan liberalleşme sürecinin eko-

nomi-politikası, ticaret sermayesini destekle-
mektedir.6 Büyüyen ticari sermayenin bir kıs-
mı, yabancı sermayeyle işbirliği yaparak sa-
nayi sermayesine dönüşmüş, ticaret ve sanayi 
sektöründe yüksek büyüme hızlarına ulaşıl-
mıştır.7 Buğra’nın (1999:72) araştırmasına 
göre, holding şirketleri en yoğun 1950’lerde 
kurulmuştur; yeni iş adamlarının çoğunluğu, 

6 IMF üyeliğine kabul edilebilmek için uygulanan 
ekonomi-politikalardan birisi, dış ticaretin 
liberalleşmesidir. 1947’de Marshall yardımı 
için hazırlanan rapora göre, önceki dönemin 
devletçi politikaları bırakılacak, tarım ve ihracat 
desteklenecek, ticareti geliştirecek yatırımlar 
yapılacak, kaynaklar için dış kredi kullanılacaktır 
(Gülalp, 1993:33).

7 Teknolojinin ve yatırım mallarının ithal edilerek 
üretimin ülkede yapılmasıyla başlayan ithal 
ikameci sanayileşme (Gülalp, 1993:37); resmi 
kalkınma politikası olarak kabul edilmiş, ticari 
sermaye, üretken sermayeye dönüşmüştür (Ercan, 
2002:57-58).
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öncesinde kamu sektöründe çalışanlar ve tüc-
carlardır. 

1970’lerin sonunda ülke sermayesi krize gir-
miştir. Dünya kapitalizminin de 1970’lerde 
girdiği aşırı sermaye birikimi krizi, ‘küresel-
leşme’ olarak adlandırılan yeni bir süreci baş-
latmıştır. 1980 sonrasında, Türkiye de küre-
selleşme sürecine girmiş, neoliberal sistemin 
yeniden yapılanma politikaları ile yeni bir 
dönem başlamıştır.   

Planlama Süreci ve Mekânsal Gelişim

1932 tarihli Jansen planında, Yenişehir, 
bahçe-kent modelinde, 2 katlı, bahçeli konut-
lardan oluşan gelişme aksıdır. Yenişehir’de 
kamulaştırılan alanın %25’i, imar adaları 
oluşturulduktan sonra mülk sahiplerine geri 
verilmiş veya satılmıştır (Baş, 2018:8158). 
Kent merkezi işlevleri Ulus’ta planlanmış, 
Bulvar’ın güneyinde ticaret işlevi öngörül-
memiş, sadece Sıhhıye Vekâleti ile Kızılay-
Havuz Başı arasında dükkân izni (1933’de) 
verilmiştir. Kentin ticari işlevlerinin hızla 
artması ile yoğun baskılar oluşmuş, Ziya Gö-
kalp ve Meşrutiyet Caddeleri ticarete açılmış-
tır (Göksu, 1994:261).

1937’den itibaren Yenişehir’in bahçeli evler 
ve kamu yapılarından oluşan dokusu, yeri-
ni, bitişik nizamlı apartmanlara bırakmıştır. 
1940’larda Bulvar’ın az sayıdaki 4-5 katlı 

8 https://kentselmorfolojisempozyumu2018.
wordpress.com/

apartmanları, ara sokaklarda da görülmekte; 
parsellerin daire sayısına bağlı olarak hisse-
lendirildiği yapılaşma süreci yaygınlaşmak-
tadır. Cumhuriyet’in erken döneminden itiba-
ren, özel mülkiyet ilişkileri kentsel toprağın 
parsellenmesinde, konut üretiminde ve kentin 
gelişiminde belirleyici etken olmuştur (Baş, 
2018:8289).

Bakanlar Kurulu’nun 20.10.1951 tarihli, 308 
sayılı kararı ile çatı katı ve bazı caddelerde bir 
kat artırım izni verilmiştir. Kısa süre sonra, 
Ankara Belediyesi’nin kat artırımı isteğini, 
Bayındırlık Bakanlığı 06.06.1952’de uygun 
görmüş;  Atatürk Bulvarı 5 kata, bazı sokak-
lar10  4 kata çıkartılmıştır (Göksu, 1994:263). 
17.10.1952 tarihli, 492 sayılı İmar İdare He-
yeti Kararı ile Yenişehir, kent merkezi-iş böl-
gesi ilan edilir. Zemin ve bodrum katlar için, 
arka parsel sınırına 3.00 m’ye kadar yaklaş-
ma izni verilir.  Kat artırımı baskıları yeni 
kararlarla sonuçlanır: İmar İdare Heyeti’nin, 
21.10.1955 tarihli, 1095 sayılı kararıyla Ol-
gunlar Sokak-Ulus Meydanı arası 6 kata; 
kısa süre sonra, 7 kata çıkartılır. 15.07.1955 
tarihli İmar İdare Heyeti kararıyla Atatürk 
Bulvarı’nın ve Ziya Gökalp Caddesi’nin ke-
siştiği köşe parselde 14 katlı iş hanı yapımına 
izin verilmiştir (Göksu, 1994: 263-266). 

9 https://kentselmorfolojisempozyumu2018.
wordpress.com/

10 Kumrular Sokak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın 
bir kısmı, Opera-Dikimevi ve Kızılay-Dikimevi 
arası.  
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1932 tarihli Jansen Planı artık uygulan(a)maz 
olmuştur.  Yeni bir planın yapılması günde-
me gelmiş; Ankara İmar Müdürlüğü tarafın-
dan 1955’de açılan yarışmayı, Raşit Uyba-
din ve Nihat Yücel kazanmıştır. İmar İdare 
Heyeti’nin 10.05.1957’de Nafia Vekâleti’ne 
sunduğu Uybadin Planı onaylanarak uygulan-
maya başlamıştır. Uybadin Planı’nda, genel 
olarak Jansen planının kararları korunmuş, 
Kızılay’ın merkez olarak gelişimi dikkate 
alınmamış, kentin gelişimi kuzey-güney ek-
seninde yoğunlaştırılmış, Batı Koridoru’nda 
yollar ve gelişme alanları belirlenmiştir (Şen-
yapılı, 2004:216-219). Uybadin Planı’nda, 
Atatürk Bulvarı’nın ve Karanfil Sokak’ın 
genişletilmesi öngörülmektedir (Göksu, 
1994:264). 1959’da, Bulvar’ın kenarlarında-
ki ağaçlar sökülmüş, yeşil refüj ve kaldırım-
lar daraltılmıştır.  

Kısa aralıklarla alınan kat artışı kararları, Uy-
badin plan kararlarının bozulmasına neden 
olmuştur: Kent merkezinde ve farklı bölge-
lerde birer kat ilavesi öneren Bölge Kat Niza-
mı Planı, 1960’da onaylanmıştır. 1961’de uy-
gulanan Bölge Kat Nizamı Planı ile Atatürk 
Bulvarı 10 kata, Gazi Mustafa Kemal Paşa 
Bulvarı ve Ziya Gökalp Caddesi 9 kata çıka-
rılmıştır. 1968’de onaylanan ‘Bölge Kat Niza-
mı Tadilat Planı’ ile çatı katları yasaklanmış, 
mevcut çatı katlarının tam kata çevrilme izni 
verilmiştir (Göksu, 1994:266). Bulvar’ın, dü-

şük katlı, ayrık düzendeki dokusu, tamamen 
yok olmuştur (Şenyapılı, 2004:220). 

1960’ların ortalarında, dükkân talepleri art-
mış, sermaye sahipleri hızla ticari mekânların 
inşasına başlamıştır. Bulvar’da, iş hanları, 
binaların zemin ve bodrum katlarında pasaj-
lar yapılmıştır. Ticaret sektörü genişledikçe, 
Kızılay’da arsa fiyatları yükselmektedir. Pa-
rası olanlar Ulus’taki işyerlerinin yanı sıra 
Kızılay’da da işyeri açmakta; yeni merkez-
deki rantı karşılayabilmek için pasajlarda ak-
rabalar arası ortaklıklar kurulmaktadır  (Şen-
yapılı, 2004:230). 1965’te, 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Yasası çıktıktan sonra orta sınıfla-
rın konut taleplerindeki artış, arsa fiyatlarını 
yükseltmiştir. Kat karşılığı inşaat ya da yap-
sat uygulaması yaygınlaşmış; apartmanlaşma 
süreci hızlanmıştır. (Akın, 2007:85).  1970’li 
yıllarda, Sakarya, Selanik ve Tuna Caddele-
ri; 1982’de, İzmir ve Yüksel Caddeleri trafi-
ğe kapatılarak yayalaştırılmış; bu caddelerde 
inşa edilen pasajlarla Yenişehir’in ticari do-
kusu pekişmiştir. 

1969’da kurulan Ankara Metropoliten Alan 
Nazım Plan Bürosu’nun hazırladığı Ankara 
Nazım Planı, 1982’de onaylanmıştır. Mer-
kezin büyüme alanını Ulus’un kuzeybatısına 
yönlendiren plan, Yenişehir’in yoğunluğu-
nu azaltmayı hedeflemektedir. Ancak, plan, 
hedefine ulaş(a)mamış/ulaştırılmamış; tam 
tersi, 1980’li yılların ortalarında Bulvar’ın 
yoğunluğu Tunalı Hilmi Caddesi’ne kadar 
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uzanmıştır. Atatürk Bulvarı üzerinde Jansen 
Planı döneminden kalan 3 yapı 1989’da yı-
kılmış, yerine Gama İş Merkezi yapılmıştır 
(Göksu, 1994:267).   

Kentsel alanda konut ve ticari mekânların 
sayısı artarken gecekondular da kent çeper-
lerinde yayılmaktadır. Devletin gecekondu 
politikası, 1960’lara kadar olumsuzlukla ka-
yıtsızlık arasında gidip gelmektedir. 1960 
sonrasında yasaklar ve yıkımlar devam etse 
de, popülist yaklaşımlarla, gecekondulara 
ve gecekondululara karşı daha esnek davra-
nılmıştır.  Gecekonduların aflarla yasallaştı-
rılması, gecekondu yapımını ticarileştirmiş; 
kentsel ranttan pay alan yatırım aracına dö-
nüştürmüştür. Gecekondular, 1980 sonrasın-
da, kentsel dönüşüm uygulamaları ile kent 
mekânının yeniden biçimlenmesinde önemli 
rol oynayacaktır.

1923-1950 arasında, bürokratlar ve orta-
üst gelir gruplarının mekânı olan Kızılay, 
1950’lerden itibaren kent çeperlerine yerle-
şenler için de erişilebilir olmaya başlamıştır. 
Kent mekânlarının ve kentte yaşayanların 
ikili yapılanması, ulaşım araçlarına da yan-
sımış; toplu taşımanın “özgün” aracı olarak 
“dolmuş”, kent merkezine erişilebilirliği sağ-
lamıştır. 

Sosyo-Kültürel Süreç 

1950 sonrasının liberal ekonomi politikala-
rının ve Batı’ya açılma sürecinin etkisiyle, 

kent, yeni tüketim alışkanlıklarının, yeni et-
kinliklerin ve farklı bir kültürel yapılanmanın 
mekânı olmuştur: 1950’li yıllar ve sonrasında 
Kızılay’da sosyal ve eğlence mekânlarının 
sayısı hızla artmıştır.11 Lüks tüketimin teşviki 
ve görece refah ortamının oluşumunda Mars-
hall yardımının etkisi fazladır. “Amerika ide-
al bir kültür olarak gündelik hayatta yerini al-
mış” (Alkan, 2015:595); Amerikan hayat tar-
zı12 ve Amerika(n) sözcüğü gündelik hayatın 
hemen her alanına yerleşmiştir: Yenişehir’de, 
1961’de Öztuğ Pasajı ve 1963’de Lale Pasa-
jı, Amerikan Pazarı olarak adlandırılmıştır.  
Yenişehir’de sayısı artan pasajlarda, yurtdı-
şından getirilen lüks tüketim malları satıl-
maktadır. Pasajlar, kentlilerin yeni alışveriş 
mekânlarıdır. Yenişehir’de satılan ürünler ile 
Ulus’ta satılanlar aynı değildir artık; ürünle-
rin çeşitliliği ve kalitesi, tüketici profiline uy-
gun olarak farklılaşmaktadır.   

Kırsal alanlardan gelenler, yeni bir yaşam tar-
zına, kendi yaşam tarzları ile eklemlenmeye 
çalışmış, kırsal hayatın alışkanlıkları ile kent 
hayatına entegre olamamış;   farklı, özgün 

11 1954’de açılan Bulvar Palas, yılbaşı gecelerinin, 
baloların, yeni mekânıdır. 1950–1960 arasında,  
Piknik, Kantin, Yaprak, Flamingo ve Penguen 
pastaneleri gibi yeni mekânlar açılmış, tiyatrolar ve 
sinemalar çoğalmıştır. 1970’li yıllarda lokantaların 
yerini fast-food mekânları almaya başlamıştır.

12 Hollywood filmleri izlenmekte, Amerikalı 
şarkıcılar dinlenmekte, blue-jean giyilmekte, 
Amerikan malları tüketilmekte ve Amerikan 
arabaları kullanılmaktadır.  Dergilerdeki kadın 
görselleri, Amerikalı kadınların taklit edildiği yeni 
bir akım yaratmıştır.
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çözümleriyle yeni bir kimlik olarak “gece-
kondulu” tipolojisini oluşturmuştur.13 Kent 
mekânında ve kültürel yapıdaki ikilik giderek 
belirginleşmektedir: Bir tarafta kentliler diğer 
tarafta gecekondulular. Kentliler de başka bir 
ikilik içindedir: Bir tarafta, Batılı yeni mo-
dern yaşam tarzına ayak uyduranlar/uydur-
maya çalışanlar, diğer tarafta bu yaşam tarzı-
na yabancı olanlar. 1950 sonrasının Kızılay’ı, 
farklı kentli profillerinin kullandığı, renkli bir 
mekânsal yapılanma içindedir. 

1980 sonrasında, küreselleşme sürecinin sos-
yo-ekonomik yapılanması, kentin gelişiminin 
güneye ve batıya kayması ve alt merkezlerin 
oluşması, Bulvar yaşamını ve mekânını etki-
lemiş, değiştirmiş, dönüştürmüştür14. 

BULGULAR

YENİŞEHİR/ KIZILAY PASAJLARI

Ankara’nın Sıhhiye ve Bakanlıklar semtle-
ri arasında, Atatürk Bulvarı üzerindeki ve 
Bulvar’ı çevreleyen Mithatpaşa Caddesi, 

13 Kent ve kır ikilemi, yeni bir kültürün; arabesk 
kültürünün doğmasına neden olmuştur.

14 Sermayenin mekânsal akışkanlığı ile sınır 
kavramının aşındığı,  yerelin evrenselleştiği 
küreselleşme sürecinde; kentler, ekonomik,  siyasi,  
sosyal, kültürel ve mekânsal olarak yeniden 
yapılanmıştır (Şenik ve Karaçor, 2018:25).

Ziya Gökalp Caddesi, Necatibey Caddesi ve 
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile sınırlandırı-
lan araştırma alanı Şekil 3’de gösterilmekte-
dir.

Şekil 3. Araştırma Alanı15

Ön literatür araştırması ve yerinde yapılan 
detaylı gözlem/inceleme sonucunda, araştır-
ma alanında, toplam 31 pasaj saptanmıştır. 
Pasajlar, yapılış tarihlerine göre Tablo 2’de 
listelenmektedir.

15  https://www.google.com.tr/maps/search/
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Tablo 2. Atatürk Bulvarı ve Çevresindeki Tüm Pasajlar

Pasajın adı Konum Yapı Ruhsat 
Tarihi

Kocabeyoğlu Pasajı
Bulvar Pasajı
Öztuğ Pasajı
Büyükhanlı Çarşısı
Amerikan Pazarı
Menekşe Pasajı
Yonca Pasajı
Bilecik Pasajı
Ülkealan Pasajı
İnkılap Pasajı
Efes Pasajı
Kitapçılar Çarşısı
İzmir Pasajı
Örnek Pasajı
Zafer Çarşısı
Soysal Çarşısı
Yenişehir Çarşısı
Alemdar İşhanı& Çarşısı
Sakarya Pasajı
Tuğaç Çarşı& İşhanı
Büyük Çarşı
Onur Çarşısı
Kalabalık Çarşı
Halilbey Çarşı& İşhanı
Moda Çarşısı
Balkanoğlu Pasajı
And Çarşısı
Sönmezer İşhanı& Pasajı
Dirim İşhanı& Çarşısı
Aksoy Çarşısı
Tiryaki İş Merkezi

Atatürk Bulvarı
Tuna Caddesi
İzmir Caddesi
İzmir Caddesi
İzmir Caddesi
Menekşe Sokak
GMK Bulvarı
Necatibey Caddesi
İzmir Caddesi
İnkılap Sokak 
İzmir Caddesi
Bayındır Sokak
İzmir Caddesi
Sakarya Caddesi
Atatürk Bulvarı
Atatürk Bulvarı
Atatürk Bulvarı
Atatürk Bulvarı
Sakarya Caddesi
Elgun Sokak 
Atatürk Bulvarı
GMK Bulvarı
Selanik Sokak 
İzmir Caddesi 
İzmir Caddeei. 
İzmir Caddesi
Atatürk Bulvarı
İzmir Caddesi
Atatürk Bulvarı
Bayındır Sokak
Atatürk Bulvarı 

1954
1955
1961
1962
1963
1964
1964
1966
1966
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1969
1970
1971
1972
1972
1974
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1981
1983
1987
1991
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Araştırmada, pasajların giriş kapılarında ya-
zılan isimleri kullanılmış (Tablo 2)  bazı pa-
saj mekânlarının ‘çarşı’ olarak isimlendiril-
diği görülmüştür. Bazılarının yapı kullanma 
izin belgeleri ile giriş kapıları üstünde yazan 
isimleri farklıdır. Öte yandan, halk arasında, 
aynı mekân için hem pasaj hem çarşı ismi 
kullanılmaktadır. İsimlendirmedeki farklılık/
çeşitlilik, ‘çarşı’ sözcüğünün kısaca irdelen-
mesini gerektirmektedir: ‘Çarşu-çarşı’ söz-
cüğünün kökeni, Farsça, ‘çâr-su’ (dört taraf, 
dört tarafa hakim olan mevki) kelimesidir; 
üstü kapalı alışveriş yerleri için kullanıl-
mıştır (Ergin, 1993:360). İranlılar, ‘çâr-su’ 
kelimesini hiçbir zaman kullanmamış, üstü 
kapalı alım-satım yerleri için ‘bâzâr’ı kul-
lanmışlardır. Türklerde bir dönem kullanılan 

bâzâr sözcüğü, zamanla, yerini çarşı sözcü-
ğüne bırakmıştır16. Özdeş (1998:7), çarşıyı, 
iki tarafında dükkânlar olan, üstü kapalı veya 
açık alışveriş alanları olarak tariflemektedir. 
Pasaj, Batı kökenli; çarşı Doğu kökenli söz-
cükler olup, aynı mekânsal özellikleri tanım-
lamaktadır. Doğu kökenli terimlerin kulla-
nıldığı Türkiye’de, Batı’ya açılma sürecinde 
Batı kökenli sözcükler yerleşmeye başlamış; 
Türkçede, dolayısıyla toplumda, Doğu ve 
Batı kökenli sözcükler aynı anda kullanıl-
mıştır. Bu savı destekler biçimde, Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nde 
(ABBB, 2010:18), pasaj ve çarşı için aynı 
tanım kullanılmıştır17. 31 pasajın konumu, 
birbirleriyle ilişkileri, giriş-çıkış bağlantıları 
Şekil 4’de gösterilmektedir.

16 Osmanlı’nın ilk dönemlerinde kullanılan “bâzâr” 
sözcüğünün yerini, XV. yüzyıldan itibaren “çarşı” 
almıştır. Bâzâr/Pazar, haftanın belirli günlerinde 
kurulan açık alışveriş yerleri, çarşı ise dükkânların 
toplandığı kapalı yerler için kullanılmıştır (http://
www.envanter.gov.tr).

17  Dolaşma alanı ile o katta bulunan ticari amaçlı 
bağımsız bölüm ve eklentilerinin toplam alanıdır.
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Şekil 4. Atatürk Bulvarı ve Çevresindeki Pasajların Konumları

(Çankaya Belediyesi Ada-Parsel Haritası’ndan (2018) yararlanılmıştır) 

Yapıldıkları tarihler ve konumlar arasındaki 
ilişkiyi görmek amacıyla, 31 pasaj, 1950’ler, 
1960’lar, 1970’ler ve 1980 sonrası olarak 
gruplandırılmıştır (Şekil 5).

Tablo 2’de ve Şekil 5’de görüldüğü gibi, 
araştırma alanındaki 31 pasajın, 27’si, 1950-

1980 arasında yapılmıştır: 1950’lerde sadece 
2, 1960’larda 14, 1970’lerde 11, 1980 son-
rasında 4  pasaj. Atatürk Bulvarı üzerindeki 
pasaj sayısı 6’dır18:1950’lerde 1, 1970’lerde 

18  Zafer Çarşısı’nın pasaj kriterleri bilgisi, Tablo 
3’ün yorumunda verilmiştir.
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3, 1980 sonrasında 2 pasaj. 31 pasajın 24’ü 
Bulvar çevresindedir: Bulvar çevresindeki 
pasaj sayısının daha fazla olma nedeni, Bul-

var üzerindeki yapılaşmanın, çevresine oran-
la tamamlanması; mevcut mülkiyet ilişkileri 
ve  parselasyon sistemi ile açıklanabilir.

Şekil 5. Atatürk Bulvarı ve Çevresindeki Pasajların Tarihlerine Göre Konumları 

(Çankaya Belediyesi Ada-Parsel Haritası’ndan (2018) yararlanılmıştır) 

Alandaki en eski pasajlar, Kızılay’ın kent 
merkezi-iş bölgesi  ilan edilmesinin (1952) 
hemen sonrasında, 1954’de yapılan ve 
Ankara’nın ilk pasajı olan Kocabeyoğ-
lu Pasajı ile 1955 tarihli Bulvar Pasajı’dır. 
1955’den  sonra yapılan ilk pasaj  1961 ta-
rihli Öztuğ Pasajı’dır. 6 yıl gibi uzun bir süre 

pasaj yapılmaması, 1956 tarihli Yücel-Uyba-
din Planının uygulanma sürecindeki mevzuat 
değişikliklerine ve art arda alınan planlama 
kararlarına bağlanabilir. Dönemin ticari ge-
lişmesindeki hız, pasaj sayısına da yansımış; 
1960’lı yıllarda 14; 1970’li yıllarda 11 pasaj 
inşa edilmiştir. 1980’li yıllarda sadece 3 pasaj 
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yapılması, 1980 sonrasında alt merkezlerin 
gelişmeye başlamasının göstergesidir. Alanda 
en son inşa edilen pasaj, 1991 tarihli Tiryaki 
İş Merkezi’dir.  Onur Çarşısı, 32.112 m² alanı 
ile en büyük; Bulvar Pasajı 956 m² alanı ile 
en küçük pasajdır. Zafer Çarşısı, kamu mülki-
yetindeki  (Ankara Belediyesi)  tek mekândır; 
diğerleri özel mülkiyete aittir.

Ankara Pasajlarının Mekânsal Özellikleri

Araştırma alanındaki 31 pasajın, 4’ü (Sön-
mezer İş Hanı& Pasajı-1981; Dirim İş Hanı& 

Çarşısı-1983; Aksoy Çarşısı-1987; Tiryaki İş 
Merkezi-1991) araştırmanın, tarih sınırlaması 
(1950-1980) dışında yapılması nedeniyle ay-
rıntılı mekânsal analizlere dahil edilmemiştir. 

Tablo 3’de, 27 pasaj, bağlantı sağladıkları so-
kak ve giriş sayılarına göre gruplandırılmış-
tır. Kentle ve birbirleri ile kurdukları ilişki-
nin görülebilmesi amacıyla, pasajların zemin 
plan şemalarının yer aldığı bir harita (Şekil 6) 
hazırlanmıştır.

Tablo 3. Atatürk Bulvarı ve Çevresindeki Pasajların Sokak Bağlantıları ve Giriş Sayıları

BAĞLANTI TEK GİRİŞ İKİ GİRİŞ ÜÇ GİRİŞ DÖRT GİRİŞ ALTI GİRİŞ

SO
K

A
K

 B
A

Ğ
L

A
N

T
IS

IZ

BAĞLANTI 
YOK

• Bulvar 
Pasajı-1955

• Alemdar 
Çarşısı-1971 

• Sakarya 
Pasajı-1972 

• Kalabalık 
Çarşı-1975 

• And 
Çarşısı-1979

Aynı sokaktan iki 
giriş

Aynı sokaktan üç 
giriş

• İnkılap Pasajı- 
1966

• İzmir Pasajı- 1967  
• Yenişehir Çarşısı- 

1970

• Öztuğ 
Pasajı-1961   

PARSEL 
ARASINDAN 
AYNI 
SOKAĞA 
ÇIKIŞ

Parsel arasından 
ikinci giriş  

• Büyük 
Çarşı-1974

Aynı sokaktan 
iki giriş; parsel 
arasından 
Kitapçılar 
Çarşısı’na geçiş 

• Büyükhanlı 
Çarşısı-1962 

• Bilecik Pasajı-1966  

BLOKLAR 
ARASINDAN 
GEÇİŞLE 
İKİ SOKAK 
BAĞLANTISI

• Balkanoğlu 
Pasajı-1978 

Arka parsel 
sınırları ortak, 
Ülkealan 
Pasajı’na geçiş 

• Ülkealan 
Pasajı-1966

Arka parsel sınırları 
ortak, Balkanoğlu 
Pasajı’na geçiş
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SO
K

A
K

 B
A

Ğ
L

A
N

T
IL

I

İKİ SOKAK 
BAĞLANTISI

Köşe parseller 

• Kocabeyoğlu 
Pasajı-1955

Bir sokakta tek giriş, 
diğer sokakta üç 
girişle iki farklı sokak 
bağlantısı

• Menekşe 
Pasajı-1964

Üçer girişle iki 
farklı sokak 
bağlantısı

• Amerikan 
Pazarı-1963

• Yonca Pasajı-1964
• Efes Pasajı-1967
• Örnek Pasajı-1967
• Tuğaç Çarşısı-1972
• Halilbey 

Çarşısı-1976

İKİ SOKAK 
VE PARSEL 
ARASI 
BAĞLANTI

• Kitapçılar 
Çarşısı-1967

Köşe parselde iki 
sokak bağlantısı ve 
parsel arasından Büyük 
Çarşı’ya bağlantı

ÜÇ SOKAK 
BAĞLANTISI

Üç girişle üç 
farklı sokak 
bağlantısı

• Soysal 
Çarşısı-1969

• Onur 
Çarşısı-1974 

• Moda 
Çarşısı-1977

• Zafer Çarşısı 
-1967

Yeraltı Çarşısı, 
Bulvar’a ve 
sokak niteliğinde 
iki araya bağlantı
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Şekil 6. Atatürk Bulvarı ve Çevresindeki Pasajların Zemin Plan Şemaları

(Çankaya Belediyesi Ada-Parsel Haritası’ndan (2018) yararlanılmıştır).
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Tablo 3 ve Şekil 6’daki verilerden okunmak-
tadır ki; 

Pasajların, bağlantı/geçiş sağlama özellikle-
ri iki ana grupta toplanabilir: 1) Bağlantısız 
olanlar, yani hiçbir sokağa geçişi olmayanlar. 
2) Sokak bağlantıları olanlar, yani farklı so-
kaklara geçişi olanlar. Pasajlar giriş sayılarına 
göre de irdelenmiş; iki, üç, dört ve altı girişli 
olarak gruplandırılmıştır. Bazı pasajlarda bu-
lunan parsel arası bağlantısı dikkat çekicidir: 
Parsellerinin yan boşluklarına açılan pasaj 
kapıları aracılığıyla, aynı sokağa tekrar çıkıl-
makta ya da farklı sokaklara/alanlara geçile-
bilmektedir. 

9 pasajın başka sokaklarla bağlantısı yoktur; 
girişleri aynı/tek cephede bir ya da birden faz-
ladır. 5 tanesi tek girişli (Bulvar Pasajı, Alem-
dar Çarşısı, Sakarya Pasajı, Kalabalık Çarşı, 
And Çarşısı), 3 tanesi aynı sokaktan 2 girişli 
(İnkılap Pasajı, İzmir Pasajı, Yenişehir Çar-
şısı) 1 tanesi (Öztuğ Pasajı) aynı sokaktan 3 
girişlidir. Pasajların geçiş özelliği olmaması 
nedeniyle, içeriye alınan dış mekân bir başka 
alana aktarılamamakta, kamusal kullanımın 
sürekliliği sağlanamamaktadır. 

Sokak bağlantısı olmayan, tek cepheli, iki gi-
rişli Büyükhanlı ve Bilecik pasajlarının ikinci 
girişleri farklıdır: Her ikisinde de parsellerinin 
yan boşluklarına açılan ikinci kapı ile tekrar 
cephelendikleri sokağa çıkılmaktadır. Benzer 
şekilde, Büyük Çarşı’nın da sokak bağlantı-

sı yoktur; ikisi Atatürk Bulvarı cephesinden, 
birisi parsel arasından olmak üzere 3 girişli-
dir: Parsel arasına açılan kapısından, tekrar 
Atatürk Bulvarı’na çıkılabilir ya da Kitapçılar 
Çarşısı’na geçilebilir. 

Farklı tarihlerde yapılan Ülkealan (1966) ve 
Balkanoğlu (1978) pasajlarının parsellerinin 
arka sınırları ortaktır/bitişiktir. Balkanoğlu 
Pasajı yapıldıktan sonra, 1980 tarihli tadilat 
projesi ile pasajların arası açılarak, birbirleri-
ne geçiş sağlanmış ve iki farklı sokak dolaylı 
olarak bağlanmıştır.   

Farklı sokaklarla ya da mekânlarla bağlantısı/
geçişi olan 13 pasaj vardır: Köşe parsellerde 
yapılmış olan 6 pasaj (Amerikan Pazarı, Yon-
ca Pasajı, Efes Pasajı, Örnek Pasajı, Halilbey 
Çarşısı, Tuğaç Çarşısı), köşelerde kesişen so-
kaklara açılan 2’şer kapısı ile iki farklı soka-
ğı birbirine bağlar. Kocabeyoğlu Pasajı’nın 
Atatürk Bulvarı cephesinde tek girişi, İzmir 
1 Caddesi’nde üç girişi vardır. Menekşe Pa-
sajı altı girişi ile iki farklı sokağa geçiş sağlar. 
Kitapçılar Çarşısı farklılık gösterir: Bayındır 
Sokak’tan bir giriş; Büyük Çarşı’ya, dolaylı 
olarak Atatürk Bulvarı’na geçilebilen bir par-
sel arası giriş ve resmi sokak kapsamında ol-
mayan sokağa (Zafer Çarşı’sının girişinin de 
bu sokağa açılır) açılan iki giriş ile toplam dört 
girişe sahiptir. Moda,  Onur, Soysal ve Zafer 
Çarşıları her sokaktan birer giriş ile üç farklı 
sokağı birbirine bağlar. Zafer Çarşısı (Pasajı 
da denmektedir), iç mekânındaki geniş kori-
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dorların iki cephesinde sıralanan dükkânları, 
ortak alanı, 3 farklı sokağı birbirine bağlayan 
3 farklı girişi ve kamusal mekân oluşturma-
sı ile pasaj özelliklerini sağlasa da tamamen 
yeraltı çarşısı19 olması nedeniyle, pasaj kap-
samına alın(a)maz. Soysal Pasajı, üç soka-
ğı bağlar görünmekle birlikte, farklı bir ka-
tegoride değerlendirilebilir: Bir girişi Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı’nda, diğeri Atatürk 
Bulvarı’nda olsa da, bu iki girişin birbirine 
çok yakın olması pasajın sokak bağlantı-
sı özelliğini tartışmaya açmaktadır. Pasajın, 
bodrum katındaki parsel arasına açılan kapı-
sından Sakarya Caddesi’ne geçilmektedir. 

Kocabeyoğlu ve Menekşe Pasajlarının için-
den geçilerek iki farklı sokağa; Onur ve Moda 
Çarşılarının içinden üç farklı sokağa çıkıla-
bilir. Bu pasajların parsel düzenine dikkat 
edildiğinde, parsellerin birleştirilerek adanın 
genişliği boyunca yayıldığı, dolayısıyla adayı 
çevreleyen iki veya üç sokağa cepheleri oldu-
ğu görülmektedir. 

Yukarıdaki veriler ışığında, Yenişehir pa-
sajlarının kent mekânında mekânsal sürekli-
liğine, iç ve dış mekân ilişkilerine, kamusal 
kullanım sürekliliğine ilişkin çarpıcı bir oku-
ma yapılmaktadır.  Pasajların blok altlarına 
yayılan iç mekânlarından geçilerek, farklı çı-
kışları ile diğer pasajlara geçilebilmekte, iç ve 

19  Zafer Çarşısı, tamamen zemin kotu altındadır; 
Atatürk Bulvarı’ndan merdivenle inilerek 
girilmektedir.    

dış mekânlar birbirilerine bağlanarak, uzun, 
orta ve kısa dolaşım alanları oluşmakta, dış 
mekândaki kamusal kullanım yapı altlarında 
süreklilik kazanmaktadır. Pasajların oluştur-
duğu mekânsal/kamusal dolaşım ağları grup-
lanarak aşağıda aktarılmaktadır: 

Birinci Mekânsal/Kamusal Süreklilik (Şe-
kil 6): Atatürk Bulvarı’ndan iki girişi olan 
Büyük Çarşı’nın parsel arasına açılan üçün-
cü kapısı ile arka/yan parselindeki Kitapçılar 
Çarşısı’na bağlanılmaktadır. Doğal olarak, 
Kitapçılar Çarşısı’nın da parsel arasına açılan 
kapısı ile Büyük Çarşı’ya, diğer iki kapısı ile 
iki farklı sokağa geçiş sağlanmaktadır. Ki-
tapçılar Çarşısı’nın kapısının açıldığı sokak-
ta Zafer Çarşısı’nın da girişi bulunmaktadır. 
Zafer Çarşısı’nın içindeki bir girişten (merdi-
venle çıkılarak) Atatürk Bulvarı’na ve diğer 
girişinden Mithatpaşa Caddesi’ne ulaşılabilir. 
Aynı zamanda, Kitapçılar Çarşısı’nın zemin 
kotu aracılığı ile Bayındır Sokak’a geçilerek 
farklı bir dolaşım ağı sağlanır. Görülmektedir 
ki, Bulvar’dan, Büyük Çarşı’ya girildiğinde, 
arka sokaklarda geniş bir daire çizilip, 3 fark-
lı pasaja uğrayarak tekrar Bulvar’a ulaşılabil-
mekte ya da Bulvar’ın arka sokaklarına ge-
çilebilmekte; zemin kotlarında ve zemin altı 
kotlarında sürekliliği olan geniş bir kamusal 
kullanımı yaratılmaktadır. 

İkinci Mekânsal/Kamusal Süreklilik (Şe-
kil 6): Atatürk Bulvarı’ndan, Kocabeyoğlu 
Pasajı aracılığı ile İzmir 1 Caddesi’ne, İzmir 
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1 Caddesi’ndeki Ülkealan Pasajı ve arka par-
sel bitişiğindeki Balkanoğlu Pasajı aracılığı 
ile Menekşe 1 Sokak’a ulaşılır. (Balkanoğlu 
Pasajı, tek girişli pasaj olmasına rağmen bod-
rum kotundan, arka parsel bitişiğinde yer alan 
Ülkealan Pasajı’nın zemin kotuna açılan geçiş 
aracılığı ile iki pasaj arasında kamusal sürekli-
lik sağlanır). Menekşe 1 Sokak’ta, Balkanoğ-
lu Pasajı’nın karşısındaki Menekşe Pasajı’nın 
içerisinden Sümer 1 Sokak’a çıkılarak bitişi-
ğindeki Moda Çarşısı’na; Moda Çarşısı’nın 
İzmir Caddesi girişinden Amerikan Pasajı’na, 
Amerikan Pasajı’nın ikinci girişinden Ihlamur 
Sokak’taki Tiryaki Pasajı’na, Tiryaki Pasajı-
nın ikinci girişinden tekrar Atatürk Bulvarı’na 
ulaşılır. 

Üçüncü Kamusallık (Şekil 6): İki girişli ve 
üç girişli olan pasajların bazıları, yakınların-
da başka pasajlar olmadığı için bina altlarının 
kullanımında, dış mekânın iç mekâna akta-
rılmasında süreklilik sağlanamaz. Bununla 
birlikte, bu pasajlar, farklı girişleri ile farklı 
sokakları birbirine bağlar ve yapı altlarında 
güçlü bir kamusal kullanım oluşturur. Örne-
ğin, Yonca Pasajı, Gazi Mustafa Kemal Bul-
varı ile Fevzi Çakmak Sokak’ı; Tuğaç Çarşısı, 
Ihlamur Caddesi ile Elgün Sokak’ı; Halilbey 
Çarşısı, Elgün Sokak ile İzmir 1 Caddesi’ni; 
Onur Çarşısı, Sümer 1 Sokak, Gazi Mustafa 
Kemal Bulvarı ile Menekşe 1 Sokak’ı; Soy-
sal Çarşısı, Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk 
Bulvarı’nı; Örnek Pasajı, Sakarya Caddesi ile 

İnkılap Sokak’ı direkt olarak bağlayarak yapı 
altlarında kamusal kullanım yaratırlar. Tek gi-
rişi olan pasajlar ise sadece kendi parsellerinin 
zemin ve bodrum kotunda kamusal kullanım 
sağlar. Örneğin, Bilecik Pasajı, Necatibey 
Caddesi üzerinde; Sakarya Pasajı, Sakarya 
Caddesi üzerinde; Kalabalık Çarşı, Selanik 
Caddesi üzerinde; Bulvar Pasajı, Tuna Cad-
desi üzerinde; Aksoy Çarşısı, Bayındır Sokak 
üzerinde; Dirim Çarşısı Atatürk Bulvarı üze-
rinde, Alemdar İş Hanı, Atatürk Bulvarı üze-
rinde zemin ve bodrum katları aracılığı ile dış 
mekânı içeriye alır.  

Özetle, pasajların çoğunluğu, zemin ve zemin 
altı kotlar aracılığıyla iç ve dış mekânlar ara-
sında akıcı bir fiziksel iletişim kurmakta ve 
güçlü bir kamusal süreklilik sağlamaktadır. 

Tablo 3’deki her bağlantı/giriş grubundan bi-
rer örnek seçilmiştir: Araştırma tarih aralığın-
da inşa edilen son pasaj ve cam çatılı tek pasaj 
olması nedeniyle And Çarşısı; grubundaki son 
yapılan pasaj olması nedeniyle Bilecik Pasajı; 
pasajların içlerindeki bağlantı aracılığıyla do-
laylı iki farklı sokak bağlantısı olması nede-
niyle Balkanoğlu ve Ülkealan Pasajları; grup-
larının içerisinde ilk yapılan pasajlar olması 
nedeniyle, İnkılâp Pasajı Amerikan Pazarı, 
Onur Çarşısı; gruplarındaki tek pasaj olmaları 
nedeniyle Öztuğ Pasajı, Büyük Çarşı, Koca-
beyoğlu Pasajı, Menekşe Pasajı ve Kitapçılar 
Çarşısı. Seçilen 12 pasajın detaylı mekânsal 
incelemeleri yapılmış, elde edilen bulgu-
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lar Geist’ın (1989: 91-99) mekânsal analiz 
yöntemi dikkate alınarak değerlendirilmiştir 
(Tablo 4).

Tablo 4. Analizi Yapılan Pasajların Mekânsal Verileri

Pasaj Adı Mekânsal Tipler Yapı Tipleri Kesit İç mekân

And Çarşısı

geçiş/bağlantı: yok
mekânsal tipi: sokak- tek girişli 
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli 
plan şeması: düzenli 
koridor şekli: koridor- orta alan
pasaj kat sayısı: bodrum, zemin ve birinci kat

İnkılap Pasajı

geçiş/bağlantı: yok 
mekânsal tipi: sokak- iki girişli, düz- paralel
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli 
plan şeması: simetrik düzenli 
koridor şekli: U form
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin kat 
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Öztuğ Pasajı

geçiş/bağlantı: yok  
mekânsal tipi: sokak- üç girişli, düz - paralel
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli 
plan şeması: simetrik düzenli 
koridor şekli: U köşeli form
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin kat

Bilecik Pasajı

geçiş/bağlantı: parsel arası bağlantı ile aynı sokağa çıkış (Necatibey Caddesi)    
mekânsal tipi: sokak- iki girişli- paralel
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli 
plan şeması: düzenli
koridor şekli: L form
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin kat

Büyük Çarşı
geçiş/bağlantı:   sokak (Atatürk Bulvarı) ve parsel arası bağlantı özelliği
mekânsal tipi: sokak- üç girişli- dik açılı
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli
plan şeması: simetrik düzenli
koridor şekli: U form
pasaj kat sayısı: bodrum, zemin ve birinci kat
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B a l k a n o ğ l u 
Pasajı

geçiş/bağlantı: arka parseline bitişik Ülkealan Pasajı aracılığıyla dolaylı olarak
             iki sokak bağlantısı  (İzmir 1 Caddesi- Menekşe 1 Sokak)
mekânsal tipi: sokak - tek girişli
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli 
plan şeması: düzenli- köşeli
koridor şekli: düzensiz- açılı
pasaj kat sayısı: iki bodrum ve zemin kat

Ü l k e a l a n 
Pasajı

geçiş/bağlantı: arka parseline bitişik Balkanoğlu Pasajı aracılığıyla dolaylı olarak iki   
                        sokak bağlantısı (Menekşe 1 Sokak ve İzmir 1 Caddesi)
mekânsal tipi: sokak- iki girişli – düz - paralel
yapı tipi: düzenli- tek ön cepheli 
plan şeması: simetrik düzenli 
koridor şekli: U form
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin 

A m e r i k a n 
Pazarı (Lale 
Pasajı)

geçiş/bağlantı: köşe parsel, iki farklı sokak bağlantısı (İzmir 1 ve Ihlamur Caddeleri)
mekânsal tipi: sokak - iki girişli- açılı 
yapı tipi: düzenli- iki ön cepheli-tek köşeli   
plan şeması: düzenli- köşeli 
koridor şekli: düzenli- açılı 
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin kat, 
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Kocabeyoğlu 
Pasajı

geçiş/bağlantı: iki farklı sokağa bağlantı (İzmir 1 Caddesi- Atatürk Bulvarı) 
mekânsal tipi: sokak- dört girişli, düzenli, açılı
yapı tipi: düzenli- iki ön cepheli 
plan şeması: düzensiz 
koridor şekli: düzensiz
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin kat

Menekşe 
Pasajı

geçiş/bağlantı: iki farklı sokağa bağlantı (İzmir 1 Caddesi- Menekşe 1 Sokak)
mekânsal tipi: sokak- beş girişli – düz - paralel
yapı tipi: düzenli- iki ön cepheli 
plan şeması: simetrik - düzenli 
koridor şekli: U form
pasaj kat sayısı: bodrum ve zemin kat

K i t a p ç ı l a r 
Çarşısı

geçiş/bağlantı: sokak (Bayındır Sokak) ve parsel arası bağlantı özelliği var
mekânsal tipi: sokak-dört girişli-açılı
yapı tipi: düzenli- iki ön cepheli
plan şeması: düzenli-orta alan
koridor şekli: düzenli- köşeli
pasaj kat sayısı: bodrum, zemin, asma ve birinci kat 
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Onur Çarşısı

geçiş/bağlantı: üç farklı sokak (Gazi Mustafa Kemal Bulvarı-Sümer 1 Sokak
             -Menekşe 1 Sokak)
mekânsal tipi: sokak- üç girişli - T form
yapı tipi: düzenli- üç ön cepheli 
plan şeması: simetrik, düzenli  
koridor şekli: orta alan düzensiz
pasaj kat sayısı: bir bodrum kat, zemin kat ve birinci kat, toplam 3 kat

• Apartman olarak inşa edilip, “tadilat” ile 
pasaj işlevi kazandırılan tek pasaj örne-
ği, Ankara’nın ilk pasajı olan 1954 tarihli 
Kocabeyoğlu Pasajı’dır. 

• Gün ışığını içeriye alarak cam çatı ile 
gökyüzü ilişkisi kurmakta olan tek pasaj 
And Çarşısı’dır. Diğer tüm pasajlar ya-
pay aydınlatmalıdır. 

• İçerisinde cami ve lokanta bulunan Ül-
kealan Pasajı ile lokanta olan Menekşe 
Pasajı sosyal alanları olan iki pasaj örne-
ğidir.  

• Kocabeyoğlu Pasajı ve Menekşe Pasajla-
rı, farklı parsellerin birleşmesinden olu-
şur ve tek pasajmış gibi görünürler/bili-
nirler. Ancak, her ikisi de iki ayrı parselde 
yapılan pasajların birleşiminden oluşur. 
Hatta Menekşe Pasajı’ndaki mekânların 
yönetimleri dahi farklıdır.  

TARTIŞMA ve SONUÇ

Pasajların genel özellikleri: 

• Ortaya çıkış: Pasajlar, ticaretin gelişmesi 
ile üretilen lüks malların sergilenmesi ve 
satılması için yeni bir pazar arayışı içine 
girildiği dönemlerde ortaya çıkmıştır. 

• İç mekâna giriş: Pasajların tasarımın-
da, alandan en üst seviyede kazanç 
sağlanması ve arsanın maksimum dü-
zeyde kullanılması amaçlanmıştır. Dış 
mekânda sokağa cephelenen daha az sa-
yıda dükkân yerine blok derinliklerinin 
iç mekânlarında çok sayıda dükkân elde 
edilmiştir. Pasajlar, “yapının içine giriş” 
ile içeride birçok mekâna ulaşma olanağı 
sağlamaktadır.  

• Ticaret işlevi: Pasajlarla,  tek girişli, bü-
yük dükkânlar yerine, küçük ve çok sa-
yıdaki dükkânlarda ürün çeşitliliğinin ve 
alışverişin sürekli kılındığı mekânlar ya-
ratılmıştır.
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• Geçiş özelliği: Pasajlar, sokakları, cad-
deleri, bulvarları birbirine bağlayan “kes-
tirme yol” ve  “geçiş alanı” sunmakta; 
yoğun trafikten, gürültüden uzaklaştır-
makta; hava şartlarından korumaktadır. 
Pasajlar, süreklilik ve devamlılık niteliği 
olan bir alışveriş olanağı sunmaktadırlar.

• Özel-kamusal alan: Pasajlar, özel mülkte 
kamusal alan yaratmaktadır; sosyo-kül-
türel mekânlara ve halka açık toplanma 
alanına sahiptir.   

Ankara Yenişehir Pasajlarının Özgün 
Mekânsal Özellikleri: 

•  Ankara pasajlarında, geçişleri olmayan 
yapıların ‘pasaj’ olarak, geçiş sağlayan 
bazı yapıların da ‘çarşı’ olarak isimlen-
dirildiği görülmüştür. Bu isim karmaşası-
nın nedeni, Doğu kökenli ‘çarşı’ sözcüğü 
kullanılırken, Batı’ya açılma sürecinin 
başlamasıyla Batı’dan alınan pasaj söz-
cüğünün yerleşmesi ve Batı ve Doğu kö-
kenli her iki sözcüğün aynı anda ve aynı 
anlamda kullanılmasıdır.  

•  Tavan penceresi: Ankara Pasajları, (And 
Çarşısı hariç) ‘bina altı’nda tasarlandık-
ları için gün ışığı almazlar. 

•  Simetrik sokak: Ankara pasajlarının iç 
mekânları simetrik değildir: Pasajların 
parsel biçimleri ve parselasyon sistemi 
simetrik bir tasarıma olanak tanımaz. 

•  Ankara pasajları, aynı kotlardan direkt 
geçiş ve bağlantı özelliklerinin yanı sıra, 
dolaylı bağlantıları da vardır. (Geçişler, 
parsel arasına açılan kapılar veya bitişik 
pasajların aralarına açılan kapılar ya da 
sokaklar arasındaki kot farklılıklarının 
fazla olması nedeniyle merdiven aracılı-
ğıyla sağlanmaktadır.) 

•  Yapılaşma koşulları: Ankara pasajları 
yapılaşmış bir alanda ortaya çıkmış; ya 
mevcut binalar tadil edilerek ya da yıkı-
lan binaların yerine yapılmıştır. Dolayı-
sıyla, pasajlar, mevcut yapılaşmış alanda 
uygulanan plan kararlarının oluşturduğu 
mekân karakteristiğine sahiptir. Tasarım-
larında, mevcut mülkiyet ve parselasyon 
sistemi, bitişik arka ve yan parsellerinde-
ki yapılaşma belirleyeci olmuştur: Her 
pasaj için sokaklar arasında geçiş/bağ-
lantı özelliği sağlanamamış, parsel arala-
rından pasaj girişleri açılmış, iç mekânlar 
mevcut parsellerin şekillerine göre bi-
çimlenmiştir. 

•  Mekânsal/Kamusal Süreklilik: 1950’li 
yıllara kadar Atatürk Bulvarı üzerinde, 
bina altlarında bulunan mağazalar, ka-
feler, pastaneler sosyalleşme mekânları 
olarak Bulvar’da canlı bir kamusallık 
oluşturmaktadır.  Pasajlarla birlikte ticari 
mekânlar, ‘yapı altına’ çekilmiş; Bulvar 
üzerinde ve çevre sokaklardaki kamu-
sal kullanım ‘içeriye’, “bina altlarına” 
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alınmıştır. Yapıldıkları döenemde çoğu-
nun içinde sinema, tiyatro vb. mekânlar 
vardır. Çok sayıda pasajdan, farklı ya 
da aynı kotlardaki girişler ile birbirleri-
ne geçilebilmekte; böylelikle bina altla-
rında, zemin ve zemin altı kotlarda uzun 
dolaşım ağları yaratılarak, güçlü bir dış 
mekân-iç mekân ilişkisi ve kamusal sü-
reklilik sağlanmaktadır.  

•  Bulvar’a ve çevresindeki sokaklara cep-
helenen daha az sayıda mağaza yerine, 
pasajlar aracılığıyla parsel içlerine ve 
blok altlarına girilerek ‘az alanda çok 
sayıda mağaza’ elde edilmiştir.

Sonuç olarak; pasajlar, farklı/yeni mekansal 
özelliklere, karakteristiklere sahip yeni bir 
yapı tipi olarak, ilk kez 18. yüzyıl sonunda, 
Batı’da ortaya çıkmıştır. Ankara pasajları, 
20. yüzyılın başlarında oluşan bir mülkiyet 
ve parselasyon düzeninde ve yapılaşmış bir 
alanda, 20. yüzyılın ikinci yarısında uygula-
nan plan değişiklikleri sonucunda kendine 
özgü biçimlenmiştir. 1950’li yılların başında 
kısa aralıklarla ardı ardına alınan planlama 
kararları ile kent mekânı yeniden biçimlen-
miş; ayrık, bahçeli konut yapılaşması olan 
Yenişehir/Kızılay kent-iş merkezi ilan edil-
miş;  kat artışları ve inşaat alanı artırımları 
ile yoğun yapılaşma hakkı verilmiş, mevcut 
yapılar yıkılarak, yerlerine altları pasaj ya da 
mağaza olan bloklar yapılmıştır. Ankara pa-
sajlarının iç mekânları, yapılaştığı parselinin 

şekline uygun olarak biçimlenmiş; bina altla-
rında yapıldığı için gün ışığı alamamış; farklı 
sokaklara bağlantılar ve geçişler, parselasyon 
sisteminin izin verdiği oranda sağlanmıştır.     

Ankara pasajları, bir dönemin toplumsal ya-
pısının sembolleri olarak temsil mekânlarıdır. 
Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte pa-
sajların gündelik hayahayat içindeki anlam-
ları değişmiştir.  Pasajlar, fiziksel varlıklarını 
görece korusalar da, alışveriş işlevlerini günü-
müz alışveriş merkezlerinin karşısında zorla-
narak devam ettirseler de kentsel mekândaki 
anlamlarını yitirmişlerdir. Geçmiş ile şimdiyi 
birbirine bağlayan, bireylerin ve Ankara’nın 
anılarını taşıyan bu mekânlar,  birer bellek 
mekânları olarak kentsel mekândaki varlıkla-
rını sürdürmeyi hak etmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Spaces are shaped by the social conditions in which they exist; and mutually, 
they influence the social structure as well.  Arcades first appeared in the West in parallel to 
economical, socio-cultural and socio-political transformation of the period. The arcades in Tur-
key were first built in Istanbul with similar features to the ones in the West. As for Ankara, the 
arcades were first built in the mid-20th century as a result of the changes in economic and social 
conditions. These arcades contributed to the urban economy with their effective commercial 
functions. They re-determined urban and social relations as indispensable places of the daily 
life, and became privileged urban places with their original building typology and features that 
provided public sustainability in the private sector. The Aim: The aim of this article is to exami-
ne the spatial features and formation of the arcades on the basis of their causality. In accordance 
with this purpose, this article aims to spatially evaluate the socio-economic and socio-cultural 
structure, urban development process, and planning decisions of the period in which the arcades 
in Ankara emerged. Method: In the first part of the theoretical framework, spatial features of 
the arcades which first emerged in the West were given, and in the second part, socio-economic 
and socio-cultural structuring of the 1950-1980 period, in which arcades emerged and spread, 
was explained. The first arcades in Ankara were constructed on and around Atatürk Boulevard. 
For this reason, the research area was limited with the area between the Sihhiye and Kizilay 
squares on Atatürk Boulevard, and Gazi Mustafa Kemal Bulvari, Mithatpaşa, Necatibey and 
Ziya Gökalp Streets around it. In the area, 31 arcades in total were determined.  Street con-
nections of the 27 arcades built between 1950 and 1980, which is the period studied in this 
article, and the floor diagrams were mapped, and 12 arcades which were chosen were spatially 
analyzed. Depending on the data and findings, distinctive structuring of the arcades in Ankara 
was discussed. Findings and Results: In the late 18th century, together with the development 
of commerce, search for new markets for luxury goods started. As a new type of structuring, 
arcades were first built in the complex and problematic urban area of Paris. Arcades, being 
safe and allowing daylight to get in, provided “short cuts” and “transition areas” which con-
nected streets/avenues/boulevards with one another through symmetrical interior streets which 
ensured the continuity of shopping for various goods, and also provided protection from heavy 
traffic and noise. Arcades were designed to use the land at maximum level so that maximum 
gain could be made. In the outer space, instead of fewer big stores with one entrance, facing the 
street, a lot more stores were acquired in the interior spaces of the block depths. In the arcades, 
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socio-cultural spaces and gathering areas which were open to the public were created. Arcades 
in Ankara, first constructed in the early-1950s, emerged parallel to socio-economic policies of 
the period, which aimed to open up to the West and the commerce which developed fast. On 
the one hand, they contributed to the economy, and on the other hand, they provided the people 
with a new way of life and restructured the urban area with a different building typology, allo-
wing the private property to use the public space. The 27 of the 31 arcades in total, which were 
determined in the research area, were built between 1950 and 1980. The number of the arcades 
built between 1950 and 1960, including the first arcade built (1954), is 2. The fast development 
in the trade sector between 1960 and 1970 affected the number of arcades and 14 new arcades 
were built. The total number of arcades between 1970 and 1980 is 11. 27 arcades were exami-
ned by grouping them according to the streets they open up to and the number of entrance they 
have, and 12 of them were analyzed spatially in detail. The arcades in Ankara have different 
spatial characteristics peculiar to them: Except for And Çarşısı, they do not get sunlight as they 
are designed for the basements of buildings. Their interiors are not symmetrical; as well as 
direct corridors and connections from the same level, they also have indirect connections. As 
corridors/connections across the street could not be made for each arcade, entrance to the arcade 
was provided through parcels of land and the interiors were designed according to the forms of 
the present parcels of land. As a result of the arcades, commercial places were transferred to the 
“basements”, and public use on and around the Boulevard was transferred to the “interior”, the 
“basement”. It is possible to pass from one arcade to the other through the entrances at different 
or the same levels. A good exterior-interior relationship and public sustainability is provided by 
creating a web of long circulation at the basement and below the basement floor. “Many stores” 
are provided in “a small area” by entering below the blocks and parcels of land instead of fewer 
stores on or around the Boulevard. Arcades in Ankara have the space characteristics formed by 
the plan decisions applied in the present built area.  It is obvious why the arcades in Ankara have 
a different and unique figuration. The planning decisions which were made one after the other 
in the early 1950s reshaped the urban space; Yenişehir/Kızılay, formerly residential structuring 
with a garden, was declared as an urban-trade center; immense structuring rights were given 
with story and construction field increases; new blocks whose ground floors were arcades or 
stores were built by demolishing the existing buildings. The planning decisions which were 
made in an available parceling and property order of an available structured field also shaped 
arcade spaces in a unique way. Present ownerships and parceling system and the buildings in 
the next or nearby parcels of land were decisive in their designs. The arcades which physically 
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exist and hardly continue their shopping functions today have lost their role in everyday life as 
a result of the change in the social structure. The arcades in Ankara deserve to survive as they 
are representation places which symbolize the social structuring of a period in the past and have 
a place in the memories of the individuals and the city itself.  


