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Öz: Kentler, mimarlığın gücünü kullanarak tüketim odaklı 
simgeler üretmektedirler. Postmodern kültürün meta olarak 
gördüğü bu simgelerden bazıları zaman içerisinde tüketilip 
hızla yenileri ile yer değiştirirken, bazıları ise ‘kentsel-imge’ 
ye dönüşerek toplum belleğinde kalıcı etki bırakabilmekte, 
bulunduğu yerle bütünleşerek o yeri çağrıştıran bir değer hali-
ne gelebilmektedir. Amaç: Kule imgesi kullanılarak bir meta-
imge olarak önerilmiş, fakat bugün halen kent için simgenin 
de ötesinde kentsel-imge olarak varlığını koruyan Ankara’nın 
Atakule’si mercek altına alınarak, bu evrilme süreci, tarihsel 
ve anlamsal bağlamlarıyla çözümlenmiştir. Bu çözümleme; 
Atakule’nin kentsel-imge olma ve sürekliliğini koruyabilme 
potansiyelinin altında yatan temel sebepleri ortaya koymayı 
hedefler. Yöntem: 1980’lerden günümüze kadar geçen süre-
de, çeşitli medya ve iletişim araçlarında yer alan görseller ve 
yerinde tespitler aracılığı ile yapının imge evrimi sorgulan-
mıştır.  Bulgular: Çalışma; kulenin başlangıçta tek başına her 
yere ait olabilecek herhangi bir imge iken, kentsel değişim ve 
dönüşüm sürecinden etkilenmeyerek bazasının varlığından 
bağımsız bir şekilde tek başına simge olmayı başarabildiği ve 
toplum hafızasında önemli bir yer edinerek bugün bir kentsel-
imge olarak var olabildiğini göstermiştir. Sonuç: Atakule, 
kentin bugünkü bağlamı ile imgesel anlamda bütünleşerek 
kent hafızasına kendini ‘tescil’ ettirmiş bir yapıdır. Bu ‘tescil’; 
kulenin kentsel ve mekânsal bellekteki değeri kadar, kentlinin 
toplumsal ve kültürel belleğinde üretilen değeriyle de bir bü-
tün olarak sürekliğini ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meta-İmge, Simge, Kentsel-İmge, Ata-
kule, Toplumsal Bellek

Abstract: The cities produce consumption-oriented symbols 
using the power of architecture. Some of these symbols con-
sidered as meta, are replaced by the new ones and others might 
be transformed from meta-image to urban-image, by leaving a 
long lasting effect in collective memories and become a value 
evoking the place. Aim: Atakule which has been proposed as a 
meta-image by using the tower image, maintains its existence 
as an urban-image has been evaluated through its historical 
and semantical contexts. The aim is to reveal the main reasons 
underlying the potential of Atakule to preserve its urban-
image value and its continuity. Method: From the 1980s to 
the present, the image evolution of the building has been 
questioned by means of images in various media and commu-
nication tools and through on-site works. Findings: The study 
shows that while it was originally an image that could belong 
to any place when built, it managed to become an urban-image 
regardless of its base. Conclusion: Atakule is a structure that 
has been ‘registered’ in the collective memory of the city. This 
encompasses the value of the tower in its urban and spatial 
memory as well as its value produced in the social and cultural 
memory of the public and expresses its continuity as a whole.

Key Words: Meta-Image, Symbol, Urban-Image, Atakule, 
Collective Memory
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GİRİŞ 

Bir kültürün parçası olarak deneyimle tarif-
lenmiş simgesel mimaride imaj ve anlam 
birbiriyle ilişkilidir ve kültürün sürekliliğinde 
mevcudiyetini korur. Nora (2006: 17), Hafıza 
Mekânları adlı eserinde, kent kimliklerinin 
kimliği oluşturan öğelerin sürekliliği ile var 
olduğunu ve kent yaşamının günümüz ile 
ilgili deneyimlerinin, büyük çapta geçmiş 
hakkında bilinenlerin üzerine yerleştiğini ve 
kentle ilgili gelecekteki bir deneyime katkısı-
nın ancak geçmişin bir hatırası olarak işaret-
lenmesiyle mümkün olabileceğini belirtmiş-
tir. Ancak son elli yılda, ‘simge’ kavramının 
değiştiği ve anlamın devamlılığının, sindiril-
meye hazır paketler halinde ani bildirimlere 
dönüştürüldüğü söylenebilir. İşaretlerin bu 
düz grafiksel bildiriminin görevi tamamen 
ikonografiktir, onun tanınır hale gelmesiyle 
görevi sona ermektedir. Simge yapılara olan 
yaklaşımını ikonik mimarlık üzerinden açık-
layan Kaika’ya göre (2010: 453) bu yapılar, 
ekonomik başarının belirteçleri ya da kriz 
anlarını yönetmek amacıyla oluşturulmuş 
savunma mekanizmalarıdır. Kaika için (2010: 
455) simge yapılar, ‘geleneksel çerçevenin 
dışından’ bir perspektif sunarlar ve bu neden-
le yeniden iyileştirme, yeni kent imajı, kentin 
yeni kimliği gibi eskiye tezat bir pencere 
açan ‘yeni’ kavramı ile birlikte değerlendiri-
lirler. Bu ‘yeni’nin varlığı; kentin o ‘varoluş-
sal’ özgün yapısının arka plana itilerek, bağ-

lamından kopuk (far from contextual archi-
tecture) kendi bağlamını üretmeye meyilli 
(contextualized architecture) bir yaklaşımın 
habercisidir: simge yapı üzerinden bağlamın 
inşa edildiği bir durumdur. Günümüzde po-
püler kültürün bir getirisi olarak kentlerin, 
mimarlığın simgesel gücünü kullanarak farklı 
olmak, dikkat çekmek arayışı içerisinde ol-
duğu bir gerçektir. Bu arayışta simge yapıla-
rın bir taraftan ekonomik başarı ve teknoloji-
nin gücünü simgeleme, diğer taraftan ise ye-
nilikçi kentsel değişimlerin göstergesi olma 
kaygısının sonucu üretildiği söylenebilir. 
1970’lerden sonra dünyada görülen küresel-
leşme ve liberalleşme, simge yapıların yay-
gınlaşması için bir zemin oluşturmuştur. Ar-
tık uluslardan ziyade kentler, küresel yatırım-
ları ve küresel turizmi kendilerine çekme 
yönünde rekabet içerisinde oldukları için 
farklı bir marka olma arayışı içine girmişler-
dir. Kentin bağlamından uzak kendi bağlamı-
nı üretme kaygısı güden ve literatürde ‘Bil-
bao Etkisi’ kavramıyla yer bulan bu tutum1, 
                                                            
1  Sürekli bir ekonomik krizle mücadele eden endüst-

ri kenti Bilbao, ‘yıldız mimar’ın kente hediye ettiği 
‘mücevher’ bir yapı (Guggenheim Müzesi) ile ken-
tin bütününe yayılan bir dönüşüm geçirmiştir. Ya-
pının bir çöküntü alanında inşa edilmesi yönünde 
verilen cesur karar, başlangıçta yapı çevresinin dö-
nüşümünü tetiklerken kent imajının dönüşümüne 
de zemin hazırlamıştır. Guggenheim Müzesi ile 
birlikte bugün Bilbao, İspanya’nın yeni çekim 
merkezi olarak anılmakta; müze kent haritalarında 
referans bina olarak işaret edilmektedir. Tekil bir 
mimari ögenin öncüsü olduğu bu dönüşüm, kentin 
ekonomik ve turistik açıdan gelişiminde de etken 
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bir anlamda kente dikkat çekme, kenti tanıt-
ma ve kent turizmine katkı sağlama eğilimi 
gösterirler.  

Robert Adam (2008: 76) günümüz tüketim 
odaklı meta-imge yapıların, sıra dışı olmaları 
ve bilindik mimarlar tarafından tasarlanması-
nın ön koşul olarak görüldüğünü belirterek, 
projelerin yere ve kültüre ilişkin detaylı ça-
lışmalardan yoksun bir şekilde, sadece kav-
ramsal içerikte olmalarına vurgu yapmıştır.  
Rıza ve diğerlerinin (2012: 297-298) simge 
yapılar için sıraladıkları nitelikler de Adam’ı 
destekler niteliktedir: ayırt edilebilir, belirgin 
(kent dokusunda kaybolmayan veya kent 
dokusuna referans vermeyen) ve güçlü bir 
imaja sahip olan yapılardan bahsetmektedir-
ler. Akbulut ve diğerleri (2008: 145) Bir Ken-
tin İmajını Değiştirmek adlı makalelerinde 
simge yapı projelerinin başarıya ulaşmasının 
ancak kentin geçmişi ile örtüştüğü durumda 
mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. Yazar-
lar bir anlamda yerel ve bölgesel değerlerden 
referans almayan ve fiziksel çevresi ile ilişki 
kurmayan simge yapıların geçiciliğine dikkat 
çekerler. Bu gelip geçici simge önermeleri ile 
giderek birbirine benzeyen kentler için yeni 
bir kent imajı ve marka değeri yaratılmaya 
çalışılmaktadır. Yerel ve bölgesel değerler-

                                                                                           
olmuş ve Bilbao Etkisi, bir kentin markalaşması 
adına birçok kente örnek teşkil eden ve uygulama-
ları dünya çapında giderek yayılan bir model oluş-
turmuştur. 

den referans almayan ikon yapılarla yeni kent 
imajı ve marka değeri yaratılmaya çalışıldı-
ğını belirten Canbakal Ataoğlu’na göre 
(2017: 30), marka olmak ve imaj güçlendir-
me süreciyle kentler, tüketilebilir metalar 
olmakta ve diğer dünya kentleriyle yarışa 
girmektedirler. 

Bazı simgeler sadece otoritenin varlığının 
meşrulaştırılması adına önerilmekten başka 
bir amaç içermeyebilirler. Bu önermelerden 
bazıları zaman içerisinde toplumun ortak 
değerleri çerçevesinde anlamlar yüklenerek, 
o bölgenin/şehrin temsilinde bir ‘kentsel-
imge’ rolü üstlenebilirler. Batuman’a göre 
(2010: 49) mimarlık ilk bakışta tasarımcısına 
atfedilen bir eser olarak görülür, hâlbuki mi-
marlığın tahlili, onun çok aktörlü ve toplum-
sal çelişkilerle bezeli, karmaşık toplumsal 
süreçlerin ürünü olduğunu gösterir. Mimari-
nin biçimsel ve teknolojik gücünü kullanarak 
‘kentsel-imge’ öneriminde bulunan, onu üre-
ten aktörlerin çabaları belki de birincil adım-
dır. Hâkim grup, kendi düşünce ve söylemini 
ikna etme amaçlı olarak gücü kullanır ve bu-
nu yaparak kendi inandıklarını hükmedilene 
kabul ettirmeye çalışır. Bertaux’a göre (2006: 
22) ‘inşa etmek’ siyasi bir iletişim aracı, gör-
sel kültür üzerinde hâkimiyet sağlamak için 
kullanılan yeni mücadele yöntemlerinden 
biridir. Temel amaç; çıkar doğrultusunda 
mekânsal üretim üzerinden kâr elde edilme-
sidir (Bertaux, 2006: 22-24). Wilson (1988: 
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bir anlamda kente dikkat çekme, kenti tanıt-
ma ve kent turizmine katkı sağlama eğilimi 
gösterirler.  

Robert Adam (2008: 76) günümüz tüketim 
odaklı meta-imge yapıların, sıra dışı olmaları 
ve bilindik mimarlar tarafından tasarlanması-
nın ön koşul olarak görüldüğünü belirterek, 
projelerin yere ve kültüre ilişkin detaylı ça-
lışmalardan yoksun bir şekilde, sadece kav-
ramsal içerikte olmalarına vurgu yapmıştır.  
Rıza ve diğerlerinin (2012: 297-298) simge 
yapılar için sıraladıkları nitelikler de Adam’ı 
destekler niteliktedir: ayırt edilebilir, belirgin 
(kent dokusunda kaybolmayan veya kent 
dokusuna referans vermeyen) ve güçlü bir 
imaja sahip olan yapılardan bahsetmektedir-
ler. Akbulut ve diğerleri (2008: 145) Bir Ken-
tin İmajını Değiştirmek adlı makalelerinde 
simge yapı projelerinin başarıya ulaşmasının 
ancak kentin geçmişi ile örtüştüğü durumda 
mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. Yazar-
lar bir anlamda yerel ve bölgesel değerlerden 
referans almayan ve fiziksel çevresi ile ilişki 
kurmayan simge yapıların geçiciliğine dikkat 
çekerler. Bu gelip geçici simge önermeleri ile 
giderek birbirine benzeyen kentler için yeni 
bir kent imajı ve marka değeri yaratılmaya 
çalışılmaktadır. Yerel ve bölgesel değerler-

                                                                                           
olmuş ve Bilbao Etkisi, bir kentin markalaşması 
adına birçok kente örnek teşkil eden ve uygulama-
ları dünya çapında giderek yayılan bir model oluş-
turmuştur. 

den referans almayan ikon yapılarla yeni kent 
imajı ve marka değeri yaratılmaya çalışıldı-
ğını belirten Canbakal Ataoğlu’na göre 
(2017: 30), marka olmak ve imaj güçlendir-
me süreciyle kentler, tüketilebilir metalar 
olmakta ve diğer dünya kentleriyle yarışa 
girmektedirler. 

Bazı simgeler sadece otoritenin varlığının 
meşrulaştırılması adına önerilmekten başka 
bir amaç içermeyebilirler. Bu önermelerden 
bazıları zaman içerisinde toplumun ortak 
değerleri çerçevesinde anlamlar yüklenerek, 
o bölgenin/şehrin temsilinde bir ‘kentsel-
imge’ rolü üstlenebilirler. Batuman’a göre 
(2010: 49) mimarlık ilk bakışta tasarımcısına 
atfedilen bir eser olarak görülür, hâlbuki mi-
marlığın tahlili, onun çok aktörlü ve toplum-
sal çelişkilerle bezeli, karmaşık toplumsal 
süreçlerin ürünü olduğunu gösterir. Mimari-
nin biçimsel ve teknolojik gücünü kullanarak 
‘kentsel-imge’ öneriminde bulunan, onu üre-
ten aktörlerin çabaları belki de birincil adım-
dır. Hâkim grup, kendi düşünce ve söylemini 
ikna etme amaçlı olarak gücü kullanır ve bu-
nu yaparak kendi inandıklarını hükmedilene 
kabul ettirmeye çalışır. Bertaux’a göre (2006: 
22) ‘inşa etmek’ siyasi bir iletişim aracı, gör-
sel kültür üzerinde hâkimiyet sağlamak için 
kullanılan yeni mücadele yöntemlerinden 
biridir. Temel amaç; çıkar doğrultusunda 
mekânsal üretim üzerinden kâr elde edilme-
sidir (Bertaux, 2006: 22-24). Wilson (1988: 

126) mimarlığın, liderin gücünü gösteren bir 
işaret olduğunu iddia eder. Ona göre otorite-
ler güçlerini göstermek amacıyla bir mimar 
kiralayarak rüyalarını gerçek kılabilirler. 
Toplum liderlerinin çıkardıkları iş ile, aslında 
onların entelektüel emellerini tatmin eden bir 
dünya yaratılır (Wilson, 1988: 82). Günlük 
yaşam içerisinde meydana gelen, ondan bes-
lenen otorite, ideolojik bakışı çerçevesinde 
kentsel, kamusal alanların ve mimarinin olu-
şup dönüşmesinde etkin rol oynayarak, farklı 
şekillerde kendini gösterme şansı yakalaya-
caktır. İlginç olan şu ki her ne kadar simgeler 
otoritelerin ideolojik veya ekonomik bakışları 
çerçevesinde önerilseler de, bir ‘simge’nin, 
‘kentsel-imge’ olarak kabul görmesi, erkin 
yaptırımı ile değil, önerimin toplum ve kentle 
kurduğu ‘anlamsal örgüler’ çerçevesinde 
hazmedilmesi durumunda gerçekleşecektir2. 

Genel olarak bu çok aktörlü karmaşık süreç-
te, otoritelerin simge yapı arayışında, kentle 
ilişki kurma biçimi olarak ‘kule’ imgesine 
başvurmaları şaşırtıcı değildir 3. Bugün dün-

                                                            
2  Diğer taraftan zaman içerisindeki sosyo-kültürel, 

tarihi, ekonomik, ideolojik değişimlerin, imgenin 
varlığını farklı anlam yüklemeleri ile farklılaştıra-
cağı senaryonun kaçınılmaz bir gerçeğidir. 

3  Her ne kadar 11 Eylül 2001 terör eylemi ile New 
York kulelerinin yok edilmesi kulenin arka plan-
daki güç imgesine zarar vermiş olsa da, bugün bu 
imaja indirilen darbe unutulmuş gibidir ve teknolo-
ji ile ekonominin başarısını temsilen kule imgesi 
odaklı mimari yapılanma halen popülaritesini ko-
rumaktadır. 

yada birçok kule, umut ve özgürlük gibi te-
mel arzuların güçlü birer hatırlatıcısı olarak 
dimdik ayakta durmakta ve bir ‘kentsel-imge’ 
rolü üstlenmektedir. Paris Eyfel Kulesi, Ber-
lin Radyo Kulesi, Tokyo Kulesi ve Londra 
Swiss Re Kulesi gibi kule imgesi ile üretilmiş 
örneklerin bazıları, bugün artık herhangi bir 
imge değil, içinde bulunduğu kenti temsil 
eden birer kentsel-imgedir. 1886 yılında 
Fransa tarafından Amerika’ya hediye edilen 
ve evrensel özgürlük temasının vurgulayıcısı 
(heykelin tacında bulunan yedi diken, dünya-
nın yedi okyanusunu ve kıtasını sembolize 
etmekte) New York Özgürlük Anıtı, herkes 
için inanç ve vaatlerle dolu bir geleceğin 
simgesidir. Bir kentsel-imgenin taşımakla 
yükümlü olduğu bu ağır sorumluluk, genelde 
ilk aşamada dönemin teknolojik mükemmeli-
yeti birlikteliğinde taçlandırılsa da, zaman 
içerisinde bu teknolojik başarı ilk yapıldığı 
dönem kadar etkili olmayacak ve hafızalarda 
onun üstlendiği temsilin bilinci onun sürekli-
liğinde etkin rol oynayacaktır. Bunun en be-
lirgin örneği, 1889 yılında inşa edildiğinde 
dünyanın en büyük mühendislik harikası ola-
rak kabul edilen Paris'teki Eyfel Kulesi’dir.  
Paris'teki Champ de Mar' da, 1889 Paris Fua-
rı için Alexandre Gustave Eiffel tarafından 
tasarlanan dev demir kule, 1. Dünya Savaşı 
sırasında Fransız halkının korunduğu önemli 
bir askeri gözlem kulesi olarak hizmet etmiş 
ve bağımsızlık, kardeşlik fikirlerinin simgesi, 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / AprilYear: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:371 K:524
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

462

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Paris kentinin en uzun soluklu kentsel-imgesi 
olmuştur. Barthes’in (1997: 168) Eyfel Kule-
si için ifade ettiği “dünyayla ilişkisini kopar-
dığı kadar dünyaya hâkim olma” hali, genel 
anlamda kule mimarisinin popülaritesini 
açıklayabilir. Kulenin bu güç algısı, sadece 
dışarıdan değil, onu içeriden keşfedenler için 
de geçerlidir. Barthes’e göre (1997: 167) bir 
kent için simge değeri olan kule yapı tasar-
lamak; “kenti algılamak, kavramak, hisset-
mek ve tadını çıkarmak için kente açılan bir 
balkondan bakmak gibidir”. Michel de Cer-
teau’nın New York’taki Dünya Ticaret Mer-
kezi’nin tepesine tırmanırken aklından geçen-
ler de bu bağlamda destekleyicidir: “Yüksel-
me, bizi kentin pençesinden kurtarır, sokak-
lardaki hayatın hummalı hareketinden çeker 
alır; bir an için de olsa ‘röntgenciye’ dönü-
şürüz. Yükseliş, insanı ele geçiren büyüleyici 
dünyayı gözlerimizin önüne serilen bir metne 
dönüştürür. Onu okumamızı mümkün kılar… 
şehir tarafından ele geçirilmek yerine hayal 
gücümüzde biz şehri ele geçiririz” (Harvey, 
2017: 13-14). Certeau’ya göre yükselmek, bir 
bütün olarak kenti tarama ve bütünsel olarak 
zihne aktarmayı olanaklı kılar.  

Bir kule imgesi, bir olay gerçekleştikten son-
ra o olayın anısına önerilebileceği gibi (Şekil 
1) olayın gerçekleştiği ana tanıklık etmiş bir 
kule de toplum hafızasında süreklilik adına 
korunabilir. Üzerinde halen şarapnel izlerini 
taşıyan Torre Asinelli Kulesi (Şekil 2) bugün 

Bologna’nın kamusal belleğinin en önemli 
parçasıdır (Lozano, 1990: 295). Diğer taraf-
tan herhangi bir kule, dramatik bir şekilde 
ortadan kaldırılmış olsa da, kent hafızasına 
kazınan o dramın varlığı sanal gösterimlerle 
korunarak önemli bir ‘kentsel-imge’ olarak 
sürekliliği sağlanabilir (Şekil 3). Bu dinamik 
örgüsel süreçte, anlamın ayrıştırılamaz gücü 
herhangi bir simgenin ‘kentsel-imge’ olarak 
kalıcılığına imkân tanır ve bazen sadece için-
de bulunduğu kültürün üyeleri değil, pek çok 
kültür için de bir şey ifade eder hale gelir.  
Elbette ki toplumun bir ‘imge’ ile kurduğu bu 
tür bir ‘anlam yüklü örgüsel bağlılık’, onu 
dönemin kahraman mimarlarının ‘meta-imge’ 
önerimlerinden farklı kılacaktır.  

 

Şekil 1. Çanakkale Şehitler Abidesi, Ça-
nakkale, Türkiye4 

 

Şekil 2. 1109-10 Torre Asinelli Kulesi, Bo-
logna, İtalya5 

                                                            
4 http://www.milliirade.com/haber/5477/zafer-gunu 
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kalıcılığına imkân tanır ve bazen sadece için-
de bulunduğu kültürün üyeleri değil, pek çok 
kültür için de bir şey ifade eder hale gelir.  
Elbette ki toplumun bir ‘imge’ ile kurduğu bu 
tür bir ‘anlam yüklü örgüsel bağlılık’, onu 
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nakkale, Türkiye4 

 

Şekil 2. 1109-10 Torre Asinelli Kulesi, Bo-
logna, İtalya5 

                                                            
4 http://www.milliirade.com/haber/5477/zafer-gunu 

 

Şekil 3. İkiz Kuleler Adına Yapılan Tribu-
te in Light Enstalasyonu, New York, ABD6 

AMAÇ 

Bir simge önerimi, bazen ulusun kalbinde 
derin iz bırakan bir olayın/kutlamanın temsili 
ile olabileceği gibi, bazen ise bir ulus için 
anlam ifade eden yüce bir kimliğin ismi ile 
temsili (yası tutulan yüce kimliğin ismini 
taşıyan bir eser) şeklinde de olabilir. Bu ma-
kalenin tartışma konusunu oluşturan Anka-
ra’nın Atakule’si ülke genelinde yüce bir 
kimliğin ismi ile temsil edilmesi bağlamında 
kentlinin gönlünde yer etmiş bir yapıdır. Bu 
makale; çalışmanın ana inceleme nesnesini 
oluşturan Atakule’nin, Ankara’nın simge 
yapısı olma durumundan kentsel-imge olma 
durumuna evrilme sürecinin tarihsel ve an-
lamsal bağlamlarıyla çözümlemesini yapmayı 
amaçlar. Bu çözümleme; Atakule’nin kentsel-
imge olarak var olabilme ve sürekliliğini ko-
ruyabilme potansiyelinin altında yatan temel 
sebepleri ortaya koymayı hedefler ve bu doğ-

                                                                                           
5  https://tr.pinterest.com/pin/370984088039513 

681/?lp=true 
6  https://www.thecultureconcept.com/towers-

symbols-of-hope-and-freedom 

rultuda çalışma; yalnızca kent adına söylem 
ve hizmet üretenlerin değil, aynı zamanda 
kentlinin belleğindeki Atakule’nin yerini keş-
fetmeye ve bu durumu oluşturan, aynı za-
manda sürekli kılan etkenleri aydınlatmaya 
odaklanır. “Atakule fikri, kentli için kalıcı bir 
imge kaygısıyla mı ortaya atılmıştır” sorusu 
ile kaleme alınan bu çalışmada amaç; 
1980’lerde bir ‘meta-imge’ olarak tüketilme 
amaçlı önerilen herhangi bir ‘kule’ imgesinin, 
bugün nasıl bir kentsel-imge olabildiği gerçe-
ğini ortaya koymaktır (Şekil 4).  

 

Şekil 4. İmgesel Dönüşüm 

Kentsel-imgenin sürekliliği irdelenirken Ata-
kule’nin alt bazasını oluşturan alışveriş mer-
kezinin 2018’de geçirdiği dönüşüme de baş-
vurularak, bu sürekliliğin dönüşüm ile ilişkisi 
de makale kapsamına alınmıştır. 

YÖNTEM 

1980’lerden günümüze kadar olan süreçte, 
çeşitli medya ve iletişim araçlarında yer alan 
görseller taranarak bir araya getirilmiştir. 
Yazarlar tarafından bu görsellerin farklı baş-
lıklar altında birçok kez farklı kombinasyon-
ları üretilmiş ve görseller gruplandırılmıştır. 
Bu farklı kombinasyon gruplamaları sonu-
cunda analizler, Atakule’nin kentsel-imge 
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değerini ortaya koymayı hedefleyen üç farklı 
grup altında açıklanmıştır:  

 Atakule’nin kent adına/kent için hizmet 
ve söylem üretmek, eylem ve temsil alanı 
tanımlamak adına kullanımı,  

 Atakule’nin kentlinin toplumsal belleği-
nin sonucu olarak kullanımı,  

 Atakule’nin kendini ifade etmek için kul-
lanımı. 

Çalışmaya konu olan Atakule’nin alt bazasını 
oluşturan alışveriş merkezinin geçirmekte 
olduğu dönüşüm yine çeşitli medya iletişim 
araçlarında yer alan görsellerle ele alınmış, 
ayrıca yapılan yerinde tespitler aracılığıyla 
desteklenmiştir. 

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Çalışma, Ankara’nın Atakule’si üzerinden 
kentlerin simge arayışlarının ürünü olarak 
ortaya konan mimari nesnelerin kentsel-
imgeye evrilme sürecine ve bu süreci olanaklı 
kılan nedenlere odaklanır. Bu süreç birçok 
parametre (coğrafi konum, yer, tarih, ideoloji, 
sosyo-kültürel değerler, ekonomi vb.) ile iliş-
kilendirilerek birçok şekilde açıklanabilir; 
ancak bu çalışma yalnızca Atakule örneği 
üzerinden ve Atakule ile ilişkilendirilen pa-
rametreler ile açıklanmaktadır. Çalışma; 
1980’den günümüze oluşturulmuş görsel ör-
neklerin taranması ve derlenmesi üzerinden 
yürütülmüştür; ancak görsel algının Ataku-

le’ye yoğunlaşması sebebiyle gözden kaçı-
rılmış görsel örneklerin olması olanaklıdır. 
Ayrıca, dönüşüm geçirerek 2018 yılında ye-
niden inşa edilerek açılan bazanın mimari 
değerleri ve sunduğu/sunamadığı olanaklar 
bu çalışmanın sınırları dışında tutulmuştur. 

POSTMODERN DÖNEMDE BİR META 
OLARAK ATAKULE’NİN İNŞASI ve 
BUGÜN YENİDEN İNŞASI 

Ankara’da özellikle 1980’lerde, yeni kent-
leşme hareketleri ve buna bağlı olarak da 
yeni yaşam stillerinin ortaya çıktığı postmo-
dern bir dönem yaşanmakta, tüketim ideoloji-
leri kentte bu dönemde etkisini göstermekte-
dir. 1980 sonrasında teknoloji ve ekonomide 
yaşanan değişimlerle birlikte, tüketim arzu-
sunun katlanarak arttığı ve buna hizmet eden 
‘meta’nın üretimine yönelik yeni arayışlar ile 
birlikte gündelik yaşamda geleneksel değerle-
rin kırılmaya başladığı ve gündelik yaşantının 
yeni anlamlar kazandığı görülür. Bu bağlam-
da bir kule fikri ile beraber tasarlanacak alış-
veriş merkezi yapısı, kültürel ve kentsel de-
ğerlerdeki değişime yanıt arayışı olarak de-
ğerlendirilebilir. Bu amaca hizmet etmesi için 
seçilen Amerikan Subay Kulübü’nün konum-
landığı Çankaya’daki Atakule arsası, 1987’de 
belediye yetkilileri tarafından boşaltılarak 
yap-işlet uygulamasıyla birlikte Anıtsal Yapı-
lar Şirketi’ne (sonraki adı SUMMA) devre-
dilmiştir. Mimar Ragıp Buluç’un belirttiği 
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oluşturan alışveriş merkezinin geçirmekte 
olduğu dönüşüm yine çeşitli medya iletişim 
araçlarında yer alan görsellerle ele alınmış, 
ayrıca yapılan yerinde tespitler aracılığıyla 
desteklenmiştir. 
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Çalışma, Ankara’nın Atakule’si üzerinden 
kentlerin simge arayışlarının ürünü olarak 
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sosyo-kültürel değerler, ekonomi vb.) ile iliş-
kilendirilerek birçok şekilde açıklanabilir; 
ancak bu çalışma yalnızca Atakule örneği 
üzerinden ve Atakule ile ilişkilendirilen pa-
rametreler ile açıklanmaktadır. Çalışma; 
1980’den günümüze oluşturulmuş görsel ör-
neklerin taranması ve derlenmesi üzerinden 
yürütülmüştür; ancak görsel algının Ataku-

le’ye yoğunlaşması sebebiyle gözden kaçı-
rılmış görsel örneklerin olması olanaklıdır. 
Ayrıca, dönüşüm geçirerek 2018 yılında ye-
niden inşa edilerek açılan bazanın mimari 
değerleri ve sunduğu/sunamadığı olanaklar 
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OLARAK ATAKULE’NİN İNŞASI ve 
BUGÜN YENİDEN İNŞASI 

Ankara’da özellikle 1980’lerde, yeni kent-
leşme hareketleri ve buna bağlı olarak da 
yeni yaşam stillerinin ortaya çıktığı postmo-
dern bir dönem yaşanmakta, tüketim ideoloji-
leri kentte bu dönemde etkisini göstermekte-
dir. 1980 sonrasında teknoloji ve ekonomide 
yaşanan değişimlerle birlikte, tüketim arzu-
sunun katlanarak arttığı ve buna hizmet eden 
‘meta’nın üretimine yönelik yeni arayışlar ile 
birlikte gündelik yaşamda geleneksel değerle-
rin kırılmaya başladığı ve gündelik yaşantının 
yeni anlamlar kazandığı görülür. Bu bağlam-
da bir kule fikri ile beraber tasarlanacak alış-
veriş merkezi yapısı, kültürel ve kentsel de-
ğerlerdeki değişime yanıt arayışı olarak de-
ğerlendirilebilir. Bu amaca hizmet etmesi için 
seçilen Amerikan Subay Kulübü’nün konum-
landığı Çankaya’daki Atakule arsası, 1987’de 
belediye yetkilileri tarafından boşaltılarak 
yap-işlet uygulamasıyla birlikte Anıtsal Yapı-
lar Şirketi’ne (sonraki adı SUMMA) devre-
dilmiştir. Mimar Ragıp Buluç’un belirttiği 

üzere, 7 kulenin yapımını Ankara Büyükşehir 
Belediyesi adına üstlenen Anıtsal Yapılar 
Şirketi, herhangi bir program veya ölçüte 
bağlı kalmaksızın ileride kentin simgesi ola-
bilecek bir yapı tasarlamaları için 70-80 mi-
mar tespit etmiştir. Sonrasında çeşitli eleme-
lerle bu sayı öncelikle 17’ye, sonrasında 3’e 
düşürülmüştür. Bu üç mimar içerisinde yer 
alan Ragıp Buluç’un önerisiyle, elemeleri 
geçen bu üç mimardan kule tasarımı eskizleri 
ve tasarım fikri raporu talep edilmiş ve tek 
koşul olarak kule için 125 metre yükseklik 
sınırı konulmuştur.  Tüm bu çabaların sonu-
cunda toplam üç mimarın önerisi içerisinden 
Ragıp Buluç’un kule önerisinin uygulanma-
sına karar verilmiştir. Çok hızlı bir şekilde 
inşa edilen kule, Ankara’nın başkent oluşu-
nun yıldönümünde dönemin başbakanı Tur-
gut Özal tarafından 13 Ekim 1989’da açılmış-
tır. Atakule ismi kuleye ve alışveriş merkezi-
ne verilmeden önce halka duyurulmuş ve 
ismini halkın vermesi talep edilmiştir. Proje-
nin değil ama ismin verilmesi sürecinde kat-
kısını koyan halk, anlamsal içeriği yoğun 
olandan yana tercihini kullanmıştır. 

                                                            
7  Mimar Ragıp Buluç ile 2018 yılı Nisan ayında 

Yüksek Mimar Elif Tektaş ve makale yazarların-
dan Yüksek Mimar Gülçe Sözen tarafından röpor-
taj yapılmış, dijital ortamda sorular sorularak yanıt-
lar alınmıştır. 

 

Şekil 5. Kulenin İsim Önerisi Duyuru İla-
nı8  

Projenin gündemde olduğu yıllarda Atakule, 
Jansen Planı’nda Ankara için belirlenen en 
önemli akslardan biri olan Atatürk Bulva-
rı’nın güney ucunu tutmaktadır. Aksın kuzey 
ucunda ise tarihi kent merkezi Ulus yer al-
maktadır. 1980’lerde Ankara’nın en yüksek 
tepesinde konumlanan Çankaya, Atakule ile 
artık yeni bir odak noktasıdır. 1980’lerin so-
nunda kentin güneyinde görülen bu yeni ge-
lişmeyi Çankaya Bölgesi üzerinden okumak 
mümkündür: kule arsası, Cinnah Caddesi ve 
Çankaya Caddesi’nin kesiştiği, Botanik 
Park’ın derin ve uzun boşluğunun sonlandığı 
bir bölgede, Ankara’ya hâkim bir köşe parsel 
üzerinde konumlanır. Kule, kuzey yönünde 
Botanik Park ile çevriliyken, güney yönünde 
Ankara’nın önemli kavşaklarından birine 
açılmaktadır. Kule ve park arasındaki bu ge-
rilim, kuleye park üzerinde hâkimiyetini ko-
ruyan ve zemin ile ilişkisinde de parktan güç 
                                                            
8  http://www.moblogankara.org/mimarlardan/ 

2014/12/16/atakulenin-yks-nereden-kt-bu-sperler- 
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alan bir olanak tanır. Atakule, yapıldığı dö-
nemden bugüne kentin Ankara Kalesi’nden 
sonra anılan diğer seyir noktasıdır: Kale, ken-
tin güneyine, Atakule ise kuzeyine bakan bir 
seyir noktasıdır. 

 

Şekil 6. Jansen Planı Üzerinde Tarihsel 
Sürecinde Ankara İçin Tanımlanan Üç 
Farklı Merkez (Ulus, Kızılay, Çankaya) 

Atakule’nin konumunun kentle kurduğu iliş-
kinin zayıf olması, biçimsel olarak içe dönük 
mimari tavrı, kule ile kuramadığı içsel birlik-
telik, kentte sayıları gün geçtikçe artan alış-
veriş merkezleri, otoparkının ücretli olması 
gibi çoğaltılabilecek pek çok neden sonucu, 
kule bazası popülerliğini yitirerek 2014 yılı 
itibariyle bütünüyle yıkım sürecine dâhil 
edilmiştir. Mark Auge’nin (1995: 75-115) 
‘yok yer’i olarak tariflenebilecek bu bazanın 
yıkımı sürecinde halkın sesinin çok da yük-
seldiği söylenemez. Belli ki bu ‘yok yer’ bir 

‘yer’ haline dönüşememiştir (Arın, 2017: 
134).  Yapının yeni sahibi olan Atakule GYO 
projede güncel gereksinimlere yönelik baza 
yapısının yenilenmesi üzerine proje çalışma-
ları başlatmıştır. Önceki kullanımında yapı 
dışından girilerek kullanılan kule, dönüşüm 
projesinde yapının içine dâhil edilerek vadi 
cephesine yaslanmış ve yapı içerisindeki boş-
luktan da algılanması sağlanarak kullanıcı ile 
farklı bir görsel ve işlevsel diyaloğa girmiştir. 
Yerli’nin (2016: 2) de ifade ettiği gibi yapı-
lar, günümüz kentlerinde yeşil alanların sür-
dürülebilirliği sürecine katkı koymak duru-
mundadırlar. Teraslarla yukarı doğru açılan 
yapının üst kotunda kurgulanan iç boşluk 
birlikteliğinde, mevcut parkla bir süreklilik 
ilişkisi oluşturulması ve böylelikle yapıya 
değer katan zengin bir mekân deneyimi sağ-
lanması hedeflenmiştir.9 

  

                                                            
9  Mimar Ali Osman Öztürk ile 2018 yılı Nisan ayın-

da Atakule Alışveriş Merkezi Dönüşüm Projesi 
Üzerine Yüksek Mimar Gülçe Sözen tarafından A 
Tasarım Mimarlık Ofisi’nde röportaj gerçekleşti-
rilmiştir. 
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sonra anılan diğer seyir noktasıdır: Kale, ken-
tin güneyine, Atakule ise kuzeyine bakan bir 
seyir noktasıdır. 

 

Şekil 6. Jansen Planı Üzerinde Tarihsel 
Sürecinde Ankara İçin Tanımlanan Üç 
Farklı Merkez (Ulus, Kızılay, Çankaya) 

Atakule’nin konumunun kentle kurduğu iliş-
kinin zayıf olması, biçimsel olarak içe dönük 
mimari tavrı, kule ile kuramadığı içsel birlik-
telik, kentte sayıları gün geçtikçe artan alış-
veriş merkezleri, otoparkının ücretli olması 
gibi çoğaltılabilecek pek çok neden sonucu, 
kule bazası popülerliğini yitirerek 2014 yılı 
itibariyle bütünüyle yıkım sürecine dâhil 
edilmiştir. Mark Auge’nin (1995: 75-115) 
‘yok yer’i olarak tariflenebilecek bu bazanın 
yıkımı sürecinde halkın sesinin çok da yük-
seldiği söylenemez. Belli ki bu ‘yok yer’ bir 

‘yer’ haline dönüşememiştir (Arın, 2017: 
134).  Yapının yeni sahibi olan Atakule GYO 
projede güncel gereksinimlere yönelik baza 
yapısının yenilenmesi üzerine proje çalışma-
ları başlatmıştır. Önceki kullanımında yapı 
dışından girilerek kullanılan kule, dönüşüm 
projesinde yapının içine dâhil edilerek vadi 
cephesine yaslanmış ve yapı içerisindeki boş-
luktan da algılanması sağlanarak kullanıcı ile 
farklı bir görsel ve işlevsel diyaloğa girmiştir. 
Yerli’nin (2016: 2) de ifade ettiği gibi yapı-
lar, günümüz kentlerinde yeşil alanların sür-
dürülebilirliği sürecine katkı koymak duru-
mundadırlar. Teraslarla yukarı doğru açılan 
yapının üst kotunda kurgulanan iç boşluk 
birlikteliğinde, mevcut parkla bir süreklilik 
ilişkisi oluşturulması ve böylelikle yapıya 
değer katan zengin bir mekân deneyimi sağ-
lanması hedeflenmiştir.9 

  

                                                            
9  Mimar Ali Osman Öztürk ile 2018 yılı Nisan ayın-

da Atakule Alışveriş Merkezi Dönüşüm Projesi 
Üzerine Yüksek Mimar Gülçe Sözen tarafından A 
Tasarım Mimarlık Ofisi’nde röportaj gerçekleşti-
rilmiştir. 

 

   

   

Şekil 7. Atakule Dönüşüm Projesi10  

BULGULAR 

Çeşitli medya ve iletişim araçlarında yer alan, 
Atakule’nin imge değerini ortaya koymayı 
hedefleyen görseller aşağıdaki başlıklar kap-
samında analiz edilmiştir: 

 Atakule’nin kent adına/kent için hizmet 
ve söylem üretmek, eylem ve temsil alanı 
tanımlamak adına kullanımı,  

 Atakule’nin kentlinin toplumsal belleği-
nin sonucu olarak kullanımı,  

 Atakule’nin kendini ifade etmek için kul-
lanımı. 

                                                            
10  Görseller A Tasarım Mimarlık Ofisi tarafından 

paylaşılmıştır. 

Atakule’nin kent adına/kent için hizmet ve 
söylem üretmek, eylem ve temsil alanı ta-
nımlamak adına kullanımı;  

Kamu ve özel kurum/kuruluşların logo ve 
görsel çalışmaları, kent özelinde düzenlenen 
kampanya,  etkinlik ve yarışmalar ile Anka-
ra’nın başkent oluşuna dair düzenlenen kut-
lamalar adına oluşturulan görsel çalışmaları 
içermektedir. Ankara kenti için kamu hizmet-
lerini temsil eden Belediye Başkanlığı başta 
olmak üzere kent adına ve kent için hizmet 
veren kamu kuruluşlarının logolarında Ataku-
le’nin kullanımı, onun, kentin mekânsal hafı-
zasında yer bulduğunu destekler niteliktedir. 
Kuruluş tarihi 1984 olan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ve özelleştirilme sürecinden ba-
ğımsız tutularak temeli 1988 kuruluşlu EGO 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Başkent Gaz logo-
larında 1989 açılış tarihli Atakule görseline 
yer verilmesi, kuruluşların kenti imgesel bağ-
lamda ifade etmek için Atakule’ye başvur-
duklarını gösterir (Şekil 8).  Bu kamu kuru-
luşları, medya ve iletişim araçlarında yayın-
lanan süreli veya kalıcı görsellerde hizmet ve 
eylem alanlarını tanımlamak ve kentin temsi-
liyetini vurgulamak için Atakule imgesini 
kullanmıştır. İmgeler dizisi içerisinde Ataku-
le’nin tek başına varlığı yanı sıra, farklı kent-
sel imgelerle birlikteliği de söz konusudur. 
Örneğin Atakule; Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi logosunda Kocatepe Cami ile birlikte 
değerlendirilmiştir. Büyükşehir Belediye-
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si’nin örneklenen diğer yayınlarında ise bir-
çok imgeler dizisi yer almakla birlikte, Ata-
kule’nin her zaman aynı kare içerisinde Anıt-
kabir ile yan yana birlikteliği dikkat çeker 
(Şekil 9). 

    

Şekil 8. Ankara’da Yer Alan Kamu Ku-
rumları Logo Örnekleri11 

 

Şekil 9. Ankara’da Yer Alan Kamu Ku-
rumlarının Medya ve İletişim Araçlarında 

Yayınlanan Görsel Örnekler12 

                                                            
11  Şekil 8a. Ankara Büyükşehir Belediyesi Logosu 

(https://www.ankara.bel.tr/amblem-ve-logolar/); 
Şekil 8b. Başkent Gaz- Başkent Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş. Logosu (https://seeklogo.com/vector-
logo/307897/baskentgaz) 

12  Şekil 9a. Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet 
Sitesi Kapak Görseli (https://www.ankara.bel.tr/), 
Şekil 9b. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet 
Memnuniyeti Formu Görseli 
(https://www.ankara.bel.tr/)  

Kamu kurumları ile benzer şekilde, Ankara 
kuruluşlu, Ankara’da faaliyet gösteren, Anka-
ra’ya hizmet veren özel kurumlar da hizmetin 
yapıldığı alanı ifade etmek üzere Atakule 
imgesini araç olarak kullanmışlardır. Örne-
ğin; 1956’da Ankara’da kurulan kuruyemiş 
firmasının paketleme ürününde (Şekil 10a) 
Atakule’ye yer vermesi, Atakule’nin ve fir-
manın tarihsel süreçlerinin birbirinden ba-
ğımsız süreçler olmasına rağmen firmanın, 
Atakule’nin kentsel ve toplumsal bellek oluş-
turmuş olma durumunu kullandıklarını yan-
sıtmaktadır. Bu durum; Atakule’nin yalnızca 
kentsel ve toplumsal bellekte var olma duru-
munu değil, aynı zamanda kentsel ve toplum-
sal bellekteki sürekliliğini de ifade etmektedir 
denilebilir. Ayrıca, firma veya markaların 
kimliksizlik durumlarına çözüm arayışı ola-
rak hizmet verdikleri kenti temsil etmeyi seç-
tikleri ve logolarında kent adına imgeler dizi-
si oluşturdukları da söylenebilir (Şekil 10b, 
10c ve 10d). Bu görseller üzerinden yapılabi-
lecek bir diğer çıkarım ise; arşivlenen dört 
örnekte de imge dizileri içerisinde Ataku-
le’nin değişmez imge ögesi olarak yerini ko-
ruduğu ve Atakule’ye eşlik eden bir diğer 
değişmez imgenin Anıtkabir olduğudur. 

b a 

a 

b 
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si’nin örneklenen diğer yayınlarında ise bir-
çok imgeler dizisi yer almakla birlikte, Ata-
kule’nin her zaman aynı kare içerisinde Anıt-
kabir ile yan yana birlikteliği dikkat çeker 
(Şekil 9). 

    

Şekil 8. Ankara’da Yer Alan Kamu Ku-
rumları Logo Örnekleri11 

 

Şekil 9. Ankara’da Yer Alan Kamu Ku-
rumlarının Medya ve İletişim Araçlarında 

Yayınlanan Görsel Örnekler12 
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Şekil 8b. Başkent Gaz- Başkent Doğalgaz Dağıtım 
A.Ş. Logosu (https://seeklogo.com/vector-
logo/307897/baskentgaz) 

12  Şekil 9a. Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet 
Sitesi Kapak Görseli (https://www.ankara.bel.tr/), 
Şekil 9b. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet 
Memnuniyeti Formu Görseli 
(https://www.ankara.bel.tr/)  

Kamu kurumları ile benzer şekilde, Ankara 
kuruluşlu, Ankara’da faaliyet gösteren, Anka-
ra’ya hizmet veren özel kurumlar da hizmetin 
yapıldığı alanı ifade etmek üzere Atakule 
imgesini araç olarak kullanmışlardır. Örne-
ğin; 1956’da Ankara’da kurulan kuruyemiş 
firmasının paketleme ürününde (Şekil 10a) 
Atakule’ye yer vermesi, Atakule’nin ve fir-
manın tarihsel süreçlerinin birbirinden ba-
ğımsız süreçler olmasına rağmen firmanın, 
Atakule’nin kentsel ve toplumsal bellek oluş-
turmuş olma durumunu kullandıklarını yan-
sıtmaktadır. Bu durum; Atakule’nin yalnızca 
kentsel ve toplumsal bellekte var olma duru-
munu değil, aynı zamanda kentsel ve toplum-
sal bellekteki sürekliliğini de ifade etmektedir 
denilebilir. Ayrıca, firma veya markaların 
kimliksizlik durumlarına çözüm arayışı ola-
rak hizmet verdikleri kenti temsil etmeyi seç-
tikleri ve logolarında kent adına imgeler dizi-
si oluşturdukları da söylenebilir (Şekil 10b, 
10c ve 10d). Bu görseller üzerinden yapılabi-
lecek bir diğer çıkarım ise; arşivlenen dört 
örnekte de imge dizileri içerisinde Ataku-
le’nin değişmez imge ögesi olarak yerini ko-
ruduğu ve Atakule’ye eşlik eden bir diğer 
değişmez imgenin Anıtkabir olduğudur. 

b a 

a 

b 

 

Şekil 10. Ankara’da Yer Alan Özel Ku-
rumlara Ait Görsel Örnekler13 

Ulusal ve hatta uluslararası olarak hizmet 
veren markaların Ankara için özel olarak 
oluşturulmuş kampanyalarında ‘Ankara için 
özel olma durumunu’ ifade etmek, bir diğer 
deyişle markanın kampanya alanını tanımla-
mak için Atakule imgesini araçsallaştırdığı 
görülür. Havayolu, telefon, operatör gibi sek-
törlerde hizmet veren firmaların kampanya 
içeriklerinden bağımsız olarak, Ankara’yı 
yalnızca Atakule ile özdeşleştirdiği, kenti bir 
imge dizisi içerisinde ifade etmek yerine tekil 
bir kentsel-imge ile ifade ettiği görülür (Şekil 
11).   Bu durum bir kez daha, Atakule’nin 

                                                            
13  Şekil 10a. Ankara Kuruluşlu Bir Markaya Ait 

Paket Örneği (Gülçe Sözen arşivi); Şekil 10b. An-
kara Kuruluşlu Bir Marka Logosu 
(http://www.firmasec.com/firma/tzcczz-by-long/); 
Şekil 10c. Ankara’da Hizmet Veren Özel Bir Firma 
Logosu (http://epoksiankara.com/); Şekil 10d. An-
kara’da Turizm Şirketine Ait Araç Görseli (Gülçe 
Sözen arşivi)  

Ankara için kentsel-imge değerinin var oldu-
ğunu ve kalıcı kılındığını desteklemektedir. 

  

Şekil 11. Ankara için Özel Olarak Üretilen 
Kampanya Örnekleri14 

Ankara’da düzenlenen kongre, konferans, 
sempozyum, zirve, buluşma, festival gibi 
birçok etkinlik için düzenlenen duyuru ve 
afişlerde etkinlik yerini ön plana çıkaran tasa-
rımlara rastlanmaktadır. Çalışma kapsamında 
ulaşılan birçok örnekte Ankara’da düzenle-
nen etkinlikler için Ankara imgeler dizisinin 
etkinlik içeriğinden (görsellerde sinema, tıp, 
elektronik oyun, teknoloji, girişimcilik vb. 
birçok içerik mevcuttur) bağımsız olarak kul-
lanıldığı görülmüştür. Daha önce belirtilen 
kamu kuruluşlarının imgeler dizisi kullanım-

                                                            
14  Şekil 11a. Bir Havayolu Şirketi Tarafından Oluştu-

rulmuş Kampanya Görseli 
(https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/haberler-
ve-duyurular/ankaradan-antalya-ve-izmire-gunun-
ilk-ucuslari-bizden); Şekil 11b. Bir Telefon Mar-
kası Tarafından Oluşturulmuş Kampanya Görseli 
(Gülçe Sözen arşivi); Şekil 11c. Bir Operatör Mar-
kası Tarafından Oluşturulmuş Kampanya Görseli 
(Gülçe Sözen arşivi) 

a 

b 

b 

c d 
a 
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larına paralel olarak, etkinlik duyuru ve afiş-
lerinde de imgeler dizisi içerisinde Ataku-
le’nin varlığını koruduğu gözlemlenir. Tekil 
olarak var olduğu örnekler de bulunmasına 
rağmen (Şekil 12a ve 12d), Atakule’nin 
Anıtkabir ile olan yan yana birlikteliğinin 
olduğu tasarımlar dikkat çekicidir (Şekil 12c, 
12e, 12f ve 12g). 

  

  

  

Şekil 12. Ankara’da Düzenlenen Etkinlik 
Duyurularından Örnekler15 

                                                            
15  Şekil 12a. 21. Ankara Uluslararası Film Festivali 

Afişi, 2010 
(://www.instagram.com/p/BdYDhdRlvKr/); Şekil 
12b. Ankara’da Gerçekleşen Bir Kongre Duyurusu, 
2017 (http://kliniktoksikolojidernegi.org/2017-
ankara-22-ulusal-kongre/); Şekil 12c. Ankara’da 
Gerçekleşen Bir Etkinlik Haber Görseli, 2014 

Atakule imgesinin Ankara’nın başkent oluşu 
etkinlikleri kapsamında, etkinlik görsellerin-
de yoğunlukla kullanılması dikkat çekicidir. 
13 Ekim 1923 tarihinde başkent olarak ilan 
edilen Ankara için düzenlenen kutlama etkin-
liklerinin afişlerinde 1989 açılış tarihli Ata-
kule görsellerinin kullanımı, afiş tasarımla-
rında Ankara ile bütünleştirilen imge değerle-
rine odaklanıldığını ve burada Atakule’nin 
baskın bir imaj olarak tercih edildiği fikrini 
desteklemektedir. Ankara’nın başkent olduğu 
tarihte Atakule kentteki yerini almasa dahi, 
kulenin afişlerde kullanılıyor olması; Ataku-
le’nin 13 Ekim 1989’da, Ankara’nın başkent 
oluşu yıldönümünde açılmış olması bağla-
mında Atakule’nin Ankara ile kurduğu imge-
sel ilişkiyi ortaya koyar (Şekil 13).  

  

                                                                                           
(https://www.kadinyazilimci.com/rails-girls-
ankara-etkinligi/); Şekil 12d. Ankara’da Düzen-
lenen Bir Etkinlik Duyurusu, 2018 
(https://www.makerhareketi.com/ankara-mini-
maker-faire-31-martta/); Şekil 12e. Ankara’da 
Gerçekleşen Bir Oyun Etkinliği Duyurusu, 2017 
(http://geekhane.com/ankara-e-game-show-
izlenimleri-ankaranin-aradigi-etkinlik-mi/); Şekil 
12f. Ankara’da Gerçekleşen Girişimciler Zirvesi 
Haber Görseli, 2016 
(https://etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/ankar
a-startup/669); Şekil 12g. Ankara’da Gerçekleşen 
Teknoloji Temalı Bir Etkinlik Afişi, 2016 
(https://etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/devfe
st-ankara-2016/638) 

a b c 
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larına paralel olarak, etkinlik duyuru ve afiş-
lerinde de imgeler dizisi içerisinde Ataku-
le’nin varlığını koruduğu gözlemlenir. Tekil 
olarak var olduğu örnekler de bulunmasına 
rağmen (Şekil 12a ve 12d), Atakule’nin 
Anıtkabir ile olan yan yana birlikteliğinin 
olduğu tasarımlar dikkat çekicidir (Şekil 12c, 
12e, 12f ve 12g). 

  

  

  

Şekil 12. Ankara’da Düzenlenen Etkinlik 
Duyurularından Örnekler15 

                                                            
15  Şekil 12a. 21. Ankara Uluslararası Film Festivali 

Afişi, 2010 
(://www.instagram.com/p/BdYDhdRlvKr/); Şekil 
12b. Ankara’da Gerçekleşen Bir Kongre Duyurusu, 
2017 (http://kliniktoksikolojidernegi.org/2017-
ankara-22-ulusal-kongre/); Şekil 12c. Ankara’da 
Gerçekleşen Bir Etkinlik Haber Görseli, 2014 

Atakule imgesinin Ankara’nın başkent oluşu 
etkinlikleri kapsamında, etkinlik görsellerin-
de yoğunlukla kullanılması dikkat çekicidir. 
13 Ekim 1923 tarihinde başkent olarak ilan 
edilen Ankara için düzenlenen kutlama etkin-
liklerinin afişlerinde 1989 açılış tarihli Ata-
kule görsellerinin kullanımı, afiş tasarımla-
rında Ankara ile bütünleştirilen imge değerle-
rine odaklanıldığını ve burada Atakule’nin 
baskın bir imaj olarak tercih edildiği fikrini 
desteklemektedir. Ankara’nın başkent olduğu 
tarihte Atakule kentteki yerini almasa dahi, 
kulenin afişlerde kullanılıyor olması; Ataku-
le’nin 13 Ekim 1989’da, Ankara’nın başkent 
oluşu yıldönümünde açılmış olması bağla-
mında Atakule’nin Ankara ile kurduğu imge-
sel ilişkiyi ortaya koyar (Şekil 13).  

  

                                                                                           
(https://www.kadinyazilimci.com/rails-girls-
ankara-etkinligi/); Şekil 12d. Ankara’da Düzen-
lenen Bir Etkinlik Duyurusu, 2018 
(https://www.makerhareketi.com/ankara-mini-
maker-faire-31-martta/); Şekil 12e. Ankara’da 
Gerçekleşen Bir Oyun Etkinliği Duyurusu, 2017 
(http://geekhane.com/ankara-e-game-show-
izlenimleri-ankaranin-aradigi-etkinlik-mi/); Şekil 
12f. Ankara’da Gerçekleşen Girişimciler Zirvesi 
Haber Görseli, 2016 
(https://etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/ankar
a-startup/669); Şekil 12g. Ankara’da Gerçekleşen 
Teknoloji Temalı Bir Etkinlik Afişi, 2016 
(https://etkinlik.webrazzi.com/etkinlik/detay/devfe
st-ankara-2016/638) 
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Şekil 13. Ankara’nın Başkent Oluşu Kut-
lama Görsellerinden Örnekler16 

Atakule’nin kentlinin toplumsal belleğinin 
sonucu olarak kullanımı;  

                                                            
16  Şekil 13a. Ankara’nın Başkent Oluşu Kutlama 

Görseli (http://www.simesen.org.tr/ankaranin-
baskent-olusunun-95-inci-yili-kutlu-olsun-haberi-
1658); Şekil 13b. Ankara’nın Başkent Oluşu Kut-
lama Görseli 
(http://www.aeo.org.tr/DuyuruModulu/Duyurular/
Details/34709); Şekil 13c. Ankara’nın Başkent 
Oluşu Kutlama Görseli (https://insta-
stalker.com/post/Bo3H_69AKK3/); Şekil 13d. An-
kara’nın Başkent Oluşu Kutlama Görseli 
(https://insta-stalker.com/post/BLfju2ZBw4v/); 
Şekil 13e. Ankara’nın Başkent Oluşu Kutlama 
Görseli (https://insta-
stalker.com/post/BLgBya4hF2k/)  

Ankara Kalkınma Ajansı başta olmak üzere, 
birçok farklı kurum tarafından Ankara temalı 
afiş veya ürün tasarımı ile fotoğraf yarışmala-
rı düzenlenmektedir. Burada kurumların An-
kara temasını vurgulamak için Ankara imge-
lerine başvurdukları gözlemlenir. Örneklerde 
de görülebileceği gibi (çalışma kapsamında 
derlenen birçok örnekten ikisine yer verilmiş-
tir); Atakule baskın bir kentsel-imge olarak 
imgeler dizisi içerisinde yer almaktadır. Ku-
rumların temayı vurgulamak üzere Ataku-
le’ye başvurması; birçok örnekte olduğu gibi, 
kenti tanımlamak ve kent adına söylem üret-
mek için kullanılan bir araçtır ve bu kategori 
içerisinde değerlendirilmiştir (Şekil 14).   

    

Şekil 14. Ankara Temalı Yarışma ve Ya-
rışma Sergisi Duyurularından Örnekler17 

                                                            
17  Şekil 14a. Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından 

Düzenlenen 1. Ankara ve Kültürel Değerler Temalı 
Afiş Yarışması Duyurusu, 2016 
(http://www.ankaraka.org.tr/tr/1-ankara-ve-
kulturel-degerler-temali-afis-
yarismasi_2897.html); Şekil 14b. Ankara Kalkın-
ma Ajansı Tarafından Düzenlenen 2. Ankara Te-
malı Ürün Tasarım Yarışması Duyurusu, 2018 
(http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-temali-urun-
tasarim-yarismasi-sartnamesi_4272.html); Şekil 
14c. Ankara Kalkınma Ajansı Sergi Duyurusu, 

a 

c 

b 

d 

e 
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Çalışma kapsamında Ankara Kalkınma Ajan-
sı tarafından düzenlenen 1. ve 2. Ankara ve 
Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmaları 
sonuç ürünleri incelenmiştir. 2016 yılında 
yapılan ‘1. Ankara ve Kültürel Değerler Te-
malı Afiş Yarışması’ kapsamında, 6 afiş; 
1.Ödül, 2.Ödül, 3.Ödül ve 3 adet mansiyon 
sıralaması yapılarak, 9 afiş ise sergilenmeye 
layık görülerek toplam 15 afiş dereceye gir-
miş ve yayınlanmıştır (Şekil 15). 15 afişin 
12’sinde Atakule kentsel-imge olarak afiş 
tasarımına dâhil edilmiş, 12’sinde de Anıtka-
bir ile birlikteliği gözlemlenmiştir. Ayrıca, 15 
eser sahibinin yalnızca 5 tanesi yarışmaya 
Ankara’dan katılmış olup 1., 2., 3. ve 3 tane 
mansiyon ödülü sahiplerinin hiçbiri Anka-
ra’dan katılmamıştır (Ankara Kalkınma 
Ajansı) (Şekil 15 ve 16). Bu sayılar, Ataku-
le’nin kentli kadar kent dışında yaşayanlar 
için de kentsel-imge tanımladığını göstermek-
tedir. Bireylerin Atakule’de herhangi bir de-
neyimi bulunmasa dahi, Ankara için bellek 
izlerinde kulenin var olduğu ve onun toplum-
sal bellekteki sürekliliği söz konusudur.  

                                                                                           
2018 (http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-temali-
urun-tasarim-yarismasi-sartnamesi_4272.html) 

 

Şekil 15. 1. Ankara ve Kültürel Değerler 
Temalı Afiş Yarışması 1. Ödül18 

2018 yılında yapılan ‘2. Ankara ve Kültürel 
Değerler Temalı Afiş Yarışması’ kapsamın-
da, 6 afiş 1.Ödül, 2.Ödül, 3.Ödül ve 3 adet 
mansiyon sıralaması yapılarak, 17 afiş ise 
sergilenmeye layık görülerek toplam 23 afiş 
dereceye girmiş ve yayınlanmıştır. 23 afişin 
16’sında Atakule kentsel-imge olarak afiş 
tasarımına dâhil edilmiş, 14’ünde de Anıtka-
bir ile birlikteliği gözlemlenmiştir (Ankara 
Kalkınma Ajansı) (Şekil 16).  

                                                            
18  http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-ve-kulturel-

degerler-temali-afis-yarismasi-
sonuclandi_3072.html 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / AprilYear: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:371 K:524
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(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)

473

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Çalışma kapsamında Ankara Kalkınma Ajan-
sı tarafından düzenlenen 1. ve 2. Ankara ve 
Kültürel Değerler Temalı Afiş Yarışmaları 
sonuç ürünleri incelenmiştir. 2016 yılında 
yapılan ‘1. Ankara ve Kültürel Değerler Te-
malı Afiş Yarışması’ kapsamında, 6 afiş; 
1.Ödül, 2.Ödül, 3.Ödül ve 3 adet mansiyon 
sıralaması yapılarak, 9 afiş ise sergilenmeye 
layık görülerek toplam 15 afiş dereceye gir-
miş ve yayınlanmıştır (Şekil 15). 15 afişin 
12’sinde Atakule kentsel-imge olarak afiş 
tasarımına dâhil edilmiş, 12’sinde de Anıtka-
bir ile birlikteliği gözlemlenmiştir. Ayrıca, 15 
eser sahibinin yalnızca 5 tanesi yarışmaya 
Ankara’dan katılmış olup 1., 2., 3. ve 3 tane 
mansiyon ödülü sahiplerinin hiçbiri Anka-
ra’dan katılmamıştır (Ankara Kalkınma 
Ajansı) (Şekil 15 ve 16). Bu sayılar, Ataku-
le’nin kentli kadar kent dışında yaşayanlar 
için de kentsel-imge tanımladığını göstermek-
tedir. Bireylerin Atakule’de herhangi bir de-
neyimi bulunmasa dahi, Ankara için bellek 
izlerinde kulenin var olduğu ve onun toplum-
sal bellekteki sürekliliği söz konusudur.  

                                                                                           
2018 (http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-temali-
urun-tasarim-yarismasi-sartnamesi_4272.html) 

 

Şekil 15. 1. Ankara ve Kültürel Değerler 
Temalı Afiş Yarışması 1. Ödül18 

2018 yılında yapılan ‘2. Ankara ve Kültürel 
Değerler Temalı Afiş Yarışması’ kapsamın-
da, 6 afiş 1.Ödül, 2.Ödül, 3.Ödül ve 3 adet 
mansiyon sıralaması yapılarak, 17 afiş ise 
sergilenmeye layık görülerek toplam 23 afiş 
dereceye girmiş ve yayınlanmıştır. 23 afişin 
16’sında Atakule kentsel-imge olarak afiş 
tasarımına dâhil edilmiş, 14’ünde de Anıtka-
bir ile birlikteliği gözlemlenmiştir (Ankara 
Kalkınma Ajansı) (Şekil 16).  

                                                            
18  http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-ve-kulturel-

degerler-temali-afis-yarismasi-
sonuclandi_3072.html 

  

  

 

 Şekil 16. 1. ve 2. Ankara ve Kültürel De-
ğerler Temalı Afiş Yarışmalarından Dere-

ce Alan Örnekler19 

2018 yılında yapılan ‘1. Ankara Temalı Ürün 
Tasarım Yarışması’ kapsamında ise 7 farklı 
ürün dereceye girmeye hak kazanmış olup, 
bu ürünlerin üçünde Atakule imgesine yer 
verilmiştir. Burada, kulenin ve bazasının kul-

                                                            
19  http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-ve-kulturel-

degerler-temali-afis-yarismasi-
sonuclandi_3072.html 

lanılmadığı (kullanım yoğunluğunun azaldığı 
da denebilir) veya bazasının yıkıldığı yıllarda 
dahi afişlerde kuleye yer verildiği gözlem-
lenmektedir (Şekil 17).   

  

Şekil 17. 1. Ankara Temalı Ürün Tasarım 
Yarışması Derece Alan Örnekler20 

Toplumda bireylerin Ankara için oluşturmuş 
olduğu gösterimler ve paylaşımlarda Ataku-
le’ye yer verildiği ve Anıtkabir’in yanı başın-
da yer verildiği gözlemlenmiştir (Şekil 18).    

   

Şekil 18. Ankara İçin Oluşturulmuş Birey-
sel Gösterimler21 

Gerek yarışmalar, gerekse de bireysel gösterim-
lerde Atakule imgesine sıklıkla rastlanılması, 

                                                            
20  http://www.ankaraka.org.tr/tr/ankara-temali-urun-

tasarim-yarismasi-sonuclandi_4125.html 
21  Şekil 18a. Ankara İllüstrasyonu 

(https://gezipgordum.com/eglenceli-cizimlerle-
dunya-turu/); Şekil 18b. Ankara İllüstrasyonu 
(https://dribbble.com/shots/4239776-Ankara-City-
Illustration) 

a b 
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toplumun zihninde Ankara’nın Atakule imgesi ile 
var olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır.  

Atakule’nin kendini ifade etmek için kul-
lanımı;  

Bu kategori kapsamında, geçmişten günü-
müzde Atakule bünyesinde faaliyet gösteren 
işletmeler, topluluklar ve Atakule’nin bütü-
nünü temsil eden görsel çalışmalar derlen-
miştir. Atakule bazası içerisinde faaliyet 
gösteren bu işletme ve toplulukların, 
kendilerini kule bazasıyla ilişkilendirmeleri 
ilgi çekicidir (Şekil 19, 20 ve 21). 

  

Şekil 19. Atakule Logosu22 

  

   

Şekil 20. Atakule Bünyesinde Faaliyet Gös-
termiş / Gösteren İşletme ve Topluluklar23 
                                                            
22 http://www.atakule.com.tr/ 

  

Şekil 21. Ankara İçin Oluşturulmuş Kül-
türel Tasarım Nesnesi Örnekleri24 

Makale başında da belirtildiği üzere, Atakule 
bazası 2014 yılı itibariyle dönüşüm sürecine 
dâhil olmuş ve tamamlanan baza 29 Ekim 
2018 tarihinde açılmıştır. Atakule bazasının 
açılışına dair haber, duyuru, reklam gibi 
medyada yer alan görsellerde, bazayı da içe-
ren alışveriş temalı görseller yerine, kule im-
gesine referans veren görseller baza iç 
mekânlarında sıkça tekrarlanmıştır (Şekil 22). 
Bugün Atakule’nin sadece bazası faaliyet 

                                                                                           
23  Şekil 20a. Atakule Nikâh Salonu Reklamı 

(http://www.gulcinbalci.com/pages/customer_detai
l.aspx?CUSTOMERCATID=44); Şekil 20b. Ata-
kule’de Yer Alan Bir Kafe Reklamı 
(https://www.instagram.com/timboocafe/); Şekil 
20c. Atakule’de Yer Alan Bir Kafe Reklamı 
(https://www.instagram.com/timboocafe/); Şekil 
20d. Atakule Spor Kulübü Logosu 
(http://altyapibasket.com/haberler/atakule-spor-
kulubu-yeni-antrenorlerini-ariyor/);  Şekil 20e. 
Atakule Spor Akademisi Logosu 
(https://www.facebook.com/atakulesporakademisi/
) 

24  Şekil 21a. Ankara Kartpostal Tasarımı (Gülçe 
Sözen arşivi); Şekil 21b. Ankara Temalı Satranç 
Tasarımı (https://www.uretenankara.com/ankara-
temali-satranc-takimi-projesi/2729/) 

a 

d e c 

b a 

b 
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toplumun zihninde Ankara’nın Atakule imgesi ile 
var olduğu gerçeğini kanıtlamaktadır.  

Atakule’nin kendini ifade etmek için kul-
lanımı;  

Bu kategori kapsamında, geçmişten günü-
müzde Atakule bünyesinde faaliyet gösteren 
işletmeler, topluluklar ve Atakule’nin bütü-
nünü temsil eden görsel çalışmalar derlen-
miştir. Atakule bazası içerisinde faaliyet 
gösteren bu işletme ve toplulukların, 
kendilerini kule bazasıyla ilişkilendirmeleri 
ilgi çekicidir (Şekil 19, 20 ve 21). 

  

Şekil 19. Atakule Logosu22 

  

   

Şekil 20. Atakule Bünyesinde Faaliyet Gös-
termiş / Gösteren İşletme ve Topluluklar23 
                                                            
22 http://www.atakule.com.tr/ 

  

Şekil 21. Ankara İçin Oluşturulmuş Kül-
türel Tasarım Nesnesi Örnekleri24 

Makale başında da belirtildiği üzere, Atakule 
bazası 2014 yılı itibariyle dönüşüm sürecine 
dâhil olmuş ve tamamlanan baza 29 Ekim 
2018 tarihinde açılmıştır. Atakule bazasının 
açılışına dair haber, duyuru, reklam gibi 
medyada yer alan görsellerde, bazayı da içe-
ren alışveriş temalı görseller yerine, kule im-
gesine referans veren görseller baza iç 
mekânlarında sıkça tekrarlanmıştır (Şekil 22). 
Bugün Atakule’nin sadece bazası faaliyet 

                                                                                           
23  Şekil 20a. Atakule Nikâh Salonu Reklamı 

(http://www.gulcinbalci.com/pages/customer_detai
l.aspx?CUSTOMERCATID=44); Şekil 20b. Ata-
kule’de Yer Alan Bir Kafe Reklamı 
(https://www.instagram.com/timboocafe/); Şekil 
20c. Atakule’de Yer Alan Bir Kafe Reklamı 
(https://www.instagram.com/timboocafe/); Şekil 
20d. Atakule Spor Kulübü Logosu 
(http://altyapibasket.com/haberler/atakule-spor-
kulubu-yeni-antrenorlerini-ariyor/);  Şekil 20e. 
Atakule Spor Akademisi Logosu 
(https://www.facebook.com/atakulesporakademisi/
) 

24  Şekil 21a. Ankara Kartpostal Tasarımı (Gülçe 
Sözen arşivi); Şekil 21b. Ankara Temalı Satranç 
Tasarımı (https://www.uretenankara.com/ankara-
temali-satranc-takimi-projesi/2729/) 

a 

d e c 

b a 

b 

göstermesine rağmen25, Atakule içerisindeki 
logolarda kule imajının yer alması, onun ba-
zasından bağımsız tek başına var olabildiği-
nin kanıtıdır denilebilir (Şekil 23). 

 

 

Şekil 22. Atakule’nin Dönüşüm Geçiren 
Bazasının Açılışına Dair Haber, Duyuru, 

Reklam vb. Medyalarda Yer Alan Görsel-
ler26 

                                                            
25  Kulenin açılışının 23 Nisan 2019’da yapılması 

planlanmaktadır.  

26  Şekil 22a. 10/10/2018 Tarihli Gazete Haberi 
(https://www.instagram.com/atakuleofficial/); Şe-
kil 22b. 10/10/2018 Tarihli Gazete Haberi 
(https://www.instagram.com/atakuleofficial/);  Şe-
kil 22c. Açılış Duyurusu 
(https://www.instagram.com/atakuleofficial/);  Şe-
kil 22d. Kent Reklam Panosu Görseli 
(https://www.instagram.com/atakuleofficial/);  Şe-
kil 22e. Kent Reklam Panosu Görseli 
(https://www.instagram.com/atakuleofficial/) 

  

 
 

Şekil 23. Dönüşüm Geçiren Atakule Bazası 
ve İç Mekanlarda Atakule İmgesi27 

 

TARTIŞMA 

İşaret ögeleri bireylerin, zihinlerinde kente 
dair oluşan imajlarda yer edinebilme potansi-
yeli ile ilişkilidir. Kevin Lynch’in (2016: 87-
92) Kent İmgesi okumasında tariflediği işaret 
ögesi, Ankara için Atakule örneğinde karşılık 
bulmaktadır. Atakule’den önce yapılmış olan 
Büyük Ankara Oteli (1960), Kızılay Gökde-
len (1965), Stat Oteli (1970), İş Bankası Ge-
nel Müdürlüğü Binası (1972), Sheraton Oteli 
(1991) döneminin izlerini halen bedenlerinde 
taşıyan ‘kule imge’ yapılar olmalarına rağ-
men, bugün ağırlıklı olarak Atakule kentsel-

                                                            
27  Şekil 23a. Bilgilendirme Panosu (Gülçe Sözen 

arşivi); Şekil 23b. Danışma Bankosu Duvar Görseli 
(Gülçe Sözen arşivi); Şekil 23c. Tuvalet Aksesuar-
ları (Gülçe Sözen arşivi); Şekil 23d. Tuvalet Ayna-
sı (Gülçe Sözen arşivi) 

a b 
c 

a b 

c d e 

d 
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imge varlığı ile ortak anlamların, deneyimle-
rin bir yansıması olarak toplumsal bellekte 
yer etmiştir.  

Çalışma kapsamında derlenen ve toplam üç 
ayrı grupta incelenen görsel çalışmalar Anka-
ra kentini temsil edecek tek bir imgenin 
oluşmamış olduğunu ve bu durumda kentin 
tarifinde Ankara’nın imgeler dizisi ile ifade 
edilebildiğini göstermiştir. Bu imgeler dizi-
sinde sıklıkla Atakule dışında; Ankara’nın 
bilinen ilk uygarlığına referans veren Hitit 
Güneşi Anıtı, ilk yerleşim bölgesine referans 
veren Ankara Kalesi, ilk meclis (Ulus), Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ulusal simgesi olarak 
görülen Atatürk Heykeli (Ulus), Türkiye 
Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün anıt mezarı Anıtkabir, kentli belle-
ğinde kentin en büyük camisi olarak yer et-
miş Kocatepe Cami yer almaktadır. Görsel 
imajlar incelendiğinde; imgeler dizisi içeri-
sinde Atakule’nin varlığının açık bir şekilde 
vurgulandığı, bazen tek başına olmakla bera-
ber çoğu zaman Anıtkabir’le yan yana yer 
aldığı görülmüştür. Anıtkabir ile Atakule’nin 
ayrılmaz bütünlüğü belki de toplumsal bel-
lekteki birlikteliğinden kaynaklanmaktadır. 
Toplumsal bellekte Anıtkabir ile Atakule’yi 
buluşturan etkenin ise Atatürk olduğu öngö-
rülebilir; Anıtkabir ve Atakule, sosyo-
kültürel ve toplumsal bellekte ‘Ata’ ile özdeş-
leştirilmiş ve eşleştirilmiştir. Atakule’nin 
adının ‘Ata’ kökünden gelmesi ve açıldığı 

günden bugüne halk tarafından verilen bu adı 
kullanması, onun yalnızca kentsel-imge ola-
rak sürdürülebilirliğine katkı koymamış, aynı 
zamanda Anıtkabir ile imgesel bağlamda 
güçlü bir ilişki kurmasına neden olmuştur. 
Öyle ki, kule bir gün yıkılsa dahi, o mekânda 
herhangi bir deneyimi olmayan birey için 
dahi onun kentsel ve toplumsal bağlamda yeri 
ebedi kalacaktır.  

SONUÇ 

Featherstone’un (1996: 210) “kültürel başı-
boşluk imajlarının yeniden ortaya çıkışı” 
olarak tanımladığı post modern dönemde 
tüketim kültürünün yükselişte olduğunu söy-
lemek mümkündür. Bu tüketim kültürü deği-
şen imajlardan oluşan bir figürel kültür yö-
nündeki eğilimi tetiklemiş (Featherstone, 
1996: 210), artan imgesel ifadeleri de birer 
tüketim nesnesine dönüştürmüştür. Bu doğ-
rultuda “yerleşik çevrede kent bünyesinde 
göstergelerin dallanıp budaklanışı”, popüler 
kültürün yapaylığı, keyfiliği ve yüzeyselliğiy-
le, tüketimin kullanım değerlerinin maddi 
veya fiziksel bir fayda olarak değil, her şey-
den önce göstergelerin tüketilmesi ile sonuç-
lanmıştır (Featherstone, 1996: 54, 144). Hâl-
buki çok nadir de olsa, bu makalede de göste-
rildiği üzere, postmodern dönem ürünü sim-
gelere bir süreklilik biçimi tanımlanmasıyla 
imgesel kalıcılıkları mümkün olabilmektedir. 
Atakule, Ankara’da 1980’ler sonunda deği-
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imge varlığı ile ortak anlamların, deneyimle-
rin bir yansıması olarak toplumsal bellekte 
yer etmiştir.  

Çalışma kapsamında derlenen ve toplam üç 
ayrı grupta incelenen görsel çalışmalar Anka-
ra kentini temsil edecek tek bir imgenin 
oluşmamış olduğunu ve bu durumda kentin 
tarifinde Ankara’nın imgeler dizisi ile ifade 
edilebildiğini göstermiştir. Bu imgeler dizi-
sinde sıklıkla Atakule dışında; Ankara’nın 
bilinen ilk uygarlığına referans veren Hitit 
Güneşi Anıtı, ilk yerleşim bölgesine referans 
veren Ankara Kalesi, ilk meclis (Ulus), Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ulusal simgesi olarak 
görülen Atatürk Heykeli (Ulus), Türkiye 
Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün anıt mezarı Anıtkabir, kentli belle-
ğinde kentin en büyük camisi olarak yer et-
miş Kocatepe Cami yer almaktadır. Görsel 
imajlar incelendiğinde; imgeler dizisi içeri-
sinde Atakule’nin varlığının açık bir şekilde 
vurgulandığı, bazen tek başına olmakla bera-
ber çoğu zaman Anıtkabir’le yan yana yer 
aldığı görülmüştür. Anıtkabir ile Atakule’nin 
ayrılmaz bütünlüğü belki de toplumsal bel-
lekteki birlikteliğinden kaynaklanmaktadır. 
Toplumsal bellekte Anıtkabir ile Atakule’yi 
buluşturan etkenin ise Atatürk olduğu öngö-
rülebilir; Anıtkabir ve Atakule, sosyo-
kültürel ve toplumsal bellekte ‘Ata’ ile özdeş-
leştirilmiş ve eşleştirilmiştir. Atakule’nin 
adının ‘Ata’ kökünden gelmesi ve açıldığı 

günden bugüne halk tarafından verilen bu adı 
kullanması, onun yalnızca kentsel-imge ola-
rak sürdürülebilirliğine katkı koymamış, aynı 
zamanda Anıtkabir ile imgesel bağlamda 
güçlü bir ilişki kurmasına neden olmuştur. 
Öyle ki, kule bir gün yıkılsa dahi, o mekânda 
herhangi bir deneyimi olmayan birey için 
dahi onun kentsel ve toplumsal bağlamda yeri 
ebedi kalacaktır.  

SONUÇ 

Featherstone’un (1996: 210) “kültürel başı-
boşluk imajlarının yeniden ortaya çıkışı” 
olarak tanımladığı post modern dönemde 
tüketim kültürünün yükselişte olduğunu söy-
lemek mümkündür. Bu tüketim kültürü deği-
şen imajlardan oluşan bir figürel kültür yö-
nündeki eğilimi tetiklemiş (Featherstone, 
1996: 210), artan imgesel ifadeleri de birer 
tüketim nesnesine dönüştürmüştür. Bu doğ-
rultuda “yerleşik çevrede kent bünyesinde 
göstergelerin dallanıp budaklanışı”, popüler 
kültürün yapaylığı, keyfiliği ve yüzeyselliğiy-
le, tüketimin kullanım değerlerinin maddi 
veya fiziksel bir fayda olarak değil, her şey-
den önce göstergelerin tüketilmesi ile sonuç-
lanmıştır (Featherstone, 1996: 54, 144). Hâl-
buki çok nadir de olsa, bu makalede de göste-
rildiği üzere, postmodern dönem ürünü sim-
gelere bir süreklilik biçimi tanımlanmasıyla 
imgesel kalıcılıkları mümkün olabilmektedir. 
Atakule, Ankara’da 1980’ler sonunda deği-

şen gündelik yaşam pratiklerinin doğurduğu 
yeni mekânsal arayışların dönemi olarak nite-
lendirilebilecek postmodern dönemde bir 
kent simgesi arayışı ile var olmuştur. Yapı, 
kule formuyla kentin içinden yükselen ve 
kenti izleyen, aynı zamanda da kentin her 
yerinden izlenebilen bir özelliğe sahiptir. 
Kent dokusundan sıyrılıp yükselen dönemin 
bu postmodern mimari ürünü; gerek yüksek-
liği, döner kule teknolojisi, yapı malzemeleri 
(cam cephe) ve gerekse de ışık kullanım ba-
şarısı ile Ankara’da alışılmışın dışında bir dil 
tanımlamıştır. Akın ve diğerlerinin de (1999: 
107-119) ifade ettiği gibi; Atakule’yi kent 
simgesi olmaya aday gösteren en önemli ge-
lişme, kulenin 1980’lerde ortaya koyduğu 
teknolojik başarısıdır ve kulenin bu teknolojik 
başarısı dönem gazetelerine sık sık yansımış-
tır.28 Bu bağlamda kule; inşa edildiği dönem-
de formu ve ölçeğiyle gelenekselden farklı 
imajı nedeniyle uzunca bir süre farklılığını 
korumayı başarabilmiştir.  

1980’lerdeki bu simgesel arayışın bilinçli bir 
arayış olduğu ve bir anlamda otorite adına 
çalışan belediye yetkilileri tarafından sürecin 
yönetildiği açıktır. Aynı zamanda dönemin 
başbakanı Turgut Özal’ın Atakule’nin açılı-
                                                            
28 “125 metre yüksekliğindeki kule dünyanın diğer 

kentlerindeki kuleler gibi telekomünikasyon için 
yapılmış değildir. Doğrudan doğruya bir kent kule-
si olarak düşünülmüştür…16 kişilik iki asansör 46 
saniyede, 125 metreyi tırmanıyor” (25 Ekim 1989 
tarihli Cumhuriyet Gazetesi: 7). 

şında ve takiben Atakule’de gerçekleşen et-
kinliklerde sıkça yer alması, bu simge yapı-
nın dönemin otoritesinin yeni yüzünü de sim-
geleme kaygısı taşıdığı gerçeğini kanıtlar 
niteliktedir. Kulenin, eski kent merkezi 
(Ulus) ve yeni kent merkezinin (Kızılay) ar-
dından bir yeni merkez daha tanımlamaya 
giden ve bu 3 merkezin sıralandığı aksın so-
nunda yer alan Çankaya’da konumlanması da 
Çankaya’nın otorite ile birlikte anılmasından 
dolayı, otorite ile yakından ilişki kurduğunu 
göstermektedir. Konumu itibariyle kentin 
birçok yerinden algılanabilmesi (birçok kentli 
Atakule’yi yön bulma nesnesi olarak değer-
lendirdiğini aktarır), Atakule’nin bir kent 
imgesine dönüşmesinde etkili olmuştur. Bu-
nun yanı sıra kuleye adının halk tarafından 
verilmiş olması bir anlamda kulenin kentli ile 
duygusal bir bağ kurmasına sebep olmuş, 
toplumun Atakule’yi sahiplenmesinin önünü 
açmıştır. İlk yapıldığı dönemde yeni gündelik 
yaşam pratikleri ile tariflenen mekânlar sunan 
Atakule’nin kentli ile etkileşimi güçlüdür. 
Kulenin medyada sıkça yer alması, halkın 
ilgisini çekmesini ve tanınırlığının giderek 
artmasını sağlayarak simgesel değerini pekiş-
tirmiştir. Tüketim endüstrisinin bir metası 
olarak 1980’lerde önerilmiş bir yapı, bugün 
tüketilmek bir yana kentsel-imge değeri ka-
zanmıştır. Alemdar’ın (2011: 87) ifadesiyle; 
paradigmatik yapıda, parçaların bir matris 
şeklinde birbiriyle olan ilişkisi, bu imgelerin 
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zihindeki durumunu açıklamaktadır. Ataku-
le’nin günümüzde tüketilemeyen imge değe-
ri, kentli gözünden Ankara’nın yeniden ve 
tekrar tekrar biçimlenebilme potansiyelini 
yansıtmaktadır. Kentin bir postmodern dö-
nem ürünü olan Atakule, kentsel değişim ve 
dönüşüme direnerek kente güçlü bir şekilde 
tutunmayı ve kentlinin hafızasında canlı kal-
mayı başarmış zaman içerisinde simge değe-
rini imge değerine dönüştürerek bugün baş-
langıçtaki postmodern kimliğinden uzaklaş-
mıştır. Atakule tek başına her yere ait olabi-
lecek bir kule iken, kentsel değişim ve dönü-
şüm sürecinden etkilenmeyerek, özgünlüğünü 
hafızalardaki imgesi ile koruyarak, bulundu-
ğu yere ait olabilmiş ve kentin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir.  

Kulenin 2014 de girdiği yıkım sürecinde ko-
runma kararı belki de onun kentsel-imge var-
lığını tek başına ispatlayabilmiş olmasından 
kaynaklıdır. Bugün Atakule’nin kent ile im-
gesel bağlamda bütünleştiği, yıkımı örten 
reklam panoları üzerinde yazan; “Kule Size 
Emanet, İmza: AVM” ifadesinden de anlaşı-
labilmektedir (Şekil 24). Ankara kenti için 
oluşturduğu imgesel değer, toplumsal bellek 
ile kurduğu ilişkinin gücünün bir göstergesi-
dir.  

 

Şekil 24. Yıkımı Örten Panolar: “Kule size 
emanet. Yakında döneceğim. İmza: 

AVM”29 

Yeni Atakule bazası 29 Ekim 2018 tarihinde 
açılmıştır ve açılış davetiyesinde “Bir kente 
simge olmuş, geleneğinden aldığı güçle gele-
ceğe ışık tutan Atakule’yi; Cumhuriyetimiz’in 
kuruluşunun 95. Yıldönümünde, Ankara’da 
ilk kez gerçekleşecek görkemli havai fişek, 
ses ve ışık gösterileri eşliğinde şehrimize ar-
mağan ediyor. Cumhuriyet Bayramı’nın tüm 
coşkusunu birlikte yaşamak için sizleri Ata-
kule’ye davet ediyoruz” ifadeleri (Şekil 22) 
yer almaktadır. Açılış tarihi olarak Cumhuri-
yet Bayramı’nı belirlemek ve Atakule’nin 
geçmişinde yer etmiş ışık gösterilerine atıfta 
bulunmak (Şekil 22), bazasından ayrı tutula-
bilen kulenin imge değerini güçlendirmek 
adına atılan adımlardır. Açılış duyuruları, 
gazete haberleri ve kentin her tarafına yerleş-
tirilen reklam panolarında bilinçli olarak ku-
lenin imge değerinin vurgulanması (“Anka-
ra’nın sembolü Atakule 29 Ekim’de geri dö-
                                                            
29  http://www.blogankara.com/kule-allaha-emanet-

atakule-insaati/ 
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zihindeki durumunu açıklamaktadır. Ataku-
le’nin günümüzde tüketilemeyen imge değe-
ri, kentli gözünden Ankara’nın yeniden ve 
tekrar tekrar biçimlenebilme potansiyelini 
yansıtmaktadır. Kentin bir postmodern dö-
nem ürünü olan Atakule, kentsel değişim ve 
dönüşüme direnerek kente güçlü bir şekilde 
tutunmayı ve kentlinin hafızasında canlı kal-
mayı başarmış zaman içerisinde simge değe-
rini imge değerine dönüştürerek bugün baş-
langıçtaki postmodern kimliğinden uzaklaş-
mıştır. Atakule tek başına her yere ait olabi-
lecek bir kule iken, kentsel değişim ve dönü-
şüm sürecinden etkilenmeyerek, özgünlüğünü 
hafızalardaki imgesi ile koruyarak, bulundu-
ğu yere ait olabilmiş ve kentin ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiştir.  

Kulenin 2014 de girdiği yıkım sürecinde ko-
runma kararı belki de onun kentsel-imge var-
lığını tek başına ispatlayabilmiş olmasından 
kaynaklıdır. Bugün Atakule’nin kent ile im-
gesel bağlamda bütünleştiği, yıkımı örten 
reklam panoları üzerinde yazan; “Kule Size 
Emanet, İmza: AVM” ifadesinden de anlaşı-
labilmektedir (Şekil 24). Ankara kenti için 
oluşturduğu imgesel değer, toplumsal bellek 
ile kurduğu ilişkinin gücünün bir göstergesi-
dir.  

 

Şekil 24. Yıkımı Örten Panolar: “Kule size 
emanet. Yakında döneceğim. İmza: 

AVM”29 

Yeni Atakule bazası 29 Ekim 2018 tarihinde 
açılmıştır ve açılış davetiyesinde “Bir kente 
simge olmuş, geleneğinden aldığı güçle gele-
ceğe ışık tutan Atakule’yi; Cumhuriyetimiz’in 
kuruluşunun 95. Yıldönümünde, Ankara’da 
ilk kez gerçekleşecek görkemli havai fişek, 
ses ve ışık gösterileri eşliğinde şehrimize ar-
mağan ediyor. Cumhuriyet Bayramı’nın tüm 
coşkusunu birlikte yaşamak için sizleri Ata-
kule’ye davet ediyoruz” ifadeleri (Şekil 22) 
yer almaktadır. Açılış tarihi olarak Cumhuri-
yet Bayramı’nı belirlemek ve Atakule’nin 
geçmişinde yer etmiş ışık gösterilerine atıfta 
bulunmak (Şekil 22), bazasından ayrı tutula-
bilen kulenin imge değerini güçlendirmek 
adına atılan adımlardır. Açılış duyuruları, 
gazete haberleri ve kentin her tarafına yerleş-
tirilen reklam panolarında bilinçli olarak ku-
lenin imge değerinin vurgulanması (“Anka-
ra’nın sembolü Atakule 29 Ekim’de geri dö-
                                                            
29  http://www.blogankara.com/kule-allaha-emanet-

atakule-insaati/ 

nüyor”, “Başkentin efsanesi geri dönüyor”, 
“Ankara’nın simge binası yenilendi”, “yine 
yeniden Atakule” vb. (Şekil 22)) onun daima 
bazasının önünde yer aldığını göstermektedir. 
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında 
“İsmimizdesin… Atakule… Atatürk…” ifade-
leriyle (Şekil 22) Atakule bazası adına sosyal 
medyada yayın yapılması yine kulenin kent-
sel-imge değerinin ön plana çıkarıldığını des-
teklemektedir. Dönüşümle birlikte bazanın 
kente açılan cephelerinde yer alan multimed-
ya ekranlarda (ekranlar yer aldığı kent ve 
kentli ile yeni bir iletişim dili kurma arayışı 
olarak var olduğu düşünülebilir); Cumhuri-
yet, Atatürk, Türk Bayrağı gibi milli değerle-
re atıf yapan görsellere sıklıkla yer verilmesi 
baza üzerinden kulenin kentsel-imge değerine 
yapılan bilinçli bir gönderme olarak algılana-
bilmektedir.  

   

Şekil 25. Atakule Bazası Açılışında 
Gerçekleştirilen Işık ve Havai Fişek 

Gösterileri30 

                                                            
30  http://www.internethaber.com/ankaranin-

simgelerinden-atakule-yenilendi-foto-galerisi-
1914781.htm?page=5 

Aras (2015: 106), günümüz mimarlığında her 
şeyin aslında kavramsal, organizasyonel ve 
inşa etmekten tamamen bağımsız olarak ger-
çeklendiğini belirterek; “mimarlığın aslında 
şekil verebileceğin bir çamur olduğunu bil-
mene rağmen, bu oluşumların hiç birinin o 
‘çamur’ la ilgisi olmadığını görüyorsun” 
demektedir. Bir kentsel imgenin yanı başında 
yenilenen baza adeta Aras’ın söylemini doğ-
rular niteliktedir. Aras’ın (2015: 107) ifadesi 
ile “…Konu mimarların kendi tasarım anla-
yışlarının sonucu ortaya çıkardıkları binala-
rın meşrulaştırılması halinde bir oyun olarak 
devam etmekte ve bu oyun içinde akıp giden 
yıllar bir cins tarih yazmaktadır.” Yeni baza-
nın yeni deneyimlere bir potansiyel oluştur-
duğu kaçınılmaz bir gerçektir; ancak kule 
uzun yıllardır bazasının sahipsizliğinde ya-
şamayı başarabilmiştir ve onun bu anlamsal 
başarısının bugünün yeni bazasının yinelenen 
sorunlarına rağmen (Çankaya Caddesi üze-
rindeki otopark problemi, Botanik Parkı iliş-
kisizliği, teras ve iç boşlukların kullanımın-
daki yetersizlik vb.) uzun soluklu olacağı 
düşünülmektedir.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction: Today, cities are interested in producing consumer-oriented symbols by using 
the power of architecture. They are plunging into a search of disclosing the potentials of the 
city with the inevitable influences of globalization while giving a struggle to protect their own 
identities. Changing and transforming of this identity values of cities in a world race by high-
lighting the potential of their branding, taking a share as much as possible from tourism ac-
tivities and reflecting the technological achievements of the cities are the main factors of be-
ing in quest of icon structure. It is possible to say that cities are in search of authenticity by 
using the iconic power of architecture. Iconic structures exist in architectural platforms as a 
result of the efforts to gain the identity of today's cities. In the architectural environments 
where the cities are faced with uniformity by using similar production techniques and materi-
als, symbolic structures, with iconic expressions and powerful images are tools used to differ-
entiate visual identity values. Akbulut and others (2008: 145) in their article titled Changing 
the Image of a City, talk about symbolic structures that do not refer local and regional values 
and do not relate to their physical environment. In this way, a new image and brand value 
have been created for cities that are gradually getting similar to each other.  The iconic struc-
tures, like those mentioned in the Kaika’s (2010) article Architecture and crisis of: re-
inventing the icon, re-imag (in) ing London and re-branding the City, provide a perspective 
"from outside of the traditional frame". For this reason, iconic structures are considered to-
gether with the concept of 'new' which creates contradiction with the old, like the new image 
of the city, the new identity of the city, the renewal of the city. In this context, the image of a 
city is built by a singular iconic structure and the original identity and urban texture owned 
are ignored. This attitude which is concerned producing its own context far from the context 
of the city, is called as Bilbao Effect in the literature, tends to draw attention to the city, to 
introduce the city and to contribute to tourism. It can also be said that these structures are the 
results of economic success; they symbolize the power of technology or be an indicator of 
innovative urban transitions. Some of these icons that the postmodern culture considers as a 
meta are replaced by the new ones in time and others might be transformed from meta-image 
to urban-image, by leaving a long lasting effect in the memory of society and as a value inte-
grates with its place. Aim: The conceptual relations accompanied by this article are; Ankara's 
Atakule, which has been proposed as a meta-image by using the tower image, but today main-
tains its existence as an urban-image beyond becoming a symbol in the city has been taken 
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meta are replaced by the new ones in time and others might be transformed from meta-image 
to urban-image, by leaving a long lasting effect in the memory of society and as a value inte-
grates with its place. Aim: The conceptual relations accompanied by this article are; Ankara's 
Atakule, which has been proposed as a meta-image by using the tower image, but today main-
tains its existence as an urban-image beyond becoming a symbol in the city has been taken 

under the consideration since the 1980s, the time when it was designed and built are dis-
cussed. Atakule's transformation process from a dominant imagery value to the urban-image 
of Ankara is the main focus of this study. Discovering Atakule's place in the city and discuss-
ing its symbolic value would be possible with examining its’ historical and semantic contex-
tual meaning such as its place in urban identity and urban memory, its contribution to the im-
age and branding of the city, its role as a landmark and its iconic expression, its architectural 
and structural achievements. This discussion has also aimed to illuminate the duality of 
Atakule's symbolic and imaginary values in the frame of social memory and urban experi-
ence. While examining the continuity of urban-image value, the transformation of the shop-
ping center, which constitutes the lower base of Atakule, in 2018, is considered and the rela-
tion of this continuity with the transformation is included in the article. Method: Atakule's 
urban-image value in memories that still could not be consumed is revealed by images 
through various media and communication tools starting from the period that it was built till 
today.  These visuals were collected and grouped by authors under different titles. As a result 
of these different combination groupings, the analyses were explained under three different 
groups aiming to present the urban-image value of Atakule:   * ‘the use of Atakule in the 
name of the city / for the city to produce services and discourse, to define the area of action 
and representation’, * ‘the use of Atakule as a result of the social memory of the citizens’, * 
the use of Atakule for self-expression’. Within the scope of the study, the transformation of 
the shopping centre, which is the lower base of Atakule, was also taken into consideration and 
the relation of the current urban-image value of the tower with this transformation was ques-
tioned by the visuals in the media communication tools. As a method of working, the written 
and oral documents revealing the symbolic value of Atakule have been the subject of the arti-
cle in conjunction with the theoretical readings on the symbolic structures of today's cities. 
Findings: Findings of the work show that Atakule which is a tower that can belong to every 
single place, can still maintain its authenticity in the memories as an image without being in-
fluenced by the processes of urban transition and transformation through integrating with the 
city in an imaginary context. In the study the visual images which were compiled in three dif-
ferent groups and analysed showed that Atakule has been a symbol independently of the ex-
istence of the lower part and has become an urban-image in the memories of the society. 
However it was interesting to see that Ankara did not have a single image to represent its city, 
and expressed by a series of images.  Usually these images are (except Atakule); Hittite Mon-
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ument (refer to first known civilization of Ankara), Ankara Castle (refer to first settlement in 
Ankara), the first council (Ulus), national symbol statue of Atatürk (Ulus), the founder of the 
Republic of Turkey Mustafa Kemal Atatürk's mausoleum Anıtkabir,  Kocatepe Mosque which 
has been the largest mosque in the city. When these urban-images of Ankara are examined; 
the presence of Atakule is clearly emphasized; and it is often adjacent to the Mausoleum 
(Anıtkabir). Their togetherness in images is perhaps due to their association in social memo-
ries. It might be because that Atatürk is the one that brought together Anıtkabir and Atakule 
(word stem ‘Ata’). Atakule’s name given by the citizens of Ankara might be the reason of its 
sustainability, and also the strong relationship with Anıtkabir in an imaginary context. Even if 
the tower is destroyed one day, its place in the urban and social context will remain eternal 
even for the individual without any spatial experience in that place. In the study, Atakule, 
which was generated as the product of search for an iconic structure in Ankara, is questioned 
as the symbolic situation in the frame of urban transition and transformation. Atakule was 
designed with a shopping center, but only the tower got the title of being the urban-image. 
Atakule Shopping Center was wanted to be strengthened due to the continuously increasing 
competitors and by 2014, the shopping mall section was completely demolished. Today, it is 
aimed to integrate the new shopping center, which is still undergoing transformation process, 
with Atakule. The independent design treatment of the tower from shopping center also raises 
contradictions related to belonging. Preserving the symbolic value of the tower on the trans-
formation project of shopping center also expresses the hopes for the tower in a sense. The 
statement on the billboards covering the demolition, “The Tower Is Under Your Assurance, 
Signature: Shopping Center”; also strengthens the relationship established between its image-
ry value for Ankara and collective memory. Conclusion: Atakule is a structure that is ‘regis-
tered’ in the memory of the city by integrating in an imagery sense with the present context of 
the city. This ‘registration’ encompasses the value of the tower in its urban and spatial 
memory as well as its value produced in the social and cultural memory of the public and ex-
presses its continuity as a whole. 

 

 


