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Özet 
 

Tarihi ve kültürel varlıklarımızın geleceğe yaşatılarak aktarılmaları sürecinde, zaman zaman 
özgün işlevleri değiştirilerek günümüzün yaşantısına ve kullanım koşullarına adapte edilmeleri 
sağlanmaktadır. Bu bağlamda, tarihi doku ya da yapılar bir dönüşüm sürecinden geçmektedirler. 
Tarihi yapıların, onarımı, tamamlanması ya da yapıya verilecek yeni işlevin ihtiyaç duyacağı yan 
mekanların tarihi yapıya eklemlenmesi sürecinde tarihi dokuya ya da yapıya en az biçimde müdahale 
etmek, en az oranda zarar vermek ve yapılacak eklentilerin dışarıdan okunabilir niteliklerle döneminin 
karakterini yansıtır olması korumacılık açısından beklenen bir olgudur.  Bildiri kapsamında, tarihi 
dokuda yer alan yapıların gerek tekil ölçekte gerekse doku bütününde yenilenme süreçlerinde, yapılan 
eklerin, yapıldıkları dönemin mimari karakterini yansıtan çağdaş malzeme ve taşıyıcı sistemlerin 
kullanıldığı örnekleri koruma ve kimlik bağlamında tartışılmaktadır.  
 
 
1. Giriş 
 
 

Tarihi dokuda yer alan ve yer aldığı kentin kültürel tarihi bileşenini oluşturan her yapının 
yaşatılarak korunabilmesinin en ideal yöntemi aslında döneminin orijinal fonksiyonu ile ya da kendi 
fonksiyonuna daha yakın işlevlerle kullanımının sürdürebilmesidir. Geçmişteki fonksiyonunu, 
günümüze taşıyamayan yapıların ikincil bir fonksiyonla sürdürülebilirliğinin sağlanması  sıklıkla 
uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi yapının günümüz koşullarına uyum 
sağlama sürecinde, yapılara yeni ekler yapma gereksinimleri doğmaktadır. Söz konusu bu yeni ekler, 
yapının karakterine öykünen nitelikte tekrarı biçiminde olabileceği gibi, yapıya saygılı günümüz 
mimari karakterini yansıtan çağdaş ekler niteliğinde de olabilmektedir. Bu çağdaş ekler; yapının 
dışarıdan algılanabilen yüzeyleri olan çatı ve cephelerinde daha çok vurgulanmakta, tarihi yapıya ya 
da dokuya kontrast oluştururken, tarihi dokunun kimliğini zedelemeden bir anlamda ön plana 
çıkmasını sağlamaktadır. Korumacılık çerçevesinde, yapıya en az biçimde müdahale edilmesi 
istenmekte, ancak yapılacak eklerin dışarıdan okunabilirliği sağlanırken aynı zamanda da 
dönemlerinin mimari üslubunu, taşıyıcı sistemini ve malzeme özelliklerini koruyarak kendi 
kimliklerini ortaya koyabilmeleri diğer bir ölçüt olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, kısaca 
bahsedilmeye çalışılan tüm kriterlere cevap verebilmek amacıyla, 21. yüzyılın sıklıkla kullanılan 
malzemeleri olan çelik ve cam tarihi yapıların dönüşüm sürecinde de tercih edilen malzemeler 
olmaktadır. 

Söz konusu ekler, tarihi yapılarda çatı tamamlaması, cephe tamamlaması, iki yapı  arasında 
geçiş elemanı olarak karşımıza çıkarlarken aynı zamanda da tarihi bir dokuya ilave edilen yeni bir 
strüktür biçiminde de üretilebilmektedirler. 
 
 
 
 
 



1.1 Tarihi yapıya/dokuya çağdaş çatı ekleri 
 
 
 Tarihi doku ya da yapılara eklemlenecek olan çağdaş çatı ekleri sivil mimari örnekleri ve 
kamusal yapı örneklerini yaşanır mekanlar haline dönüştüren ekler olarak uygulanabilirken aynı 
zamanda da arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan buluntuların da geleceğe aktarılmalarını 
kolaylaştırmak amaçlı koruma çatıları niteliğinde üretilebilmektedirler. 
 
 

Sivil mimari yapıların çatılarının yenilenmesi sürecinde tarihi yapıya giydirilen ikincil 
fonksiyon, yeni mekanlar ihtiyacı içerdiği durumlarda,  çatı ekleri bir çözüm olarak karşımıza 
çıkabilmektedir. Özellikle II. Dünya Savaşında birçok Avrupa kentinde yaşanan tarihi dokuların 
bombalanarak zarar görmesinin devamında, söz konusu yapıların çatılarının yenilenmesi gündeme 
gelmektedir. Yenilenme nedeni ne olursa olsun, çatı eklerinde çelik ve cam malzemenin kullanımını 
sıklıkla görülmektedir. Bu malzemeler, hafiflikleri, hızlı üretilebilirlikleri ve yenilenme sürecinde 
yapıya getirilen bir ek olarak kendi kimliklerini kazandırabilmeleri, döneminin mimari dilini 
okutabilmeleri nedeniyle tercih edilen malzeme ve konstrüksiyonlar olmaktadır. 

 
 

            
 

Resim 1: Viyana Kentinden sivil mimari çatı dönüşümü örnekleri 
 
 

Tarihi dokusunu büyük ölçüde korumuş Avrupa kentlerinden biri olan Viyana’da, sivil mimari 
örneklerinin pek çoğunda bahsedilen, çelik ve cam konstrüksiyonlu çatı ekleri yer almaktadır. Coop 
Himmelblau tarafından 1988 yılında tasarlanan “Attic Conversion”, adından da anlaşılabileceği gibi 
çatı dönüşümlerinin en ünlü örneklerinden biridir. Yapı bir ofis binası fonksiyonu ile 
dönüştürülmüştür.  

 

          
 

Resim 2: Coop Himmelblau – Attic Conversion (Icons of Architecture the 20th Century, 
Prestel Publishment, London, 2000, sh: 152-153) 

Norman Foster tarihi yapıların çatılarının yeniden inşası sürecinde çelik ve cam 
konstrüksiyonu kullanan en ünlü mimarlardan biridir. Berlin’de konumlanan Reichtag Binasının II. 
Dünya Savaşında bombalanarak yıkılan üst örtüsünü yeni bir yorumla tamamlamıştır. Kullandığı 
sistem ve malzeme ile içeriye bol miktarda ışık alırken, aynı zamanda binanın enerji ihtiyacına yönelik 
bir çözüm üretmiştir. Tarihi yapıya “dokunan” bu cam kubbeyle, yapıyı bir sergi mekanına 



dönüştürmüş, kubbenin şeffaflığıyla aynı zamanda parlamentonun da şeffaflığını vurgulamıştır. 
Norman Foster tarafından bu bağlamda üretilen bir başka çelik çatı örneği ise Londra’da bulunan 
British Museum’un üzerini örtmektedir. Bu çatı örtüsü sergi alanlarıyla kütüphane arasında kalan 
galeriler üzerini örtmekte ve özgünde üzeri açık olan bu galeriler söz konusu çatı eki sayesinde 
yaşayan mekanlar haline dönüşmüştür.  

 

  
Resim 3: British Museum çatı eki Londra – Norman Foster 

 

 
Resim 4: Reichtag Parlamento Binası çağdaş çatı eki Berlin –Norman Foster (Images of the New 

Berlin, Jovis Publishment, 1999, sh:63) 
 

 
Çağdaş çatı eklerinin kullanım gördükleri bir başka alan ise arkeolojik buluntuların koruma 

çatıları örnekleridir. Arkeolojik alanlarda yapılan bilimsel kazılar devamında ortaya çıkarılan 
buluntuların, geleceğe aktarılabilmeleri, doğal koşullardan etkilenip bozulmalarının önlenmesi 
amacıyla, koruma çatıları ile desteklenmeleri gündeme gelmektedir. Bu süreçte oluşturulacak koruma 
çatılarının formu, üst örtüde kullanılacak malzeme, üst örtünün kazılar sonrasında ortaya çıkarılan 
kalıntılara vereceği zararlar ve yine üst örtünün tarihi dokuya uyumu gibi kriterler, üst örtünün tasarım 
sürecini etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda da, gerektiğinde sökülebilen, 
geniş açıklılıkları az sayıda taşıyıcı ile geçebilen üst örtülerin yapımı tercih edilip, çelik karkas 
taşıyıcılı, görselliği bozmamak adına mümkün olduğunca şeffaf yüzeylerin kullanıldığı tasarımlar 
uygulanmaktadır. Böylece, çağdaş malzemenin kullanıldığı modern ekler, tarihi dokuya saygılı, ön 
plana çıkmayan, atmosfer koşullarından koruduğu tarihi buluntuları vurgulayan, gerektiğinde 
sökülebilen bir nitelik kazanmaktadır. Đzmir kenti Selçuk Đlçesi’nde M.Ö 4. yüzyıla tarihlenen Ephesos 
antik kentinde yer alan ve kentin ana caddesi olan Kuretler Caddesinin yamacında, Roma döneminde 
yapılanan, iyi korunmuş, zemin mozaikleri ve duvar freskleri ile ön plana çıkan “Yamaç Evler”in 
koruma çatısı; çelik karkas taşıyıcısı ve şeffaf çatı örtüsü ile tipik bir örnektir. 



 

           
Resim 5: Koruma Çatısı Örnekleri –Efes Yamaç Evler ve Santorini (http://www.hydrocarbons-

technology.com/contractors/corrosion/sigma/press2.htmL) 
 

 Benzer bir uygulamada Santorine’de yer alan arkeolojik buluntuların tümünün üzerinin çağdaş 
nitelikte bir koruma çatısı ile örtülmesi kararı alınmış, antik kenti ziyarete gelen kişilere doğal 
koşullardan etkilenmeyen bir kapalı müze ortamı yaratılmıştır.  
 
 
1.2 Tarihi yapıya/dokuya çağdaş saçak ekleri 
 
 
 Yine tarihi yapıların fonksiyon değiştirerek günümüze aktarılmaları sürecinde, yapılara verilen 
yeni fonksiyonun gereği olarak ya da yapının yeni kimliğinin vurgulanmasının en etkin 
yöntemlerinden biri olarak, yapının günümüz kullanımını dışarıdan okutan çağdaş malzemelerin 
kullanıldığı saçakların ilave edilmesi sıklıkla izlenen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Bahsedilen saçak örnekleri küçük birer kapı üstü saçağı olup, yapının çağdaş kimliğini dışarıdan 
okutabilirken, Viyana’daki “Albertina Müzesinde”  olduğu gibi hem yapının çağdaş kimliğini 
dışarıdan okutup hem de iki kot arasında bağlayıcı görev yapan bir üst örtü boyutlarına da 
ulaşabilmektedir. Ya da  “Kunstlerhaus tiyatrosunda”   olduğu gibi, hem girişi tanımlayan bir saçak, 
hem de oyun aralarında kullanılacak açık bir balkon niteliğinde olabilmektedir. 
 
 

                                               
 

Resim 6: Albertina Müzesi-Viyana Çağdaş Saçak Eki 
 
 



            
Resim 7: Kunstlerhaus Tiyatrosu saçağı- Central Kafe giriş saçağı 

 
1.3 Tarihi dokuya çağdaş yeni yapı 
 
 

Tarihi bir dokuda çeşitli nedenlerden ötürü boşaltılan parsellere yeni yapıların tasarlanması, 
dokunun niteliğinden ötürü herhangi başka bir parsele yeniden yapı yapmak sürecinden daha karmaşık 
girdileri olan bir süreçtir. Bir taraftan tasarlanan yapının kendi kimliğine sahip olması gerekirken diğer 
taraftan da içinde bulunduğu tarihi dokunun kimliğine zarar vermemesi beklenmektedir. Avrupa 
kentlerinden büyük bir çoğunluğu tarihi kent merkezlerini koruyarak günümüze taşıyabilmiş ve 
günümüz yaşantısına da uyarlayabilmişlerdir. Bu anlamda da tarihi kent merkezlerinin yeniden 
kullanım sürecinde boş parsellere rastlamak zor olmaktadır. Tarihi doku içinde yeniden inşa edilen 
yeni yapılarda ise genellikle günümüz mimarisi ve çağdaş malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. 
Böylelikle tarihi dokuya kontrast oluşturacak bir mimari ile dokuya saygılı bir yaklaşım 
sergilenmektedir. Bu bildiri kapsamında, seçilen örneklerde de görülebileceği gibi bu çağdaş binalar 
tarihi sokak/meydan siluetini tamamlayan ve günümüz mimari karakterini yansıtan bir cephe eki 
niteliğini kazanmaktadır.  
 
 

Viyana’nın en önemli tarihi merkezi olan Saint Stephen Meydanı’nda yer alan 1990 yılında 
yapımı tamamlanmış Hans Hollein tarafından tasarlanan Haas Hause binası, cam fasadının yüzeyinde 
13. yüzyılla tarihlenen Saint Stephen Katedralinin kulelerini yansıtmaktadır.  Aynı şekilde 
Budapeşte’deki en önemli meydanlardan biri olan Kahramanlar Meydanı’nı çevreleyen tarihi dokuda 
çağdaş mimari örneği bir modern alışveriş merkezi yer almaktadır.   
 

                     
Resim 8: Budapeşte Kahramanlar Meydanı, Viyana St. Stephen Meydanı tarihi dokularına çağdaş 

yeni yapı 



 
 Paris’de Pei tarafından tasarlanan ve yapımı 1993 yılında tamamlanan Louvre Müzesi’nin  
avlusuna eklenen ve üzerinde çok konuşulan cam piramit, gerek biçimlendiği temel geometrik 
formdan gerekse tarihi perspektifte çok farklı niteliklere sahip olan bu dünya mirasının önünde 
yükselmesinden ötürü, kendi döneminin mimari kimliğini yansıtan ve arkasında yer alan tarihi yapıya 
kontrast oluşturan önemli bir örnektir. 
 
 

       
Resim 9: Louvre Müzesi Çağdaş Eki-Paris (Icons of Architecture the 20th Century, Prestel 

Publishment, London, 2000, sh:156-157) 
 
 
1.4 Tarihi dokuda çağdaş geçiş elemanları  
 
     

Tarihi yapıların fonksiyon değiştirdiği örneklerde, özellikle de kamu kullanımına açık olan 
fonksiyon dönüşümlerinde ya da yanına eklenen binalara ulaşım söz konusu olduğu durumlarda, 
ihtiyaca göre yatay ya da düşey sirkülasyon elemanları gereksinimi ortaya çıkabilmektedir. Ian Rithcie 
tarafından Madrid’de yer alan Reina Sofia Müzesi için tasarlanan asansörler şeffaflığıyla tarihi yapının 
masif cephesine kontrast oluşturan başarılı bir örnektir. Yatay ulaşım için ise, Viyana’da yer alan ve 
Museum Quarter olarak dönüştürülen müzeler adasına eklenen yeni yapı ile tarihi yapıyı birbirine 
bağlayan şeffaf köprü yine aynı kontrast etkiyi sağlamaktadır. 

 
 

       
Resim 10: Reina Sofia Müzesi, düşey sirkülasyon ekleri (http://www.smackfu.com/photos/spain-

portugal/09-madrid/IMG_1597.JPG) 
 



 
Resim 11: Viyana Museum Quarter-yeni yapı ile eski yapı arasındaki geçiş elemanı/köprü 

 
             
Sonuç 
 
 
 Teknolojinin gelişimi ile birlikte, malzeme ve strüktür sistemlerindeki ilerleme ve çeşitlilik,  
21. yüzyılın mimari anlayışını biçimlendiren en önemli etkenlerden biri sayılabilir. Bir taraftan da 
bilinç düzeyindeki artış, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması konusundaki çalışmaları 
hızlandırmıştır. Bu bağlamda tarihi yapıların günümüz koşullarına entegrasyon süreçlerinde, çağdaş 
yapım tekniklerinin ve malzemelerinin kullanımı genellikle de tarihi dokuya kontrast oluşturarak 
saygılı davranan örneklerin üretimine olanak vermektedir. Bu bildiri kapsamında da farklı kentlerdeki 
tarihi yapılara uygulanmış çağdaş ekler örneklenmiştir. 
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