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ÖZET 
 

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Ruslar, Kars ve çevresini kendi sınırları içerisine dahil 

etmişlerdir. Ruslar bölgeye hakim oldukları 40 yıllık dönemde kentsel planlama ve yapılaşma 

kapsamında önemli imar faaliyetleri gerçekleştirmiştir.  

Ruslar Kars’ta inşa ettikleri yapılarda; Kuzey Avrupa’nın Baltık stili ve kendi mimari anlayışları ile 

destekleri cephelerde paye, korniş, konsol, söve, silme, alınlık gibi elemanlar kullanmışlar, saçak, baca 

ve çatı uygulamalarında da farklı bir biçimsellik arayışına girmişlerdir.  

Bu çalışma; bölgedeki Baltık mimarisi eserlerinin özgün çatı ve cephe özellikleri ile mimari 

karakterlerinin bilinirliğini arttırarak, kentin tarihsel kimliğinin sürdürülebilmesi açısından 

günümüzdeki durumlarının tespit edilmesini amaçlamaktadır. 
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ABSTRACT 
 

As a result of the 1877-1878 Ottoman-Russian war, Russian have incorporated Kars and its environs 

into their borders. In 40 years of Russian domination, significant developments within the framework 

of urban planning and construction had occured. 

In Kars, Russians supported building facades with Northern European Baltic Style and their own 

architectural style by using elements such as pillar, cornice, cantilever, fixed frame, moulding, pediment 

and they quest for a different formal understanding in eave, chimney and roof constructions. 

This study aims at raising awareness on architectural features of Russian buildings in Baltic style in the 

region together with their peculiar roof and facade characteristics and contributing to the sustainability 

of historical identity of the city by determining the actual condition. 
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1. Giriş 

 

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Berlin Antlaşması ile Ruslar, Doğu Anadolu’da Kars ve 

çevresini kendi sınırları içerisine dahil etmişlerdir. Ruslar tarafından bölgede yeni bir idari yapılanma 

oluşturularak; Kars merkezli Karskaya Oblast idari birimi kurulmuş; Bu oblast, Kars, Ardahan, Oltu ve 

Kağızman olmak üzere 4 alt bölgeye bölünmüştür [1]. Kars kentinin ve diğer çevre merkezlerin 

1878’den sonraki gelişimini yönlendiren asıl neden askeri amaçlar olmuştur. Bu kentlerin hepsi garnizon 

merkezleri idi [2]. 

 

Kars’ta Rus hakimiyeti altında geçen 40 yıllık (1878-1918) dönem içinde kentsel planlama ve yapılaşma 

kapsamında önemli imar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Kale dibindeki eski kent yerleşiminin organik 

yapısından farklı olarak Kars çayının güneyinde, Tahtdüzü olarak anılan bölgede uygulanan ızgara kent 

planı ile yepyeni bir doku oluşturulmuştur.  Kentin günümüz şehir yapısı ve mimari dokusunun 

oluşumunda da bu dönemin büyük etkisi bulunmaktadır (Şekil 1-2). Cumhuriyet sonrası Ruslardan geri 

alınan kentte, onlardan kalan çok sayıdaki yapı süreç içerisinde yeniden işlevlendirilerek kent 

hayatındaki yeni kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. 

 

   
                          Şekil 1. Kars - 1910 [3]                                Şekil 2. Kars – 2016 [4] 

 

2. Kars’ta Rus Dönemi’nde Gelişen Yeni bir Mimari Anlayış 
 

Ruslar,  Kars’ta uyguladıkları ızgara kent planının karakterine uygun olarak yapıların tasarımında da 

dikdörtgen formlar kullanmışlardır. Binalar konumlandırılırken cadde ve sokaklara paralel biçimde, tek, 

iki, ya da üç katlı ve çoğunlukla bitişik nizamda bir düzenleme yapılmıştır. Genellikle yolların kesişim 

noktalarına denk gelen yapılar her iki yola da cephe verecek formlarda tasarlanmıştır (Şekil 3).  

 

 
Şekil 3. Cadde kesişim noktalarındaki yapılardan örnekler [5] 
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Yapılarda geleneksel Osmanlı yapılarından çok farklı olarak Kuzey Avrupa’da Baltık (Hollanda, 

Danimarka, İsveç, Norveç) stilinde ve kendi mimari anlayışlarında bir üslup ortaya koymuşlardır [6].  

 

Kars’taki Osmanlı ve Rus dönemi mimarisi konut yapıları üzerinden karşılaştırıldığında; Osmanlı 

Dönemi Türk evlerinde, yığma sistemde tuğla, ahşap ve taş malzemenin yoğun olarak kullanıldığı 

görülmektedir. Genellikle zemin kat üzerine içeriden bir merdivenle ulaşılan birinci kat ile beraber iki 

katlı, dikdörtgen planlı, cumbalı ve düz damlı olarak inşa edilen bu evlerde; zemin katlarda genellikle 

üzeri kırlangıç kubbe ile örtülü aşhane, kiler ve tandır gibi bölümler yer alırken, ahşap merdivenlerle 

çıkılan birinci katlarda sofa ve sofaya açılan odalar bulunmaktadır (Şekil 4-5). Cephe tasarımına 

bakıldığında çoğunlukla sade olan cephelerde geometrik ya da bitkisel motifli süslemelere de 

rastlanabilmektedir (Şekil 6). Rus dönemi konutları da yine yığma sistem ile inşa edilirken duvarlarda 

yapı malzemesi olarak çoğunlukla andezit ve bazalt taşı kullanılmıştır. Geleneksel Kars yapılarına 

kıyasla duvar kalınlıklarının arttırıldığı Rus dönemi yapılarında taşıyıcı duvarların kalınlığı 50cm ile100 

cm arasında değişirken, iç mekanlardaki bölücü duvar kalınlıkları ise 15cm ile 30 cm arasındadır. 

Genellikle tek ya da iki katlı olarak inşa edilen konutlar, dikdörtgen planlı olarak tasarlanmış olup giriş 

holünden ulaşılan ve kendi aralarında da geçişleri olan odalarla beraber genellikle arkadaki hayat 

bölümüne açılan veranda ya da camekan bölümlerine sahiptirler (Şekil 7). Bu yapıların cepheleri yoğun 

süslemeye sahipken, üslup olarak da oldukça farklılaştıkları görülmektedir (Resim 1). 

 

                  
Şekil 4. A. Tevfik Paşa Konağı zemin kat planı [7]      Şekil 5. A. Tevfik Paşa Konağı 1.kat planı [7] 

 

    
Şekil 6. A. Tevfik Paşa Konağı ön cephesi [7]            Şekil 7. T. Güvensoy Evi planı (Rus dönemi) [9] 
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Resim 1. Tuncer Güvensoy Evi ön cephesi (Rus dönemi) [5] 

 
 

 

Bu döneme ait yapılara ait bir başka özgün özellik ise ısıtma sistemi olarak “peç” adı verilen bir sistemin 

kullanılmış olmasıdır (Resim 2-3).  Bu sistemde iki katmandan oluşan duvarların aralarından peçlere 

bağlı boru kanalları geçirilerek mekanların ısıtılması sağlanmaktadır. İhtiyaca göre yapılarda birden 

fazla peç kullanılabilmektedir.  

 

Resim 2-3. Rus dönemi yapılarından peç örnekleri [5] 

    
 

 

3. Kars’ta Rus Dönemi Yapılarının Çatı ve Cephe Özellikleri 
 

Kars’ta, Rus döneminde inşa edilen yapılarda cephelerin biçimlenmesinde daha çok Batılı neoklasik, 

eklektik özellikler etkili olmuştur. Ruslar, dönemin Avrupa mimarisini kendi anlayışlarına göre 

sadeleştirip oranlarıyla oynayarak özgünleştirmeye çalışmışlardır. 

 

Yapıların giriş cephelerinde sokakla ilişkiyi ilk olarak sokağa doğru uzanan giriş kapısı saçakları 

sağlamaktadır. Giriş kapısı özellikle belirtilmek istenmiş, bu sebeple önlerinde üstü tonoz veya iki yana 

eğimli; demir veya ahşap konstrüksiyondan, dikme veya payanda ile sabitlenmiş giriş saçakları 

bulunmaktadır. Genellikle kutu profillerden oluşturulan saçak iskeletinin üzerinde sac levha veya çinko 

kaplama kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca saçakların kenarları çoğunlukla bitki motifli metal 

işlemelerle süslenmiştir (Resim 4-5-6).  

 

Resim 4-5-6. Giriş saçağı örnekleri [5] 
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Yapıların bazılarında bulunan bodrum katları arazi eğimine uygun olarak oturtulmuş ve cepheden 

algılanabilmeleri istendiğinden tamamen toprağa gömülmemişlerdir. Bu sebeple bu yapılarda giriş kotu 

zeminden bir miktar yükseltilmiştir.  

 

Giriş cepheleri özel olarak yontulmuş kesme taşlardan inşa edilirken, kaplama malzemesi olarak da 

bölgede bol miktarda bulunan ve boşluklu yapısı sayesinde işlenmesi kolay olan andezit ve kevek taşı 

kullanılmıştır. Arka ve yan cephelerde bazalt taşı ve düzgün kesme taşlar ile aralarda moloz taşlı harçtan 

yığma malzeme kullanılmıştır [6]. Yapıların giriş cephelerinde uygulanan zengin işçilik ile ön cepheci 

bir anlayış söz konusudur. Sokağa bakan cephelerde yalancı sütunlar, kat silmeleri, söveler, kornişler, 

plasterler, konsollar, bordür kabartma taşları gibi dekoratif elemanlarla yoğun süslemeler yapılmış, arka 

ve yanlarda kalan cepheler ise onlara göre oldukça sade bırakılmıştır  (Resim 7-8).  

 

Resim 7. Kars İl Sağlık Müdürlüğü  [5]                        Resim 8. Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

                                                                                                      Bölge Kurulu Müdürlüğü Binası [5] 

    
 

 

Cephede her katın kendine ait bir oranı ve düzeni bulunmaktadır. Her katta pencereler; büyüklüğü ve 

açıklığı geçiş sistemi, kilit taşı, süslemeleri ve söveleri ile birbirinden farklılık göstererek, Rönesans 

etkisiyle ayrı bir düzen içinde sıralanırlar [9] ( Resim 9). 

 

Resim 9. Pencere elemanlarının düzeni (Kars İl Sağlık Müdürlüğü Binası) [5] 
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Yapıların iyi ışık alabilmesi için cephelerde çok sayıda pencere boşluğu açılmış ve kentteki aşırı soğuk 

iklim şartları da dikkate alınarak pencere boyutlarının dar olması tercih edilmiştir. Pencereler eğrisel ya 

da prizmal kesitli silmelerle çerçevelenirken, pencere üstlerindeki kabartma kilit taşları da cepheye 

hareket kazandırmaktadır. Ayrıca kapı ve pencere gibi cephe elemanları çoğunlukla çift katmandan 

oluşturulmuştur. Bu sayede hava sirkülasyonunun daha iyi kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır (Resim 

10-11-12). 

Resim 10-11-12. Çift katmanlı kapı ve pencere örnekleri [5] 

             
 

 

Rus dönemi Kars yapılarının cephe mimarisindeki ortak özelliklerinden bir diğeri de demir payandalarla 

veya ray profillerle taşınan çıkma balkonlarıdır. Döşemesi ahşap kaplamalı olan ve zengin bir demir 

süsleme sanatının sergilendiği bitkisel motifli korkuluklara sahip bu balkonlar ağır taş cepheler üzerinde 

hafifliğiyle dikkat çeken ve kontrast sağlayan cephe elemanlarıdır [9] (Resim 13-14). 

 

Resim 13-14. Cephelerdeki çıkma balkon örnekleri [5] 

       
 

 

Bazı binaların arka cephesinde hayata açılan ve ahşap dikmeler ile taşınan verandaları bulunmaktadır. 

Dikmeleri bağlayan kirişlerden sarkan oyma ahşap yapraksı süslemeler bu cephelere estetik 

kazandırmaktadır (Resim 15-16). 

 

Resim 15-16. Veranda bölümlerinden örnekler [5] 
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Rus dönemi yapılarının çatı özelliklerine bakıldığında uzun ve yağışlı geçen kış şartlarına önlem olarak 

çatı eğimlerinin yüksek tutulduğu görülmektedir. Çatılar, genellikle kurşun, çinko veya sac malzemeyle 

kaplı olup, sistem olarak çoğunlukla kırma veya beşik çatıdır. Çatıların en dikkat çekici özelliklerinden 

biri de saçaksız olmalarıdır. Yapı malzemesi olarak iklim şartlarına dayanıklı taş malzemenin 

kullanılmış olması bu durumun en önemli sebeplerindendir. Çatı sistemi, cephe üst kotunun bir miktar 

gerisinde, genellikle cephe duvarlarından yükselen taş parapetlerin ya da sivri dikmeler arasına bağlanan 

metal korkulukların arkasında bitirilmiştir. Bu sayede cephe algısında çatıların gizlenmesi sağlanmıştır. 

Ayrıca balkon ve giriş bölümleri eğrisel alınlıklar ile vurgulanmaya çalışılmıştır  (Resim 17-18).  

 

Resim 17-18. Çatıyı gizleyen korkuluk ve parapetler [5] 

    
 

 

Çatı uygulamaları incelendiğinde aşık ve mertek doğrultularının günümüzdeki sistemden farklı olarak 

tam tersi biçimde yerleştirildiği görülmektedir. Aşıklar çatı eğimine dik, mertekler ise paralel olarak 

yerleştirilmişlerdir (Resim 19) [8]. 

 

Resim 19. Çatı iskelet sistemi (Kars Ticaret ve Sanayi Odası binası) [8] 

 
 

 

Rus dönemi yapılarının baca uygulamalarına bakıldığında çoğunlukla tuğla örgülü bacalar 

kullanılmışken, Baltık stili olarak bilinen baca örneklerine de rastlanmaktadır (Resim 20-21).  

 

Resim 20-21. Baca örnekleri [8] 
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Yapıların saçak köşelerinde benzer biçimsel özelliklere sahip kare kesitli çinko çörtenler bulunmaktadır. 

Saçakla birleşen ağız kısımlarının uçlarında ve kenarlarında bitkisel motiflerle birtakım süslemeler 

yapılarak cephelere estetik değer katan elemanlar olmaları sağlanmıştır. Saçaktan aşağı doğru daralarak 

yaptığı kıvımla duvara bağlanan çörtenler, bu sayede çatıdaki yağmur ve kar sularının zemine 

aktarılmasını sağlamaktadırlar (Resim 22-23). 

 

Resim 22-23. Çörten örnekleri [5] 

           
 

4. Sonuç 
 

Genel olarak değerlendirildiğinde Rus dönemi yapılarının cephe biçimlenmelerinde kütlesel 

hareketlenmelere pek fazla yer verilmediği, cepheye hareket kazandırmak ve monotonluğu bozmak için 

belirli bir düzene göre yerleştirilen cephe elemanlarının kullanıldığı ve yoğun taş işçiliği ile de bu 

durumun desteklendiği dikkat çekmektedir. Yola bakan cephelerin daha özenli düşünülerek tasarlandığı, 

diğer cephelerin ise daha sade bırakıldığı görülmektedir.Geleneksel Kars yapılarına göre çatı 

eğimlerinin daha yüksek tutulmasının yanısıra malzeme olarak çinko ve sac levhaların kullanılması ve 

saçaksız olmaları da öne çıkan çatı özellikleridir. 

 

Kars’ın günümüz mimari dokusuna bakıldığında, halen Rus dönemi yapılarının kentin yapı stoğu 

içerisinde öne çıktığını söylemek mümkündür. Kentin belleğinde önemli bir iz bırakmış olan geçmişte 

bir döneme ait; farklı bir kültüre ve coğrafyaya ait yapı tiplerinin günümüze kadar korunmuş olarak 

gelmesi, bunların daha sonraki nesillere aktarılması için işlevlendirilerek kullanılıyor olması Kars kenti 

için önemli bir değerdir. Son yıllarda kırsaldan kent merkezine göçlerin artması sonucunda; yeni kültür-

eskinin sentezi noktasında yaşanan sıkıntılar Kars için önemli bir kazanım olarak görülen bu tarihi 

birikim için ciddi tehlike unsurları doğurmuştur. Bu bakımdan yapıların bilinirliğini artırarak daha 

kapsamlı bir koruma bilinci oluşturmak ve onların sürdürülebilirliğine yönelik tehditlerin ortadan 

kalkmasına katkı sağlamak bu çalışmanın temel amaçlarından biri olmuştur. 
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