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MİM:AR ZÜHTü BAŞAR VE ÜSKÜDAR .KAYMAKAMLIGI 
. . 

Metin 8özen- K .. }Jora Yılmazyiğit 

Anadolu Türk dönemi mimarlığının tarihsel gelişimi konusun
da geliştirilen çalışmalar sırasında özellikle iki donem dikkati çek
mektedir. B~lardan ilki hemen hemen XVI. yüzyılı tümüyle kap
sayan, Mimar .· Sinan'ın varlığı~ı . güçlü bir bfçimde du)rurduğu dö
nemdir. Ayrıntılara inilerek yeterince araştırılması gereken bu dö
nemin diğer bir özelli~, . xx. yüzyılın birinci yarıs'ındaki gelişmele
re es_in k~ynağı olmasıdır. Birinci ve Ikinci Ulııt>al Mimarlık Dönemi 
'olarak adlandırılan bu akımlarla ilgili eserler: bugüne değin toplu ' 
bir biçimde inceleme konusu olmamıştıi:-. Oysa bu tür araştırmalar 
bir yandan mimarlık tarihimizi kesintisi.z gÖrebilme, öte yandan ya
kın tarihimizi değişik açılardan açıklayabilıne-o!ruıagını birlikte ·ge· 
tirmektedir. Bu amaçla-başta l;>ugünkü Sll!~larıı::r;ıız _içinde ol:mak 
Üzere: yerleşme mei-Keiıeri.ıide tarş.rp~ · yaİnlarak ese.rler saptanırken~, 
mimarlar da· kendi içlı;:rindeki gelişmelere,. birbirleriyle- ilişkiierine· 
göre değerlendirilmeye çalışılmaktadırz.- . · _ 

İlk kez, bu'güne değin değişik düzeylerde yaptığımız ya:Yınıar
~~ vurgulama:Ya çalıştı~z sorunların ışığıiıda; İstanbul'daki Bi-

-
1 Birinci Ulusal Mimarl.ık Dönemi'nin tüm örneklerini içerecek çalışma-

mızın ük a§amas.ı, . başta. )stanbuı· olmak üzere .Ankara, .tzmi?', Bursa, Eskiljelıir, 
Edirne, Batıclırma ve benzeri kentleri kapsıı:mma-;aJ.makta, Konya'da Birinci 
Ulusal ·Mimar:lı'k Dönemi Yapıtları adlı ayrıntılı _ariıştırma da yayıma hazırlan
maktadır. . 

2 Bu a.In.açla dönemin ürtin verml~ mimarlan çalışma ortamları, kaynak-. 
ları ve yaşam öyldijeriyle birlikte ele alınacaktır: Bı.inl~ başmda Mimar M!Lf: 
zatter Bey, .A'li ·Talat Bey, ..t1. VaılcıurıJ1 .Raimondo D'..tironco, Gtıilio · Monger-i, 
.Ahmet .BurhantJttin . Tamcı, Arif . HikmeLKoyutıoğlu, Nihat N igizberk, Tiıhsin: 

Ser-met, Necmettin Emre, Mesut Ozok, Ftllilı tnkü adlı mimarlar gelinekteCllr~ 
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rinci Ulusal Mimarlık Dönemi ile ilgili eserleri toplu bir biçimde 
sunmayı düşünınekteyiz3 • İstanbul'daki örneklerin incelenmesi bile, 
dönemin .önemini, mimariann hangi olanaklar içinde çalıştıklarını, 
eğitim kurumlarının bu oluşumdaki katkısını, sanat ve kültür orta
mıyla ilişkilerini ortaya koyacak düzeydedir. 

Istanbul'un bu dönemle ilgili örneklerinin ötesinde, .kısaca. ta
nıtmaya çalışacağımız mimar Zühtü Başar'ın tJsküdar Kaymakam
lık Binası ve yakın çevresindeki benzeri eserlerin yüzeysel incelen
mesi bile, mimarlık. tarihimizin yakın :dönemüiiri · aydınlatılabilme

sine, bu eserlerin kent dokusundaki önemlerine ışık tutabilecek yo
ğunlukta ve nitelikte sonuçlar getirecektir'. 

Mimar Zühtü Başar 

. Üsküdar Kayına'kamlığı Binası'nın mimarı .İsmail Zühtü Başar, 

.1886 }'ılında İstanbul'da doğ.muştur5 • Babası Maliye Nezareti katip
}.erinden ve Haydarhane mahallesi imaını Hacı Nuri Efen'di'dir .(Re-
sim 1). · 
·· llk öğrenimini Aksaray'da İsmail Ağa ve Pertevniyal mektep~ 
ierinde, orta öğrenimini Vefa Lisesi'nde yapı:Pıştır. 1909 yılında Ede
biyat Fakültesi'ne gireiı Zühtü Başar, bir süre sonra buradan ay
;rılarak Kadastro Mektebi Riyaziye Şubesine, daha sonra Sanayi-i 

3 Jstaııbuı•aa Birinci Ulusal Mimarlık Döııemi Yapltlan başlıklı çalışına
ITUZ tamamlan.mı§, baskıya hazırlanmaktadır. 

4 Birinci musa! Mimarlık Dönemi'nde trsküdar ve yakın Çevresi yerli ve 
yabancı mimarlarm uygulama olıÜuikları bulduklan .bir kent parçası .olmuştur. 
Üsküdar'd{Ul Kadıköy'e kadar uzanan kent p?J"çası üzerinde ilk bakı§ta göze 
Ç~pan. örneklerden b~ bölümü §tinlardır : tlskiidar Lisesi, Pa§akapısı 0~
zaevi, Bağlarba§ı JiiJIJ'T • Binası, Aya.zma nkokttlu/Sultan III. Mustafa Mek~ 
teb-i lbtid4isi, Hayilarpa§a Tilrkek Lisesi/Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, Nünııı1ıe 
Hastahanesi, · Sağlık Okulu, ve yanındaki · lojman, TCDD areniSi :içindeki . Per
sonel Lojmanı;·Dikimei>i .ve Reyon bi?iaları, 'Haydarpa§a -Jslielesi, · Kadıköy Hdl: 
Binası, Kadıköy ·ıskelesi,··Kaaıköy Kaymakamlıği; :. · · · . · · ····· :· 

5 Mimar Zi,ihtü .Başar:'m yaşamı _ve ·yaymı konusunda .bilgi için bkz: Türk 
Yüksek_ Mimarlar Birliği, Azalar ve Yüksek Mimarlık Mesleği ı1e Alakadar 
M:"ev.zuat, ,!stanbUl;. 1940,. ss . . 68;· 88,. Haberler, Ark!tekt, n. 9-10, İstanbul, 1942, 
s. 236; :Büyük Bir Kayıp;· Yapı, "İStanbul, n:. 20 Eylül~ 1942,. s. 19.; · Tahsın· öz,· 
YUkse.k Mimar Zühtü BaŞar.~ Giizeı Sam.ıtlar, n. 6, tstanouı~ 1949; ss. 159-160;·. 
1. Zühtü :Baljar,.HalU Edhem'e Dair, Halil Edh~m· Hatıra Kitabı, c: 2, Aıikara~ 
1948, ss. 41-42. . . . . . . . 
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Nefise ~ektebi'ne geçerek yüksek öğreniniini };>urada sürdürmüştür. 
Ölen babasının y~rine imamlık görevin,i de yijklenen Zühtü. Başar~ 
Balkan Savaşı sırasında öğre_nci · olduğu jçin savaşa alınmairiasma 
karşın, gönüllü olarak İstanbul Muhafız T~buru birinqi bölüğülle ka.; 
tılmıştır. ' 

·savaşın sonunda tekra:r Sanayi-i Nefise Mektebi'ne dönen- Züh~ 
tü Başar, 1915 yılında birineilikle ok~u bitirerek ·niimar olmuş, İs
tanbul Eski Eserler Muhafaza Ce~yeti'ne miinar olarak atari.ınış: 
hr: Türk ıniınarlığının zengin örnekleriyle karşı karşıya gelen Züh:. 
tü Başar, Milli Müdafaa Cemiyeti~nin yardımlarıyla yaşayan Eski 
Eserler Muha.faz·a Cemiyeti'nin devlet örgütüıie katılmasıyla, 1 Ma:
Yıs 1925 tarihinden itibaren Zühtü Başar m üzeler _·mimarı olara~ 
görevini sürdürmüştür. - Zühtü· Başar' için ·bu dönemde . önemli_l:>if 
nokta, lstartıbuZ ve Boğaziçi adlı kitabın yazarı İhtifalci Mehmet Ziya 
Bey ile birlikte İstanbul'li baştail başa taramasıdırs-. · 

İstanbul'da Türk dönemi ve öı:_ıcesine ait mimarlık örneklerinin 
saptanması, bir bölümünün planlarının çıkarılması yolundaki çaba
sını yansıtan çalışmalar, İhtifalci · ;M:ehmet Ziya Bey'in kitabında' 
görülebilmektedir. Bunlar, _araştırmacılar için önemli bir _belge ni
teliği taşımakta, zaman . içinde anıtlar~ geçirdiği · değişimleri sap
tayabilme olanağı yaratmaktadır. Dönemi iç:ln önemli bu çalışma
larından dolayı varlığını duyuran Zühtü Başar, ayrıca Halife Mi
marlığı'nı da yüklenmiş, ancak kendini yoğun biçimde 1925 yılında 
b_aş}ayan Topkapı Sarayı onarımıarına vermiş_tir7: • 

Uiun yıllar bakımsız bırakılmış olan .Topkapı Sarayı, gerçek
ten çözümlenmesi gereken bir sorundu. Zühtü Başar· bilgisinin, yap
tığı uygulamaları_n öğrettikleri oranında, Topkapı· Sarayı onarimla: 
r!-llı ele almış, daha sonraki onarıml!ira olanak tanımıştı~. Bugün 
de ·Topkapı Sarayı'nda onarımlar sürdürülm.ekte, bu onun günümü.:. 
ze ulaşmasını sağladığı yapıları da içermektedir. 
. . .. . .. . . . . . -. ' ~ .. 

6 Mehmed Ziya, İstanbul ve Boğaziçi, .B-izans ve Osmanlı Medeniyetlerini'li 
Asar-ı · Bakiyyesi, !stanbul, 1336. !kinci cilt 1928 yılında !s tanbul'da . basılllll§, 
aiıcak bitmeden·. basla durmuştur. Aynca. ikinci cildin yeni harflerle . bitmemi.§: 
yanlış ve eksik bir baskısı bulunmaktadır: !stanbul ve Boğaziçi, !stanbul, 1937. 
· : 7.- Tahsiiı . öz, Topkapı Sarayı Onanmlari, Güzel Sanatlar, n. 6, !stanbul, 
1949, ss. 6-74. . . 

Tarih EnstitilsiZ Dergisi - F . 46 
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Zühtü BaŞar 7 Şubat 192'{ yılında ~ürek~i i.steklere dayanamı
yarak müze mimarlı~dan sonra, İstanbul BelediY.esi Heyet-i Fen
niye Mebani Mütehassıslığı görevini yüklenmiş, daha sonra bu gö
revinden de ayrılarak bağımsız çalışmaya. başlamıştır. Taahhüt iş~ 
leri olarak 1937 yılında Topkapı Sarayı'nın önemli onarımlarlİll,. ay
rıca yine İstanbul'da başka yapılarının yanı sıra Cerrahpaşa Has
tahanesi Verem Pavyon'ıı'nu gerçekleştirmiştir'l. 

İstanbul'daki bu uygulamaları, birçok değişik işlevli yapıla~ 
rından sonra, bürosunu Ankara'ya taşıyan Zühtü BaŞar, orada ge~ 

niş kapsamlı bir çalışina olarak Polis Enstitüsü ve Jandarma Oku
lu'J?.U tamamlamıştJ.r9. Ayrıca Ankara'da Atatürk'ün kızkardeşine 
ait villanın yapımını üzerine almış, Atatürk'ün sevgisini· kazanmış
tır. Bahçelievler İnşaatı Kontrol Mimarlığı da Ankara'daki işleri 
arasındadır. 

Zaman zaman Anadolu'daki görevleri sıra~ında Selçuklu, Bey
likler ve Osmanlı mimarlığı kon\.ısunda araştırma yapma olanağı bul
muş, böylece zengin bir mimarlık arşivi edinmiş, bu malzemenin bir 
bölümünü Peşte'de yapılan Mimarlar Kongresi'nde sergilemiştir. 
Berlin'de de bir süre. araştırma yapan Zühtü Başar, yurda dönüşün
de bugün ünlü müzelerimizden biri olan Ankara'daki Anadolu Mede
niyetleri Müzesi'nin içinde yer aldığı, XV. yüzyılın sonlarından kal
ma, Fatih Sultan Mehmed'in vezirlerinden Mahmut Paşa'nın Bedes
teni'nin onarımına girişmiştir. 

Sağlık durumunun yetersiz olmasına karşın, 1940 yılında ona
rımını kendisinin yükümlenmesi istenen Bursa Yeşil Türbesi'nin so~ 
runlarıyla uğraşmış, iki yıl üzerinde çalıştığı bu yapıyı bitirerneden 
24 Ağustos 1942 günü İstanbul'da ölmüştür10• 

Türkiye'de eski eseriere eğilen mimarların başında gelen Züh
tü Başar, yaşadığı yıllardaki onarım anlayışı içinde anıtların günü
müze kalması yolunda çaba göstermiş, bu yolda örnekler vermiş mi-

8 Cerrahpa§a Hastahwesi Vere~ Pavyonu müteabhitllğ'inl ü.stİenıniş olan 
mimar Me.sut Ozok, yapının tasanınının Zühtü Ba§ar'a ait olduğ'unu bildirme.k
te, ayrıca A.nad.oluhisarı. Köprüsü'nU de ona bağ'Iamaktadır. 

. 9 Celal Blçer-Reııat San, Polis Jandarma Mektebi-Ankara, A.rkitekt, c. 8, 
n. 2, !stanbul, 1938, ss. 33-39; !nci Aslanoğ'lu, Erken Oumhuriyet Döııemi Mi
marlığı, Ankara, 1980, ss. 99-100. 

. 10 M. Rüııtü Kural, Çelebi Mehmed'in Ye§il Türbesi :ve 1941-1948 Resto
rasyonu, Güzel Sanatlar, n.5, !st~bul, 1944, sS. 50-102. 
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marlar arasındadır. Müteahhit ve mimar olarak yaptığı onarımlar 
arasında başta İstanbul Topkapı Sarayı, Ankara Mahmut Paşa Be
desteni, Bursa Yeşil Tür be; müteahhitlik işleri arasında da İstanbul 
Cerrahpaşa Hastahanesi Ver.em Pavyonu, Ankara Polis Enstitüsü 
ve Jandarma Okulu, Atatürk'ün ~ızkardeşinin villası ve Ankara 
Bahçelievler İnşaatı Kontralluğu ilk anda değinilecek nitelikteki ça
lışmalarıdır. 

Vsküdar Kaymakamlığı 

1 Mart 1956 tarihinden beri Üsküdar Kaymakamlığı olarak kul
lanılan mimar Zühtü Başar'ın bu binası, bugüne değin yapılan ya
yınlarda konu ed,ilmeıniştir. Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin ya
şayan mimarlarından Mesut Ozok'un bizlere sunduğu, yapıyla ilgili 
özgün projeler üzerinde Vsküdar Our:nhur·iyet Halk Fır7'ası Binası, 
İstanbul Şehremaneti Mebani Şubesi yazıları ve 12.11.927 tarihi bu
lunm.aktadır11. Yapılan inceleme sırasında özgün tasarımın-zaman 
içinde yapılan değişiklikler dışında-aynen uygulandığı · anlaşılmak
tadır. 

Sunulan özgün çizimlere, bugünkü durumuna göre konuyu ele 
alırsak, yapının uzun kenarlarından birbirine bitiştirilmiş iki dik
dörtgen parçadan oluştuğu görülmektedir (Şekil 1). Doğancılar 

Meydanı'na bakan ve daha küçük olan parçanın uzun kenarı üze
rinde, simetri aksında ana giriş bulunmaktadır. Üzerinde balkanun 
yer aldığı, iki sütundan oluşan bu bölüin, dikdörtgen bir kapıyla orta 
koridora açılmaktadır. Bu koridor, ana giriş ekseni doğrultusunda, 
salona kadar devam etmekte, iki taraf~da ise oüro hacimleri yer 
almaktadır. Girişin iki tarafında dikdörtgen birer oda, daha sonra 
yine simetrik olarak yerleştirilmiş birer oda daha bulunmaktadır. 
Bu mekanların dışa bakan yüzleri çokgen planlı olarak ana yüzey
den taşırtılmıştır. üç yüzlü olarak tasarlanmış bu cephede, her yüze 
birer pencere yerleştirilmiştir. Koridorü.n sonunda yer alan hacim-

ll Üsküdar Kaymakamlığl'na. ait .özgün çizl.mleri bizlere sağlayan Sayın 
Yüksek Mimar Mesut özok'a te§ekkürü borç biliriz. Cumhuriyet döneminde ta
sarım ve uygulamalarıyla mim.arlık ortamınuza sürekli katkılarda bulunan 
Mesut özok, ayrıca sözlü bilgileriyle de bo§lulclanmızın doldurulma.sına önemU 
oranda katloları olmuştur. 
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lerde dikdörtgen· kovalı merdivenler bulunmakta, sağdaki merdiveı:ı 
bodrum kat, soldaki merdiven ise üst kat bağlantısını sağlamakta
dır. Üst k~ttaki koridor, zemin katın şemasına uygun olarak düzen
lenmiş, iki tarafı büro hacimlerine ayrılmıştır. Bunlar.dan ortada 
kalan bölümlerin balkonlan, aynı zamanda zemin kattaki çdkgen 
pl~lı çıkmaların tavan döşemelerini ~luşturmaktadır (Şekil 2) . Ko
ridorun sonunda, arka parçayı oluşturan .sal ona açılan bir · kapı .var
dır. Özgün tasarımdan anlaşıldığına göre, bu kapı salona ait bir şe
ref locasına açılmaktaydı. 

Bodrum kat, arka parçayı oluşturan salonUn. sağ alt tar~ında 
yer·~akta, burada kadın ve erkek helalanyla, kalorifer dairesi bu
Junm~ktadır (Resim 3) . 

- . Yapı, betonarme kolon kiriş sistemine göre yapılmıŞtır. Örtü 
sistemi plar~k her iki parçayı ayn ayrı örten kırma çatılar kulla
nılmış, öndeki parçanın çatısı, arka parçaya göre biraz daha yük
seltiliniştir. 

. Yapının cephe tasıl!ımı ise şöyledir: ön cephede simetri ekse
ıtinde bulunan ana girişin ön -tarafında geniş, iki yan tarafında dar 
olmak üzere üç merdiven yerleştirilmiştir (Şekil 4; Resim 2). Ön 
yüzde; ·ust köşeleri profil takımlariyla yumuşatılmış, · dikdörtgen bi
çimli bir, yan taraflarda basık kemerli birer açıklık bulunmaktadır. 
Girişin üst katında bulunan halkonun kapısı, ana yüzeyden biraz 
içeri ·çekilerek sepet kulpu biçiminde bir kemerle düzenlenmiştir. 
Özgün çizimde ~alkonun biçimlenmesinin dalı~ farklı tasarJandığı 
·görülmektedir. · 

. . 
.Arka bölümü oluşturan· parça.nm salon olarak tasarlandığı, öz-

gün çizimlerden anlaşılmaktadır (Şekil 5). Buradan ayrıca sağ ta
raftaki dar kenar üzerinde, eğrisel podyumlu, iki tarafında merdi
~enle~i bulunan bir sahnenin varlığı ortaya ç·ıkmaktadır. Bugün sa
lon içu;.e yap~lmı.ş . bir. kat döşem~si, hacmin· altta büro, üstte arşi:v 
.olarak kullanılmasını sağlamıştır. 

Girişin iki tarafında ikişer pencere vardır. Bunlar birbirlerine 
·bi~ş~ olarak düzeİılenİniş~. Ze~ J4it'pericereleri dikdörtgen, üst 
kat: peıicereleri· ise sivri ·~emerlidir. K~merl~r üzerinde pröfilli birer 
~silme dolaşmak~a1. üzengi .düzeyin~e u~Ia:rından birleşmekt~dir (Re7 
sim 2) . 
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Yan cephe üzerinde yer alan çokgen planlı çıkmaların yüzey
lerinde, üst köşeleri Yuınuşatılmıı;ı birer dikdörtgen pencere vardır 
(Şekil 6). Bu bölümün üstünde bulunan saçak altında türk üçgen!i 
bir silme dolaşmaktadır. Üst katta halkona ait kapı, sepet kulpu 
kemerlidir. Bu cephe üzerindeki diğer pence:ı;eler zemin katta dik
dörtgen, üst katta sivri kemerli olarak tasarlanmıştır. Salona ait 
pencerelerden alt sıradakiler dikdörtgen, üst sıradakiler sivri ke
merlidir. Arka cephenin pencereleri yatayda üç sıra halinde düşünül
müş, bodrum kat açıklıkları basık kemerli, salon pencerelerinde!l alt 
sıra dikdörtgen, üst sıra sivri kemerli olarak uygulanmıştır (Re
sim 3) . Düşeyde ise bu açıklıklar ikişer. ikişer gruplandırılmış, or
taya dikdörtgen bir kapı açılmıştır. Günümüzde bodrum kat pence
relerinden bazıları değişikliğe uğrayarnk kapıya dönüştürülmüş du
rumdadır. 

Sonuç 

Kısaca plan ve cephe özelliklerine değindiğimiz Birinci Ulusal 
Mimarlık Dönemi'nin bu örneği, değişik açılardan önem taşımak
tadır. Daha önce konusunu ettiğimiz gibi eser, dönemin özgün ör
neklerinin yer aldığı bir çevre içinde bulunmaktadır. Büyük boyut
lu, zengin bezemali diğer eserlerle karşılaştırıldığında yalın, yoğun 
bezerneden arındırılmış olarak karşımıza çıkan Üsküdar Kaymakam
lığı, yine de yapılma amacına uygun, mimar Zühtü Başar'ın ilginç 
bir tasarımı olarak belirmektedir. Özellikle mimarının daha çok 
onarım ve müteahhitlik alanında tanınmış olması gözönüne alınır
sa, bu eserinin önemi bir kez daha ortaya çıkm~tadır. Bu açıdan 
mimar Zühtü Başar'ın tüm çalışmalarını iÇerecek bir araştırma, ya
şamının ve eserlerinin olduğu kadar, döneminin de aydınlatılmasım 
sağlayacaktır. -
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Resim 1. Yüksek Mimar Zühtü Başar. 
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Resim 2. Üsküdar Kaymakamlık Binası'nın yapımının l:iittiğl 

günlerdeki fotoğrafı 
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Şekil 2. Birinci kat planı 
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Şekil 3. Bedrum kat planı 
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