Özet:
Dünyada endüstri arkeolojisi kavram›,
20.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan ve
mekanik araçlarla ve düzeneklerle mal veya
hizmet üretme etkinli¤ini ve bu amaçla
oluﬂturulmuﬂ özgün mimariyi bütünsel olarak
kendisine konu alan bir bilimsel
disiplindir. Endüstri arkeolojisi denilince
yaln›zca endüstri ça¤›nda üretim-imalat
yap›lan yap›ları ve aletlerini ça¤r›ﬂt›rsa da,
asl›nda tüm dönemlerdeki donan›mlar
anlaﬂılmaktadır. Endüstri arkeolojisi kapsam›ndaki tüm kaynaklar, endüstri miras›n›
oluﬂturur. Bu miras›n gelecek kuﬂaklara
aktar›labilmesi, yap›lar› uygun bir iﬂlevle
kent hayat›na kazand›rman›n yan› s›ra, özgün
kimliklerini de korumayla sa¤lanabilir.
‹stanbul’da bulunan endüstri miraslar›ndan
biri de Unkapan› De¤irmeni’dir. Bu yaz›da
endüstri yap›lar›n›n korunarak yeniden kullan›m› anlay›ﬂ›yla, Unkapan› De¤irmeni
hakk›nda bilgi verilmiﬂtir. Bu nedenle öncelikle yap›n›n tarihçesi, konum ve çevre
özelliklerinden bahsedilmiﬂ, daha sonra
yap›ld›¤› 1870 y›l›ndan günümüze kadar
geçirmiﬂ oldu¤u de¤iﬂim mimari aç›dan
irdelenerek, elde edilen bulgular plan ve
cephe çizimleri ile desteklenmiﬂ; sonuç
bölümünde de yap›n›n yaﬂat›lmas› için
çözüm önerisinde bulunulmuﬂtur.
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Giriﬂ
Endüstri yap›lar›n›n öneminin fark
edilmesi, onlar›n bir miras olarak
alg›lanmalar›yla mümkün olmuﬂtur.
Miras›n zaman içerisinde, kültürel
anlamdaki geniﬂleme, “endüstri miras›”
kavram›n› ortaya ç›karm›ﬂt›r. Bu
kavram›n do¤uﬂuyla birlikte sanayi
yap›lar›n›n kültürel kimlik aç›s›ndan
taﬂ›d›¤› öneme dikkat çekilmiﬂ, teknolojinin geliﬂmesiyle her geçen gün yetersiz
kalan üretim teknikleri nedeniyle, endüstri
yap›lar›n›n terk edilmeleri karﬂ›s›nda
gösterilen tepkiler bu alandaki koruma
çal›ﬂmalar›n› tetiklemiﬂtir.

Bat›l›laﬂma döneminde inﬂa edilen
endüstri yap›lar›, o dönemin
teknolojisini ve ekonomik düzenini
aktarmas›, toplumun yaﬂad›¤› belirli bir
süreci yans›tmas› aç›s›ndan büyük bir
öneme sahiptir. Di¤er an›tsal bina türleri
kadar korunmam›ﬂ olan endüstri yap›lar›
zamanla fonksiyonunu yitirmiﬂ, boﬂ ve
bak›ms›z kalarak h›zla tahrip olmuﬂlard›r.
Bugün harap ve bak›ms›z olan endüstri
yap›lar›n›n, zaman içinde hasar görmesini
önlemek ve mümkün oldu¤unca
korumaya çal›ﬂmak gerekmektedir.
Resim: 1
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.Summary
Today, lack of consciousness and acts of
wrong preservation constitute a big threat on
the demolishment of historical industrial
buldings. These buildings which in time have
lost their functions have not been given as
much importance as the other monumental
building types and thus not been well
preserved. With the development of technology and establishment of new factories, mills,
like many industrial buildings, lost their
function and were abandoned to be
demolished. Only very recently have these
buildings been considered as industry’s
historical witnesses and been taken under
preservation. One of 19th century industrial
buildings, which has lost its function today
and become a ruin very quickly as a result of
remaining unused, is Unkapan› Mill. The aim
of this essay is to enable the registration of
Unkapan› Mill by documenting its destruction day by day so that it will be taken under
preservation at least from now on. Firstly,
the history of the building, its location and
the characteristics of its surroundings are
explained. Then the changes it underwent
since the time it was built, are analyzed from
an architectural perspective. Findings are
supported with planimetric drawings and
elevations; as a result, a solution is
proposed to reanimate the building.
Anahtar Kelimeler:
Endüstri miras›, endüstri yap›s›, de¤irmen,
Unkapan›, Unkapan› De¤irmeni
Keywords:
Industrial heritage, industrial building, mill,
Unkapan›, Unkapan› Mill.

Haliç K›y›s›nda Tarihi bir Sanay› Yap›s›: Unkapan› De¤irmeni

Resim: 1
Unkapan› De¤irmeni’nin
Haliç’ten görünüﬂü
(19yy.sonu)
Resim:2
Unkapan› De¤irmeni
1980 (Taç Vakf›)
Resim:3
Unkapan› De¤irmeni
1980 (Taç Vakf›)

Unkapan› De¤irmeni 19. yüzy›l›n
sonlar›nda inﬂa edilmiﬂ ve günümüze
kadar çeﬂitli nedenlerle oluﬂan bozulmalar
ve onar›mlar sonucu de¤iﬂerek gelmiﬂtir.
Bu çal›ﬂmada de¤irmenin mimari
özellikler aç›s›ndan geçirdi¤i evreler ve
onar›mlar, bulunan yaz›l› ve görsel
kaynaklar›n de¤erlendirilmesi ile
yap›lacakt›r.
Yap›n›n tarihçesi
Unkapan› semti ad›n› “un” ve Osmanl›lar
döneminde kullan›lan bir çeﬂit tart› aleti
olan, toptan sat›ﬂ yap›lan yer anlam›na da
gelen “kapan” kelimelerinden alm›ﬂt›r.
Semte “Unkapan›” denilmesinin sebebi
ise, ‹stanbul’a tah›l getiren gemilerin
yüklerini Unkapan›’na boﬂaltmalar›d›r.
‹stanbul’a gelen zahire, yiyecek ve di¤er
ihtiyaç maddelerinin ölçümünün
ekspertizinin, fiyatland›rmas›n›n ve
da¤›t›m iﬂlemlerinin yap›ld›¤› kapanlar›n
en önemlilerinden biri olan Un Kapan›’n›n
burada bulunmas›, giderek semtin de ayn›
adla an›lmas›na neden olmuﬂtur. Hemen
hemen her soka¤›nda bu¤day ambarlar›,
de¤irmenler ve f›r›nlar bulunan semtin en
büyük de¤irmen yap›s›, Unkapan›
De¤irmeni’dir.
Bizans döneminden beri Unkapan› bölgesi
bu¤day ticaretinin yap›ld›¤› yer olarak

Resim: 2

geliﬂmiﬂ, ‹stanbul’un en önemli ticaret
merkezlerinden biri olmuﬂtur. Bu kadar
çok bu¤day ticaretinin yap›ld›¤›
Unkapan›’nda birçok de¤irmen ve f›r›n
kurulmuﬂtur. 1840’l› y›llara kadar
‹stanbul’da ço¤unlukla rüzgar, su ve at ile
çal›ﬂan de¤irmenler kullan›lm›ﬂken, bu
yüzy›l›n sonunda bu de¤irmenler yerlerini
buharla ve elektrikle çal›ﬂan yeni tesislere
b›rakm›ﬂlard›r. Bu büyük tesislerden biri
de Unkapan›’nda kurulmuﬂ olan
“Unkapan› De¤irmeni”dir (Sakao¤lu, 1994).
19. yüzy›l›n sonlar›nda ‹stanbul’da buhar
enerjisiyle çal›ﬂan alt› de¤irmen oldu¤u ve
bu yap›lar›n Paﬂaliman›, Kas›mpaﬂa,
Göksu, Ayvansaray ve Unkapan›’nda
bulundu¤u bilinmektedir. Unkapan›’nda
iki de¤irmen bulunmaktad›r: Corpi ve
Unkapan› De¤irmeni (Müller-Wiener, 1998).
Bugün alt› de¤irmenden sadece üç tanesi,
Paﬂaliman›, Kas›mpaﬂa ve Unkapan›
De¤irmeni ayakta kalm›ﬂt›r. ‹stanbul’un
en büyük de¤irmenlerinden biri olan
Paﬂaliman› De¤irmeni, 1913-1915 sanayi
say›m›na göre 1858 y›l›nda kurulmuﬂ,
1940 y›l›ndan itibaren de¤irmen iﬂlevini
kaybetmiﬂtir (Divan, 1984). Kas›mpaﬂa
De¤irmeni ise; 1852 tarihinde yap›m izni
ç›km›ﬂ, 1900’lerin baﬂ›nda elektrik
motorlar› ile çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu
nedenle yeni teknolojiye uyum sa¤layan
ilk de¤irmenlerden biridir. 1982 y›l›ndan
itibaren üretimine son verilen de¤irmen
binas› bugün de kullan›lmamaktad›r
(Ezgeç, 1998).

Resim: 3

Unkapan› De¤irmeni’nin, 1870 y›l›nda
yap›m izni ç›km›ﬂ; önceleri özel kiﬂiye
aitken, daha sonra devlet taraf›ndan
el konularak bir süre iﬂletilmiﬂtir.
De¤irmenin içerisinde kullan›lan tüm
makineler ‹ngiltere’den getirtilmiﬂtir.
Birçok binadan oluﬂan ve büyük bir
komplekse sahip olan Unkapan›
Say› 7, May›s 2009
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Resim: 4

De¤irmeni’nin iki bacas› bulunmaktad›r.
19. yüzy›l›n sonlar›na ait ‹stanbul silueti
foto¤raf›nda de¤irmen binas›, ek binalar
ve bacalar aç›kça görülmektedir.
1940 y›l›nda devlet taraf›ndan
sat›lm›ﬂ ve yeniden özel mülkiyet
taraf›ndan iﬂletilmiﬂtir. Bu dönemde bir
yang›n geçirmiﬂ ve daha sonra Umumi
Ma¤azalar’a sat›lm›ﬂt›r. ‹stanbul
Manifaturac›lar Çarﬂ›s› yap›m› s›ras›nda,
kompleksin ana binas› olan de¤irmen
binas› y›k›lm›ﬂt›r. 1980’li y›llarda yap›lan
ihale ile Unkapan› De¤irmeni’ni, Ticaret
Borsas› sat›n alm›ﬂ ve otopark olarak
kiraya vermiﬂtir (Divan, 1984).

binas›n›n y›k›lmadan önceki son hali
aç›kça görülmektedir (Resim 5). 1970 y›l›
tarihli foto¤raflarda ise de¤irmen
kompleksi içindeki di¤er binalar›n
y›k›lmadan önceki mevcut durumlar›
hakk›nda bilgi sahibi olunmaktad›r.
Konum ve çevre özellikleri
Unkapan› ad›yla an›lan semt,
Eminönü ilçesi s›n›rlar› içerisinde
bulunmaktad›r. Unkapan› De¤irmeni,
Eminönü ilçesi s›n›rlar› içinde kalan,
Yavuz Sinan Mahallesi, 515 nolu ada
üzerinde yer almaktad›r. Kuzeybat›s›nda
‹.M.Ç. bloklar› ile, bat›s›nda Hoca Halil
Camisi’nin bulundu¤u de¤irmenin,
kuzeydo¤usunda Unkapan› De¤irmeni
soka¤›, güney do¤usunda ise
Yeni Hayat Soka¤› bulunmaktad›r.
Resim: 6

Resim: 5

Unkapan› De¤irmeni konum olarak
denize oldukça yak›n bir bölgede
kurulmuﬂ ve içinde kurulan sistem ile
de¤irmenin bir kap›s›ndan giren un,
di¤er kap›dan ekmek olarak ç›kmak
üzere programlanm›ﬂt›r. 1940’l› y›llarda
Atatürk Köprüsü’nün inﬂa edildi¤i
dönemde çekilen foto¤rafta de¤irmen

56 Say› 7, May›s 2009

Resim: 4
Unkapan›
De¤irmeni, 1970
(Hüsrev Tayla)
Resim: 5
Unkapan› De¤irmeni,
1940’l› y›llar
Resim: 6
1900’lerin baﬂ›nda
Unkapan› De¤irmeni
Resim: 7
1912 tarihli Alman Mavisi
ﬁehir Haritas›’nda
Unkapan› De¤irmeni
Resim: 8
J. Pervititch haritas›nda
Unkapan› De¤irmeni
(1930)
Resim: 9
Ekrem Hakk› Ayverdi
haritas›nda de¤irmen
(1900)
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adland›r›lm›ﬂt›r. 1930 tarihli J. Pervititch
haritalar›nda da Unkapan› De¤irmeni
görülmekte, burada de¤irmenden
“Belediye De¤irmeni” olarak söz
edilmektedir (Resim 8).

Resim: 7

Mimari özellikler
1870’li y›llarda Unkapan› De¤irmeni’nin
dört giriﬂ kap›s› bulunmaktayd›. Unkapan›
Liman›’na gelen bu¤day, de¤irmeninin
kuzeydo¤u cephesine bakan kap›dan
(K02) içeri girmekte ve içeride bulunan
dekovil aks›yla taﬂ›narak depolara
getirilmekteydi (Resim 10). 19. yüzy›l›n
sonu foto¤raf›, J. Pervititch ve ﬂehir haritalar›ndan al›nan bilgilere göre Unkapan›
De¤irmeni kompleksinde, de¤irmen
binas›, depo binalar›, f›r›n, yatakhane
binas›, dükkanlar, bacalar ve sarn›ç
bulunmaktayd›.

Resim: 8

Resim:9

1 Seçer, Füsun, 2002.
‹stanbul’daki Osmanl› Dönemi
De¤irmenlerinin Mimari Aç›dan
‹ncelenmesi ve Unkapan›
De¤irmeni’nin Günümüz
ﬁartlar›nda De¤erlendirilmesi,
MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi

Unkapan› De¤irmeni’ne ait bulunan en
eski dökümanlar, 1912 tarihli Alman
Mavisi ﬂehir haritas› ve ayn› dönemde
Ekrem Hakk› Ayverdi taraf›ndan
yay›nlanan haritalard›r (Resim 6-7-9). Her iki
haritada da yap›n›n plan› ayr›nt›l› olarak
belirtilmiﬂ ve “Beylik De¤irmeni” olarak

Kompleks içindeki esas de¤irmen binas›
19. yüzy›l sonlar›nda ‹stanbul’da yap›lan
ve buharla çal›ﬂan di¤er de¤irmen
yap›lar›nda oldu¤u gibi, beﬂ katl›, beﬂik
çat›l› ve üçgen al›nl›kl›d›r. Bu dönemlerde
yap›lan Kas›mpaﬂa De¤irmeni ve
Paﬂaliman› De¤irmeni de incelendi¤inde;
Unkapan› De¤irmeni ile benzer mimari
özelliklere sahip olduklar› görülmektedir
(Resim 11). Genellikle duvarlar› almaﬂ›k
tu¤la duvar, döﬂeme olarak demir takviyeli
ahﬂap kiriﬂleme kullan›lm›ﬂt›r(1).
Bu de¤irmen binas›n›n yan›nda 2 ve 4
katl› iki adet ek yap› ve bir f›r›n binas›
bulunmaktad›r. Depo binas› olarak
kullan›lan dört katl› yap›da de¤irmen
binas› gibi demir takviyeli ahﬂap kiriﬂlemeye sahip, almaﬂ›k tu¤la duvarl›, üçgen
al›nl›kl› ve beﬂik çat›l› bir binad›r. ‹ki katl›
depo binas› da ayn› yap›sal özelliklere
sahip olmas›n›n yan›nda, ayr›ca
çelik kolonlarla taﬂ›nan asma kat›
bulunmaktad›r.
Say› 7, May›s 2009
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Resim: 10
Unkapan› De¤irmeni
rölövesi ve restitüsyon
projesi; plan ve
mekanlar*
Resim: 11
Unkapan› De¤irmeni,
Kas›mpaﬂa De¤irmeni
ve Paﬂaliman› De¤irmeni
görünüﬂleri
Resim: 12
De¤irmen Kompleksi
restitüsyon projesi;
güneydo¤u cephe çizimi
(Seçer, 2000)
Resim: 13
De¤irmen Kompleksi
restitüsyon projesi; 2-2
kesiti (Seçer, 2000)
Resim: 14
De¤irmen Kompleksi
restitüsyon projesi; 1-1
kesiti (Seçer, 2000)

Resim: 10

Tek katl› f›r›n binas›, metal çat›l›, çelik
kolonlu, almaﬂ›k tu¤la duvarl›d›r.
Bu bina, kuzeydo¤u-güneybat›
do¤rultusunda uzanan, üç bölümden
oluﬂan, kare ﬂeklinde yaklaﬂ›k 1000
metrekare büyüklü¤ünde bir binad›r.
Üç bölümden oluﬂan binan›n orta
bölümü depo ve servis binalar›yla,
kenarda kalan bölümleri ise avluyla
ba¤lant›l›d›r. F›r›n binas›nda bir adet
baca bulunmakta ve burada piﬂirme
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iﬂleminin yap›ld›¤› tahmin edilmektedir.
Depo binalar› iki tanedir. Kompleksin
güneydo¤usunda kalan iki katl› binan›n
zemin kat› depo, üst kat› yatakhane olarak
kullan›lmaktad›r. Bu binada sarn›ç ve
bir baca bulunmaktad›r. 1930 tarihli
J. Pervititch haritas›nda baca ve sarn›ç
aç›kça görülebilmektedir. Depo ve
yatakhane binas›n›n önünden üstü
sundurmayla örtülmüﬂ dekovil hatt›
geçmekte, ö¤ütülen unun, bu dekovil
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hatt› sayesinde taﬂ›n›rak depoland›¤›
san›lmaktad›r. Di¤er depo binas›, f›r›n
binas›n›n yan›nda bulunan depo ve idare
olarak kullan›lan binad›r. Zemin kat› depo
üst katlar› idare olarak kullan›lan bina
dikdörtgen bir plana sahiptir.

Resim: 11

‹ki katl› yatakhane binas› volta döﬂemeli,
beﬂik çat›l›, almaﬂ›k tu¤la duvarl›d›r. Bu
binada idari bölümler, tek katl› bu¤day
silolar› ve dükkanlar bulunmaktad›r.
Unkapan› De¤irmeni’ne sonradan
eklenen bir de lojman binas›
bulunmaktad›r.
Üç katl› beﬂik çat›l› lojman binas›n›n
cephesi Unkapan› De¤irmeni Soka¤›’na
bakmaktad›r. Binan›n zemin kat›nda
de¤irmenin ana giriﬂ kap›lar›ndan biri
bulunmaktad›r.

Resim: 12

Mevcut durum ve bozulmalar
Günümüzde Unkapan› De¤irmeni’nde
bozulma durumuna bak›ld›¤›nda, tümüyle
yok olan bölümlerin yan› s›ra, mekan,
cephe, strüktür ve malzemede görülen
bozulmalar saptanm›ﬂt›r. De¤irmen
kompleksinde bulunan yap›lardan
günümüze sadece servis binas›n›n tamam›,
f›r›n binas›n›n üç duvar›, depo ve
yatakhane binas›n›n duvarlar› ile lojman
binas›n›n bir bölümü gelebilmiﬂtir.

Resim: 13

Resim: 14
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Resim: 15
Unkapan› De¤irmeni
Rölöve Projesi; plan
(Seçer, 2000)
Resim: 16
Unkapan› De¤irmeni
rölövesi; 2-2 kesidi
(Seçer, 2000)
Resim: 17
Unkapan› De¤irmeni
rölövesi; 3-3 kesiti
(Seçer, 2000)
Resim: 18
De¤irmen kompleksindeki A depo binas›n›n
görünüﬂü (1982) (2000)
Resim: 19
Unkapan› De¤irmeni
rölövesi; 1-1 kesiti
Resim: 20
Unkapan› De¤irmeni
y›k›lan depo, idare (C)
ve lojman binas› (E)
(1970)
Resim: 15

Resim: 16

Unkapan› De¤irmeni kompleksinde
bulunan esas de¤irmen binas›
günümüzde mevcut de¤ildir. Bu
binan›n bulundu¤u yerde bugün
‹stanbul Manifaturac›lar Çarﬂ›s›
Bloklar› bulunmaktad›r. Bir bölümü
ayakta kalmay› baﬂarm›ﬂ f›r›n binas›n›n
güneydo¤u duvar›n›n tamam›
ile, güneybat› ve kuzeydo¤u
duvarlar›n›n bir bölümü mevcuttur.
Binan›n di¤er duvarlar›, döﬂemesi ve çat›
örtüsü yok olmuﬂtur. Ço¤u yok olmuﬂ
depo binalar›ndan yaln›zca kuzeybat›
cephesindeki binan›n duvarlar› ayaktad›r.
De¤irmen kompleksinin kuzeyinde
bulunan üç katl› lojman binas›n›n
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kuzeybat› cephesi, ‹stanbul
Manifaturac›lar Çarﬂ›s› Bloklar›
yap›m› s›ras›nda y›k›lm›ﬂt›r. Günümüze
kadar oldukça iyi halde korunarak
gelmiﬂ bulunan sinema binas›n›n cephesindeki s›valar dökülmüﬂ, kap› ve
pencere do¤ramalar› yok olmuﬂtur.
Unkapan› De¤irmeni kompleksindeki
tüm binalar›n cephe s›valar›, kap› ve
pencere do¤ramalar› ve döﬂemeleri
günümüzde bulunmamaktad›r.
De¤irmenin iki bacas›ndan biri tamamen,
di¤erinin ise bir k›sm› y›k›lm›ﬂt›r.
De¤irmen kompleksindeki binalar›n tüm
bozulma durumlar› bir bozulma tablosu
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Resim: 17

Resim: 18

Resim: 19

Resim: 20

yap›larak belirtilmiﬂ; bu tabloda özgün
k›s›mlar, yok olanlar, ek ve de¤iﬂiklikler
ve di¤er tahribatlar olarak her bina için
bozulma durumu incelenmiﬂtir.

Unkapan› De¤irmeni koruma ve
yeniden kullan›m önerileri
Tarihi endüstri yap›lar›n›n iﬂlev
dönüﬂümü çal›ﬂmalar›nda
binan›n mevcut doku içindeki
yeri, ekonomik, sosyal ve çevresel
Say› 7, May›s 2009
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UNKAPANI DEĞİRMENİ BOZULMA TABLOSU
YER

ÖZGÜN

YOKOLANLAR

KISIMLAR
DEPO
BİNA SI I

Duvarlar
Kapı ve pencere
boşluğu ve söveleri

SERVİS
BİNA SI

SİNEMA
BİNA SI

DEĞİŞİKLİKLER TAHRİBATLAR
Döşeme Malzemesi
Kapı ve pencere
doğraması

Üstü ve ön cephesi
örtülerek kapatılmış

Ön cephesine ve
kapıya takılan
kepenk

Güneydoğu duvarı
Kapı ve pencere
boşluğu

Diğer duvarları
Güneydoğu duvarında
Çatı örtüsü ve döşeme bulunan kapı ve
Kapı ve pencere
pencereler örülmüş
doğraması
Günümüzde
değirmen binası
tamamen yıkılmıştır.

w.c. bölümü eklenmiş

Duvarlar
Kapı ve pencere
boşluğu ve sövesi
Merdiven

Döşeme Malzemesi
Kapı doğraması

Kapı doğraması
değiştirilmiştir.

Ön cephesine
saçak yapılmıştır.

Duvarlar
Kapı ve pencere
boşluğu ve söveleri

Döşeme Malzemesi
Kapı ve pencere
doğraması

Pencere ve kapı
doğraması
Çatı örtüsü

Kapı ve pencere
doğraması

Kapı ve pencere
boşlukları
örülmüştür

DEĞİRMEN
BİNA SI

LOJMAN
BİNA SI

DİĞER

Günümüzde II depo
binası tamamen
yıkılmıştır.

DEPO
BİNA SI II

FIRIN
BİNA SI

EK VE

Duvarlar ve
döşeme
Çatı örtüsü
Kapı ve pencere
doğraması

Değirmen
kompleksine
sonradan eklenmiştir

Tablo: 1

durumlar› sorunun bir bütün olarak
ele al›nmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
(Alt›noluk 2000)

Tarihi endüstri yap›lar›n›n yeni
kullan›m›na iliﬂkin çal›ﬂma yap›l›rken,
göze ilk çarpan binan›n özgün kimli¤inin
mümkün oldu¤unca korunmas› ve o
binaya ait özelliklerin vurgulanm›ﬂ
olmas›d›r. Yeni kullan›mlara aç›lan bu
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binalarda binalar›n eski iﬂleyiﬂinin ve
üretiminin panolarla kullan›c›ya
sunulmas› gerekmektedir. Bu yap›lar
al›ﬂveriﬂ mekanlar›, sanat galerileri,
çok amaçl› salonlar (geniﬂ aç›kl›klar ve a¤›r
yük taﬂ›yabilecek yap›sal düzenlemelere sahip
oluﬂlar›ndan yararlan›larak)

ve konut

(aç›k kat düzenlemeleri ve yüksek tavanlar›ndan
yararlan›larak)

olarak kullan›labilmektedir.

Tablo: 1
Unkapan› De¤irmeni
bozulma durumu*

Haliç K›y›s›nda Tarihi bir Sanay› Yap›s›: Unkapan› De¤irmeni

Resim: 21
Unkapan› De¤irmeni’nin
yeni kullan›m›na
iliﬂkin öneri *
Resim: 22
Unkapan› De¤irmeni
genel görünüﬂleri
(A depo, E lojman›, F›r›n
B)

Resim: 21

Resim: 23

(Ökem, 2000) Günümüzde dünyada da
iﬂlevini kaybetmiﬂ olan de¤irmen
yap›lar› otel, büro binas›, mobilya
ma¤azas›, lokanta, tiyatro ve konut gibi
çok amaçl› olarak kullan›lmaktad›r.

2 Seçer, Füsun, 2002.
‹stanbul’daki Osmanl› Dönemi
De¤irmenlerinin Mimari Aç›dan ‹ncelenmesi
Ve Unkapan› De¤irmeni’nin Günümüz
ﬁartlar›nda De¤erlendirilmesi, MSÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Unkapan› semtinin ﬂehir merkezinde
olmas› ve Taksim, Fatih ve Zeyrek gibi
semtlere yak›nl›¤› nedeniyle Unkapan›
De¤irmeni’nin kültür ve iﬂ merkezi
olarak de¤erlendirilmesi uygun
görülmüﬂtür. Yap›n›n çevrede bulunan
okullara ve iﬂ merkezlerine olan yak›nl›¤›,
yeni kullan›ma iliﬂkin önerilerde

bulunurken etkili olmuﬂtur. Cepheleri
özgün olarak korunan yap›n›n içinde,
yeni iﬂlevin gere¤i olan baz› de¤iﬂiklikler
ve ekler yap›lmas› kaç›n›lmazd›r.
Günümüzde Unkapan› De¤irmeni için
Yap› Merkezi taraf›ndan Unkapan›
Borsa-Kültür ve ‹ﬂ Merkezi Projesi ad›
alt›nda bir proje haz›rlanm›ﬂ ve projenin
uygulamas›na baﬂlanm›ﬂt›r(2).
Sonuç
Endüstri yap›lar› dönemin teknolojisini
ve ekonomik düzenini aktarmas›,
toplumun yaﬂam›n› yans›tmas› aç›s›ndan
Say› 7, May›s 2009
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Resim: 23

büyük bir öneme sahiptir. Zamanla
fonksiyonunu yitiren bu yap›lar boﬂ ve
bak›ms›z kalarak h›zla tahrip olmuﬂlard›r.
Günümüzde harap olan endüstri
yap›lar›n›n, zaman içinde hasar görmesini
önlemek ve binalar›n mümkün oldu¤unca
korunmas›na çal›ﬂmak gerekmektedir.
Bu amaçla, endüstri miras› kapsam›nda
bulunan yap›lar›n tespit, tescil ve
belgeleme çal›ﬂmalar›n› içeren detayl›
araﬂt›rmalar› yap›lmal› ve rölöveleri
haz›rlanmal›d›r. Yap›lar çok iyi tan›nmal›,
sonradan eklenen k›s›mlar belirlenip
tarihlendirilerek dönem analizleri
oluﬂturulmal› ve bütün bu çal›ﬂmalar
belgelere dayand›r›larak yap›lmal›d›r.
Unkapan› De¤irmeni’nin zaman içinde
daha çok hasar görmesini önlemek için
güncel bir iﬂlevle de¤erlendirilmesi ve
yaﬂat›lmas› gerekmektedir. Daha önce de
vurguland›¤› gibi, endüstri yap›lar›ndan,
bugün hala orjinal iﬂlevini sürdüreni yok
denecek kadar azd›r. Ayn› ﬂekilde,
de¤irmenler de bugün iﬂlevlerini
kaybetmiﬂ ve yerlerini modern fabrikalar
alm›ﬂt›r. Bu tür yap›lar›n yaﬂayabilmeleri
için restore edilmeleri, ne ﬂekilde
de¤erlendirilmeleri gerekti¤i
düﬂünülmeli, yap›sal onar›m ve
sa¤lamlaﬂt›rmalar›n yan› s›ra, uygun
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bir iﬂlev ile sürekliliklerinin sa¤lanmas› da
gerekmektedir. Yap›lacak restorasyon
çal›ﬂmalar›nda, yap›lara müdahale en az
ﬂekilde olmal›, yap›lar hakk›nda bilgi
toplanmal›, belgeler bulunmal› ve bu
belgeler çok iyi de¤erlendirildikten sonra
belgeye dayal› restitüsyonuna sad›k
kal›narak restorasyon yöntemleri
uygulanmal›d›r. Sonuç olarak,
Unkapan› De¤irmeni kompleksinin
mevcut doku içindeki yeri, sosyal ve
çevresel verileri ele al›nd›¤›nda, kültür
ve iﬂ merkezi olarak iﬂlev verilmesi
önerilmiﬂtir(3) ve günümüzde de
Yap› Merkezi taraf›ndan yürütülen
restorasyon projesinde ayn› ﬂekilde
iﬂlevlendirildi¤i görülmüﬂtür (2009) •

Resim:23
Unkapan› De¤irmeni
B f›r›n binas› ve baca
görünüﬂü

3Seçer, Füsun, 2002.
‹stanbul’daki Osmanl› Dönemi
De¤irmenlerinin Mimari Aç›dan
‹ncelenmesi ve Unkapan›
De¤irmeni’nin Günümüz
ﬁartlar›nda De¤erlendirilmesi,
MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi

