ADALET BAKANLIĞI BİNASININ TARİHÇESİ

Adliye Vekâle olarak adlandırılan Adalet Bakanlığı binasının projesi İmar ve Yapı
İşleri Reisliği proje bürosu tara ndan tanzim edilmiş r. 1936-1939 yıllarında tasarlanıp
inşaa mimar müteahhit Bedri Tümay tara ndan tamamlanan ve Devlet Mahallesi
içinde yer alan yapı, zemin üzerine üçer katlı kütlelerin H biçimi yapacak şekilde
düzenlenmesinden oluşmuştur.
Jansen planına göre yüksek mimar Holzmeister tara ndan düzenlenen Devlet
Mahallesi’nin genel planında bu binanın oturacağı alan önceden belirlenmiş .
Mekânlar, diğer Bakanlık yapılarında olduğu gibi uzun koridorlar üzerine
yerleş rilmiş r; Giriş ka nda bir merasim holü vardır. Antrenin karşısında merasim
holüne çıkılan ana merdiven vardır.
Birinci kata çıkılınca şeref holünden Bakan odasına ve civarındaki müştemilata
girilmektedir. Esas antreden binanın sağ ve sol cihetlerine giden iki koridor vardır.
Yapının genel görünümü, kütle, plan ve cephe düzenlemesi diğer Bakanlık binalarının
biçimine uydurulmuştur.
Bina Holzmeister tasarımına benzemekle birlikte Holzmeister’in cephelerde
kullandığı girin ve çıkmalar bu yapıda yoktur. Yan cephelerden parka bakan kuzey
cephesinde, tüm katlar yüksekliğince uzanan revakla, yapıya anıtsal bir anla m
verilmeye çalışılmış r. Binanın bu cephesi Devlet Mahallesi’nin başlangıcını teşkil
etmesi hasebiyle zengin düşünülmüştür.
Ba cephesi, on sütundan oluşan kolonatlı düzenin sadece bir ka ih va etmesi
ve çok yayvan olması i bariyle aksine tali bir cephe tesiri vermektedir. Hâlbuki esas giriş
bulunan ve uzunlamasına aksın geç ği ana caddeye bakan bu cephede orta mo ﬁn
anıtsal bir ifadesi olması gerekirdi. Betonarme iskele olan yapı, dışta Ankara taşıyla
kaplanmış r.
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ULUSLARARASI MODERN MİMARLIK DÖNEMİ
(1930-1940)
AKILCI İŞLEVCİ MİMARİ

Türkiye’de Uluslararası Modern Mimarlık Dönemi olarak adlandırılan Alman
Bauhaus Okulu öncülüğünde başlayan akılcı işlevci mimari 1930-1940 yılları arasında
örnekler vermiş r Ankara’da bu dönemde projeleri olan önemli yabancı mimarlar
Clemens Holzmeister, Ernest A. Egli, BrunoTaut, Mar n Elsaesser, Robert Oerley, Franz
Hillinger, Theodore Leveau, Paolo Vie -Viola, ve Ladislas Kovacs’dır. Türk mimarlar ise;
Şekip Akalın, Şevki Balmumcu, Sami Arsev, Celal Biçer, Reşat San, Ahsen Yapaner, Recai
Akçay ve Bedri Tümay’dır.
Dönemin en önemli özellikleri; uluslararası mimarlık anlayışına uygun bir biçimde
simetrik plan düzenlemesi, devlet otoritesini yansı cı törensel etki, çoğunlukla orta
aksta yer alan girişler, insan ölçeğini aşan 2-3 kat yüksekliğindeki kolonlarla yapı
cephelerine anıtsal bir görünüm kazandırma, düşey yapı malzemelerinin yalın
görüntüsü, gri renk kullanımı ile yapıların otoriter etki yaratmasıdır. Ayrıca, yapıda çok
katlı olmayan, bu nedenle genellikle yatay bir izlenim veren ve yapı este ğini etkileyen
öğeler, mermer, krom, cam, ahşap gibi malzemelerin yalın bir biçimde kullanılması,
gereksiz bezemelerden arınmış yalınlık ve işlevsellik, cephelerin “edel-putz” denilen
çimento serpme sıva ile kaplanması, dikdörtgen düzenli, eşit aralıklarla yinelenen
pencereler, giriş hollerinin törensel işlevlerine uygun bir biçimde yalın mermer
plakalarla döşenmesi, üst katlara çıkan merdivenlerin çi kollu çözümlerle simetrik
planlamayı daha da vurgulaması bu dönem mimarlığının diğer özellikleridir.
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Theo Leveau’nun Devlet Mahallesi planında Adalet Bakanlığının yeri
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Planlar ve fotoğraﬂar Arkitekt, n. 1 (1941) dergiden alınmıştır.

Bedri TÜMAY
Mimar Müteahhit

Mimar müteahhit Bedri Tümay, Sanayi Neﬁse Mektebi Alisi’den 1922 yılında
mezun olmuştur. Bir müddet Ankara’da kamu hizme nde bulunduktan sonra, ayrılarak
serbest çalışmaya başlamış r.
1929-1940 yılları arasında Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve Atatürk Orman
Çi liği’nde bir kısım binaların inşaa nı yürütmüştür. 1927 yılında Mimarlar Birliğini
kurarak başkan seçilmiş r.
1936 yılında mühendis Algrandi ile birlikte Paraşüt Kulesi’nin inşaa nı
tamamlamış r. Naﬁa Vekale İmar ve Yapı İşleri Reisliği Proje Bürosu’nca proejeleri
hazırlanan Adliye Vekale ’nin inşaa nı Bedri Tümay yapmış r.

