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İstanbul’un tarihten bu yana bir sanayi ve ticaret merkezi olması
durumu, İstanbul’a tarihi değer taşıyan pek çok endüstri yapısı
kazandırmıştır. Bu yapıların çoğu İstanbul’un değişen fiziki yapısı
ve ihtiyaçları nedeniyle işlevini kaybetmiştir. Tarihi yapıları
yıkmak yerine yeniden işlevlendirerek var olanı değerlendirmek,
bölgenin ve kullanıcıların hafızasına saygı duymakla birlikte
ekonomik ve sosyo-kültürel boyutlarıyla sürdürülebilirliği de
sağlayacaktır. Santral İstanbul yerleşkesindeki binaların basit
onarımlarla yeniden yaşanılır hale gelmesi incelenmiş, yapının
bulunduğu yerleşkenin geçmişteki sosyal yaşantısı araştırılmış
ve günümüzde bulunduğu konumdaki kullanıcı kitlesiyle ilişkisi
irdelenmiştir. Yerleşke bir bütün olarak ele alındığında halkla
bütünleşemediğinden dolayı Santral zamanındaki içedönük
sosyal yaşantısını korumaktadır. Santralin dışarıdan korkunç
görünen hacimsel algısı devam etmektedir. Sadece yerleşkeye
girenler eşsiz bir mekândan haberdar olabilmektedir. Santral
yerleşkesinin yapılan müdahalelerle sosyal yaşantısının,
kent belleğindeki yerinin, çok farklı işlevler verilerek bile
değişmemesi sosyo-kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmasının
ilginç bir örneği olduğu için önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Koruma, yeniden işlevlendirme, sosyokültürel sürdürülebilirlik, kentsel dönüşüm
Abstract
Istanbul has lots of industrial buildings which have historical
value in that Istanbul is the industrial and commercial
center. Most of these buildings have failed their function
because of Istanbul’s changing physical structure and needs.
Adaptive reusing rather than demolishing historical buildings

will contribute to sustainability with socio-cultural and
economic aspects. The buildings on Santral Istanbul campus
were studied how that they become reusable with simple
intervertion, the socail life of the campus were researched in
the past and the relationship with users have been examined.
The campus is conservated to social life as a whole because
it doesn’t integrated to the public. The Santral which appears
horrible from outside, is still a world in itself as it used in
the past. Merely entering people to the campus are known
these the unique venue. This is an important example in that
Santral Istanbul’s social life and location in the city memory
didn’t change. Moreover, very different functions were given to
Santral Istanbul; but it keeps socio-cultural sustainability.
Keywords: Conservation, adaptive reuse, socio-cultural
sustainability, urban renewal
1. Giriş
İstanbul’da tarihi değer taşıyan pek çok endüstri yapısı
bulunmaktadır. Bu yapıların çoğu İstanbul’un değişen
fiziki yapısı ve ihtiyaçları nedeniyle yeniden işlevlendirilme
sürecindedir. Yıkıp yeniden yapmak ya da tamamen tahrip etmek
yerine yapıların, bölgenin ve bölgedeki kişilerin hafızasına
saygı duyularak; ama yüzünün de geleceğe çevrililerek yeniden
işlevlendirilmesi en güzel sürdürülebilirliktir. Biliyoruz ki;
sürdürülebilirlik toplumların gelecek yüzyılda var olmalarını
amaçlayan anahtar bir kelimedir ve en yeşil binalar tarihi
binalardır. Endüstri yapıları büyüklüklerinden dolayı çevresel
algıyı etkilemekte, belirgin mimari ve teknik özellikleri
taşımakta, uzun ömürlü malzemeyle yapıldıkları için sağlam
olmakta ve iç mekân değişikliği yapmaya olanak veren

28 - 30th May 2015 | Ankara - TURKIYE
esneklikte olmaktadırlar. Bu nedenle bu yapılar yıkılmamalı ve
işlevi değiştirilmelidir. Haliç’te bulunan eğitim, kültür ve sanat
merkezi olarak yeniden işlevlendirilen Santral İstanbul yerleşkesi
içinde, Enerji Müzesi olarak yeniden işlevlendirilen, Silahtarağa
Elektrik Santrali’nde 1 ve 2 numaralı makine daireleri olarak
kullanılan kısım incelenmiştir. Yeniden işlevlendirirken yapıya
en az müdahale gerektiren işlev seçilmeli ve seçilen bu işlevle
yapının yaşanılır hale gelmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda
enerji müzesi incelendiğinde başarılı bir restorasyon geçirdiği
ve basit onarımlar ile yapının hacimsel algısının korunarak
yeni işleve uygun hale getirildiği görülmektedir; ayrıca yapı
yaşanılır hale de gelmiştir. Yapının geçmişle bağlantısının
sağlanması, güçlü yönlerinin vurgulanarak kent içindeki yerinin
kartpostallardan ya da fotoğraflardan bakılarak hatırlanması
yerine gezilerek öğrenilmesi sosyo-kültürel sürdürülebilirlik
açısından önem taşımaktadır. Yerleşkeyi bir bütün olarak ele
alırsak eğitim yapıları dışında bulunduğu konumdaki halkla
bütünleşemediğinden dolayı hala santral zamanındaki içedönük
sosyal yaşantısını korumaktadır. Hapishane şeklindeki
duvarlarıyla geçirgen bir tavır sergileyemediği için insanlar alana
girmekte çekinmekte, yerleşke sadece Bilgi Üniversitesi olarak
bilinmektedir. Günümüzde de daha önceleri santrale girişin
kontrollü olması gerektiğinden dolayı büyük bir alanda var olan
iki küçük giriş kullanılmaktadır. Ana caddeden birkaç giriş daha
açılarak alanın halkla bütünleşmesi sağlanabilir ve hacimsel
algısı değiştirilebilir. Böyle bir müdahalenin yerleşkenin kent
içindeki hafızasının sürdürülebilirliğine müdahale olacağından
yapılmaması, yapının çevresiyle etkileşiminin geçmişteki
gibi korunarak yeniden işlevlendirilmesi, yerleşkenin
kendi içerisinde bütüncül bir planlama ile tekrar yaşanılır
hale gelmesinden dolayı Santral İstanbul sosyo-kültürel
sürdürülebilirliği sağlayan önemli bir örnektir.
2. Silahtarağa Elektrik Santrali’nden Santral İstanbul’a
Silahtarağa Elektrik Santrali Osmanlı Devletinin kentsel çapta
ilk elektrik santralidir. Alibeyköy ve Kağıthane derelerinin
birleşerek Haliç’e döküldüğü noktada kurulan Santral, 1914
ve 1952 yılları arasında İstanbul’un tek elektrik üreticisiydi.
Kapasitesi 1956’da 120 bin kilovata yükselten Santral’in
üretim kapasitesi bu tarihten sonra gün geçtikçe azaldı ve 18
Mart 1983’te tamamen kapatıldı. 2004’te Silahtarağa Elektrik
Santrali Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından İstanbul
Bilgi Üniversitesine bağlandı. 2007’de Silahtarağa Elektrik
Santralinin korunarak dönüştürüldüğü bir eğitim, kültür ve
sanat merkezi olan santral İstanbul açıldı. 2012’de de Enerji
müzesi prestijli DASA Ödülünü aldı. DASA ödülü Müzenin
sanat, endüstri ve iş dünyasını bir araya getirmesini taktir eder.

Şekil 1. Santral İstanbul konum (Bilgi Üniversitesi arşivi).
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Şekil 2. Santral İstanbul konum (Bilgi Üniversitesi arşivi).
111.000 m²’lik bir alanda kurulu olan Silahtarağa Elektrik
Santrali’nde bulunan kontrol odası, kazan dairesi, idari binalar,
konutlar ve kömür depoları Santral’i Türkiye’nin en önemli
endüstriyel miraslarından biri haline getirmiştir.

Şekil 3. Silahtarağa Elektrik Santrali müdahale öncesi
vaziyet planı (Bilgi Üniversitesi arşivi).
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Şekil 6. Enerji Müzesi (Bilgi Üniversitesi arşivi).
Bugün Santral İstanbul yerleşkesi bünyesinde yer alan
Santral’in kontrol odalarının korunmasıyla oluşturulan Enerji
Müzesi, eski kazan dairelerinden dönüştürülen ve modern,
artistik ve kültürel aktivitelerin yapıldığı sanat alanlarından
oluşmaktadır.

Şekil 4. Santral İstanbul’un dönemsel oluşumu (Bilgi
Üniversitesi arşivi).
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Santral üç dönemde oluşmuştur. İlk dönemdeki yapılar ince
çelik bir dış kabuk ve içindeki bağımsız betonarme taşıyıcılardan
oluşur. 3. Dönemde Seyfi Arkan’ın tasarladığı yapılar ise
tamamen betonarme olarak tasarlanmıştır.

Enerji müzesinde Ziyaretçilerin kendi elektrik enerjisini
üretebileceği, binlerce volta çekinmeden dokunabileceği
ve birçok deneyi gerçekleştirebileceği enerji oyun alanı,
çocukların gözlem kabiliyetlerini geliştirip okul deneyimlerini
zenginleştirmeyi eğlenceyle buluşturan farklı konulardaki
atölyeler, bilimsel yaratım, teknolojik sistemler ve sanatın
kesişme noktasında buluşan konularda film gösterimleri,
seminerler ve sergiler, zamanın ileri teknolojisini yansıtan ve
Silahtarağa elektrik santralindeki elektrik üretiminin en önemli
parçaları olarak orijinal hali korunan AEG, Brown Boveri,
Siemens ve Thomson-Houston türbin-jeneratör grupları,
Bilim kurgu atmosferi yaratan kontrol odası ziyaretçilerini
beklemektedir. [1]

Şekil 5. Silahtarağa Elektrik Santrali müdahale sonrası
vaziyet planı (Bilgi Üniversitesi arşivi).
Santral İstanbul günümüzde eğitim binaları, kütüphanesi,
enerji müzesi, çağdaş sanatlar merkezi, galerisi, kafeteryaları,
konser salonu, sanatçı atölyeleri ve konuk evleri ile yaratıcı
ve yenilikçi dinamiklerden yola çıkarak ekonomik ve sosyal
gelişime katkıda bulunan kapsamlı ve katılımcı uluslararası bir
platform olmuştur.

Şekil 7. Enerji Oyun Alanları(Bilgi Üniversitesi arşivi).
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3. Santral’de Restorasyon
Endüstri mirasının yani tarihi mirasımızın müze olarak
kullanımının ve yapının sürdürülebilirliğin değerlendirebilmesi
için yapının müdahale öncesi ve sonrası durumlarının
karşılaştırılması aynı zamanda çevresiyle olan etkileşiminin de
incelenmesi gerektiğinden bu kısımda santralde restorasyon
incelenmiştir.
Yeniden işlevlendirilen yapıda, çelik güçlendirme ve gezi
iskelesinden oluşan iki temel müdahaleden bahsedilebilir.

Şekil 8. Enerji Oyun Alanları(Bilgi Üniversitesi arşivi).
Kontrol odalarına müze işlevi verilirken mekânın sahip olduğu
renk, doku, form ve ışık özellikleri etkili olmuştur. Müdahale
öncesi mekan atmosferini Bilgin şu şekilde anlatır:
“…Sözü edilen mimarlık dilinin önemli unsurlarından biri de
binaların yüksekliğidir. Anıtsallıkla sonuçlanan yükseklik
tamamen işlevsel nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Kabuğun
yüksekliği, kazan dairelerinde kazanların yüksekliği, makine
dairelerinde de makinaların montajı, parça değişimi ve
bakımı için gerekli olan vinçlerin hareketleri tarafından
belirlenmektedir. Böylelikle kazan daireleri büyük kazanlar
ve onları makinalara bağlayan borular tarafından tıka basa
doldurulmuş bir iç mekan oluşturmakta, makine dairelerinde
ise makinalarla vinç arasındaki büyük boşluklarla meydana
gelmektedir.
Dış kabuğun yekpareliği dinginliği ve zerafetiyle içerinin
parçalılığı, hareketliliği ve karmaşası arasında mekansal
cazibelerin kaynağı olan ilgi çekici bir tansiyon oluşmaktadır”
İnce beden duvarlarına açılan büyük boşluklardan içeri sızan
ışık çok farklı mekân deneyimi olanakları sunmaktadır. Bu
binalar, endüstriyel işlevlerini yitirdikten sonra müze olarak
işlev görebilme kapasitelerini bu özelliklerine borçludurlar. [2]

Şekil 10.1. Müzeye eklenen gezi iskelesi (B. Kaşlı arşivi).
Gezi iskelesinde ve merdivende, cam ve ahşap kullanılarak
yapılan müdahalenin eskiden ayrılması sağlanmıştır.
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Şekil 11.1. Müdahale sonrasında çelik konstrüksiyonlar (B.
Kaşlı arşivi).
Yapının dış duvarlarını güçlendirmek için çelik çaprazlar
kullanılmıştır. Yapılan müdahalelerde eski ve yeni bir arada
kullanılmış, yeni monte edilen çelik kahverengiye boyanıp
eskisine sadece koruma maddesi sürülmüştür.

Şekil 9.1. numaralı makine dairesi cephelerindeki iri
pencereler, müdahale sonrası durum (B. Kaşlı arşivi).
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Şekil 12. Giriş kotunda bulunan bir kısmı sergileme amaçlı
açıkta bırakılan borular
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Şekil 13. Müdahale sonrasında çelik konstrüksiyonlar (B.
Kaşlı arşivi).
Yapıda sıvası dökülmüş alanlar tamamlanmamış, sıvalı alanlara
da dokunulmamış yalnızca kumlama tekniği ile temizlenerek
tozumaz sürülmüştür. Orijinal çelik kolonlar tel fırçalarla
temizlenmiş ve üzerlerine koruyucu madde sürülmüştür.

Şekil 15. Kot farkını geçmek için rampa ve ahşap platform
(B. Kaşlı arşivi).
Makine dairelerine müze işlevi verilmesi ile sadece makineler
değil, mekânın kendisi de sergi objesi olarak tarihi belge
niteliğini pekiştirir duruma gelmiştir. Yukarıdaki fotoğraflarda
görüldüğü gibi yapıya müze işlevi verilirken çok az müdahalede
bulunulmuştur. Silahtarağa Elektrik Santrali üretim binaları
olan kazan ve makine dairelerinde iç mekân, orijinal işlev
insan kullanımı gerektirmediği için insan hareketlerine göre
düzenlenmemiştir. [3] Bu yüzden gezi iskelesi eklenmiştir. Yapıda
geçmişin ve bugünün yapım yöntemlerinin ayırt edilmesini
sağlayan bir mimari dil kullanılmıştır. Müze içerisindeki
makine gruplarının çatının yeniden yapılması sırasında zarar
görmemesi için çelik kutular içine alınmasından da anlaşılacağı
gibi restorasyon da bilinçli ve hassas davranılmıştır.
4.Santralde Sosyal Yaşam
Silahtarağa elektrik santrali yerleşkesi yıllarca çalışanlar için
sadece iş değil, biri bekârlara verilen 160 kişilik üç lojman
binası, misafirhanesi, camisi, üretimden yeşil bir dokuyla
ayrılmış olduğundan çalışanlar için yuva olmuştur. Kendini
ispatlamış personele bu yuvada kalma hakkı verilmekteymiş.

Şekil 16. Ana caddeden Santral İstanbul
(Topcuoglu,G.,2014)

Şekil 14. Kazan dairesindeki bakımı yapılarak korunan
makinalar (B. Kaşlı arşivi).

Şekil 17. Santral İstanbul’un iki giriş kapısından biri
(Topcuoglu,G.,2014)
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Şekil 18. Santral’de üretim [4].

Şekil 21. Santral’de çocuk olmak [4].

Hapishane şeklindeki duvarlar arasında 24 saat görevde
bulunması gerekli işçiler, onların şefleri, acil durumlar için
doktorlar aynı lojmanda kaldığından geçmişte yerleşkede
kasaba hiyerarşisinin bulunduğundan söz edilebilir. Eğitimi
yüksek olanlar diğerlerini etkilemekteymiş. İkindi çayları,
akşam bahçe turları, tavla, sinema, gece bahçe maçlarıelektriğin sık sık kesildiği dönemlerde- kızlı erkekli sohbet
etmek gibi sosyal ortamdan bahsetmek mümkün. Santralde, o
dönemde çevresine göre çok modern bir yaşamın varlığından
söz edilebilir.

Şekil 22. Santral’de lojman binaları [4].
1983’te faaliyetin durmasıyla tüm burada çalışanlar
Anadolu’nun çeşitli yerlerindeki santrallere gönderilmiştir.
Santral âleminde yaşam her geçen gün terk edilmişliği artarak
devam ederken günümüzde verilen yeni işlevlerle eski halindeki
sosyal, renkli günlerine geri dönmüştür.

Şekil 19. Santralde sosyal yaşam [4].
Yerleşkeye giriş ve çıkışlar kontrollü olduğundan çocuklar için
güvenli bir ortamın varlığından bahsetmek mümkün. Çocuklar
babalarının Santral’den çıkışını beklerken kömür tozlarıyla
eğlenebilmek gibi herkesin yaşayamayacağı mutluluklara
sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 23. Santral İstanbul’da eğitim (Topcuoglu,G.,2014)

Şekil 20. Santral’de sosyal yaşam [4].
Şekil 24. İstanbul’un Kültür Havzası Santral İstanbul
(Topcuoglu,G.,2014)
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Tiyatro, enerji ve çağdaş sanatlar galerisi gibi İstanbul’un
önde gelen kültür mekânlarına ev sahipliği yapan Santral
İstanbul’da eskiden olduğu gibi bütünüyle zengin bir kampüs
hayatı vardır. Gece gündüz çalışan atölye mekânları, birlikte
düşünülüp tartışılan yaşam alanları ile 24 saat yeniden aktif bir
yer olma özelliğini sürdürmektedir. Santralin üretim faaliyetine
kaldığı yerden devam ettiği görülmektedir. Enerjisini bilgiye
dönüştürmekte, sınır tanımayan kampüs hayatıyla ekonomik
ve sosyal gelişime katkıda bulunmaktadır.
4.Sonuç
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Silahtarağa, Kâğıthane ve Alibeyköy’de kıyı kesimlerde sanayi
kuruluşlarının ve atölyelerin artmasıyla gerideki boşlukların
gecekondular tarafından doldurulduğu bir yerleşim alanı
olmuştur. Bölgenin, geçmişte elektrik santralinin varlığı
nedeniyle değişen fiziki yapısının, bugün de bir eğitim,
kültür ve sanat merkezinin varlığı nedeniyle değişebileceğini
düşünmek umut vericidir. Santral İstanbul işlev çeşitliliği
açısından eşi olmayan bir örnektir. Çeşitli işlevler verilerek
bölgede kentsel dönüşümün sağlanması, sürdürülebilirliğin
en doğal yöntemi olan tarihi yapıların korunarak Haliç’in bir
kültür havzası olması amaçlanmaktadır. Santral İstanbul
tarihi miras açısından ve kent kimliğini etkilemesinden dolayı
önemlidir. Günümüzde Santral İstanbul’un yakınlarında
yaşayanlar Santral İstanbul’un ne olduğunu ve neler içerdiğini
tam bilmemektedir. Geçmişte burada çalışanlar yerleşkenin
dışına ihtiyaç duymadan yaşamaktaydı. Günümüzde de
yerleşkenin kullanıcıları sanattan eğitime, barınmadan spora
tüm ihtiyaçlarını bütüncül bir yeniden işlevlendirme yapıldığı
için yerleşkeden karşılamaktadır. Ana caddenin olduğu
taraftan bir giriş olmaması ve santralin hapishaneyi andıran
dış duvarlarının varlığından dolayı santralin halk için geçirgen
olmayışı yapının kentli için algısını değiştirmemiştir. Hacimsel
algı parçalanmamıştır. Santral geçmişteki sosyal yaşantısını
halen kapalı duvarlar ardında devam ettirmektedir. Geçmişin
sosyal yönden bir sürdürülebilirliği sağlanmıştır. Yıkıp yeniden
yapmak yerine yapıların, bölgenin hafızasına saygı duyularak
yeniden işlevlendirilmesi gelecek yüzyılda da var olmaları
açısından önemlidir.
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