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ÖZ
ÖZAL, Gökhan. Ulucanlar Kapalı Cezaevi ve Müzeye Dönüşüm Sürecinin
Analiz Edilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Kültür ve Sanat Merkezi, siyasi ve kültürel
yönden Ankara'nın önemli mekanlarındandır. Kendine özgü mimari özellik gösteren
bu mekan cezaevi olmadan önceki kullanım şekli ile cezaevi iken yatan kişiler,
yaşanan olaylar ve cezaevinden müze ve kültür sanat merkezine dönüştürülmesi
cezaevini önemli kılmaktadır.
Bu tezde, Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin müze kültür ve sanat merkezine
dönüştürülme çalışmalarının aşamaları, yapının cezaevi halindeki durumu ile müze
ve kültür sanat merkezine dönüştürülen hali arasındaki benzerlikler ve farklılıklar,
mekana gidilerek gözlenmiş olup, literatür taraması yapılarak detaylı olarak
araştırılmıştır.
Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat
Merkezine dönüşüm çalışmalarının nasıl yapıldığı tespit edebilmek için rölöve ve
restorasyon projelerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Projelere ulaşabilmek için ilgili

yerlerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda restorasyon çalışmalarına
katkı sağlamış ilgili kurum ve kuruluşlardan restorasyon projesine ayrıca yapının
restorasyon çalışmasına başlanmadan önceki

halinin çekilen fotoğraflarına

ulaşılmıştır.
Çalışma alanında yapılan gözlemler ve çekilen fotoğraflar ile cezaevinin eski
haline ait elde edilen fotoğrafları ve cezaevinde kalmış kişilerle yapılan görüşmeler
karşılaştırıldığında Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin, Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür
ve Sanat Merkezine dönüştürülme çalışmalarında projenin aslına kısmen bağlı
kalındığı, yapının kültürel miras açısından önemi düşünülmeden restore edildiği,
mekanın bazı bölümlerinin cezaevi havasından çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ulucanlar Kapalı Cezaevi, Müze, Sanat Merkez, Kültürel Miras,
Restorasyon
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ABSTRACT
ÖZAL, Gökhan. Ulucanlar Closed Prisons transformation to Ulucanlar Analyzing the
Transition, Master's degreethesis, ANKARA, 2017.
Ulucanlar Prison Museum Cultural Art Center, is one of the important places
in terms of politics and cultur in Ankara. Having a specific architecture, this place is
important because ogitsusage before be coming a prison and the persons been jailed,
actions happened and its transformation from prisom to museum and cultural art
center. In this theses, Ulucanlar Closed Prisons transformation to museum cultural art
center works steps, the buildings condition when prison and its condition when
transformed to museum and cultural art center is being compared by its similarities
and dissimilarities with literaturere view with details by the observation by going to
the place.
The chartan drestoration project have been tried to be reached to fix how the
transformation of Ulucanlar Closed Prison was transformed to Ulucanlar Prison
Museum Cultural Art Center. The meeting with several related places have been
done to reach the project. In the end of the meetings, with the relatedinstitutions that
have been contributing the restoration work, the restoration projectal so the buildings
photos taken before there storati on work have been reached. When we compare
observations been done, and photos taken at the working area and the photos of the
prison taken in the past and the meetings with the persons for merlyim prisoned, we
see that Ulucanlar Closed Prison hasnt been originally connected, and the buildings
cultural heritage hasnt been importantly thought when restored, some parts of the
building has been put out from the prison style, has been fixed.
Keywords: Ulucanlar Closed Prison, Museum, Art Center, Cultural Heritage,
Restoration
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GĠRĠġ
Ulucanlar Kapalı Cezaevi 81 yıllık geçmişi ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
önemi olan mekanlardan birisidir. Ulucanlar Cezaevi Müzesi olarak da adından söz
ettiren mekan, Türkiye'nin ikinci cezaevi müzesi özelliğine sahip olmasıyla beraber,
Ankara'nın ilk cezaevi müzesidir.
Ulucanlar Kapalı Cezaevi kültürel, tarihi ve mimari açıdan önemli bir yere
sahiptir. Cezaevinin bulunduğu yerin önceden mezarlık olması, bir dönem askeri
depo olarak ve bir zamanlar ahır olarak kullanılması diğer kapalı cezaevlerine göre
farklılık göstermektedir.

Günümüze kadar farklı isimlerle anılan ve son olarak

Ulucanlar Kapalı Cezaevi adını alan bu yer yolu buraya düşen şair, politikacı,
gazeteci ve aydınların hikayeleri, yaşanan olaylar, idam edilen kişilerden dolayı Türk
Tarihinde önemli yer tutan bir cezaevidir.
Türkiye'deki ikinci cezaevi müzesi olan Ulucanlar Kapalı Cezaevi yapılan
restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar getirilmiştir. Restorasyon çalışmaları
sonucu ortaya çıkan mekan bazı bölümlerde cezaevi yapısını korusa da çoğu
bölümlerde cezaevi yapısından tamamen uzaklaştırıldığı dikkat çekmektedir.
Bu tez kapsamında, Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürülmesinde yapılan restorasyon çalışmaları
incelenmiştir. Restorasyon çalışması yapılırken yapının eski halinin ne kadar
korunduğu, restorasyon çalışmalarında nelere dikkat edildiği, mekanda değişimler
olup olmadığı, restorasyon çalışmasının doğruluğu araştırılmıştır. Araştırma
sonuçlarından elde edilen bilgiler ve cezaevinde kalmış olan mahkumların
anlattıkları, yazdıkları mektupları ve düşünceleriyle değerlendirmeler yapılmıştır.
Günümüzde müze olarak insanların ziyaret ettiği yapının restorasyon
çalışmasına ait rölöve projesi bulunamamıştır, fakat restorasyon projesi mevcuttur.
Yapının bir çok bölümünde restorasyon öncesi hali ile hiçbir benzerliğinin olmaması
dikkat çekmektedir. Örneğin; kadınlar koğuşu restorasyon çalışması aşamasında
büyük değişiklik geçirerek restoran haline dönüştürülmüştür. Birçok kadının çeşitli
acılar, sıkıntılar çektiği bu yerde şimdi bazı dernek ve kuruluşların özel günlerde
yemek daveti verdiği bir restoran olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, yapı
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dokusu göz önüne alınmadan yapılan restorasyon çalışmasının ne kadar doğru
yapıldığı soru işareti oluşturmaktadır.
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi tarihe az çok tanıklık
etmemizi sağlar. Müze Ankara'nın ilk cezaevi müzesi olmakla birlikte herkesin
görmesi gereken bir mekandır.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
1. ÇALIġMANIN AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEMĠ
1.1. ÇalıĢmanın Amacı
Ankara iline bağlı olan Ulus'ta bulunan Ulucanlar Kapalı Cezaevi kültürel
miras açısından önemli bir yer olduğu için TMMOB Mimarlar Odası Ankara
Şubesi'nin Altındağ Belediyesi ile birlikte çalışmaları sonucunda müze, kültür ve
sanat merkezi haline getirilmiştir.
Bu tezde, Ulucanlar Kapalı Cezaevi günümüze kadar mimari açıdan nasıl
korunduğu, kültürel miras açısından korunup korunmadığı incelenerek özgünlüğünün
ne kadar koruduğu, ilk kullanımının nasıl yansıtıldığı, restorasyon 1çalışmasının nasıl
yapıldığı, yapılırken yapının aslına bağlı kalınıp kalınmadığı üzerinde durulmaktadır.
İç mekanlar tek tek incelenerek restorasyon çalışmasının esasları tartışılmaktadır.
Bu çalışmada; siyasi, tarihi, kültürel önemi olan bu yapı ile ilgili çok fazla
akademik çalışma olmadığı için bulunan belgelerle yapılan akademik çalışmanın
kayıt altına alınması amaçlanmıştır.
1.2. ÇalıĢmanın Kapsamı
Bu çalışma, beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tezin amacı,
önemi, yöntemi ve sınırlıkları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde; Erken
Cumhuriyet Döneminde Ankara'nın kentsel gelişimi, müzecilik, kültürel miras ve
kültürel mirasın korunması mevzuatından bahsedilerek Ulucanlar Kapalı Cezaevinin
tarihçesi, yaşanan olaylar, burada yatan şair, gazeteci, politikacı ve siyasi suçlular,
kültürel miras açısından önemi ve konumu verilmektedir. Üçüncü bölümde;
Ulucanlar Kapalı Cezaevinin koğuşları, hamamı, çamaşırhanesi, reviri, tecritleri,
zindanları, giriş kapısı, avlusu, nöbet yerleri tek tek incelenmektedir. Dördüncü
1

Restorasyon, hasar görmüş, özgünlüğünü kaybetmiş bir yapı veya yapı grubunun, elde edilen
güvenilir belge ve bilgiler doğrultusunda, uzmanlar tarafından , bilinen eski bir zamanki durumuna
döndürülmek üzere, ayırt edilebilir en az müdahale ile onarım ve iyileştirme pratiğidir(Zakar ve
Eyüpgiller, 2015, s.41)
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bölümde; Ulucanlar Kapalı Cezaevinin yeniden işlevlendirilmesi ve üçüncü bölümde
mekanların değişimleri değerlendirilmektedir.

Beşinci bölümde;

mekan ve

restorasyon çalışmaları arasındaki değerlendirme ve sonuçlar verilmektedir.
1.3. Tezin Yöntemi ve Veri Toplama Teknikleri
Tez çalışması esnasında konuyla doğrudan yada dolaylı yollarda ilgili
kaynakların taranması ile kurumsal birçerçeve oluşturup kültürel miras açısından
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezinin somut verilerinin
düzenlenmesi, irdelenmesi ve yorumlanması esasına dayanılarak ,nitel araştırma
yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca gözlem ve karşılıklı görüşmeye dayalı mekansal
analizler yapılarak, bu analizlerin betimleme yöntemiyle karşılaştırılması ve
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezine ait fotoğrafların Gökhan Özal
tarafından belgelenerek özgün bir anlatım dilinde yorumlanması yöntem ve
teknikleriyle ele alınmıştır.
1.4. Tezin Sınırlılıkları
Ulucanlar Kapalı Cezaevi,

müze kültür ve sanat

merkezi haline

dönüştürüldükten sonra koğuşların çoğu, bazı tecrit ve zindanlar, ziyarete
açılmamıştır. Restoran olarak kullanılan kadınlar koğuşunda da sadece dernek,
kurum ve kuruluşlar yemek daveti sırasında açılmaktadır. Bu nedenle koğuş, zindan
ve tecrit sayısı açık olanlarla sınırlı kalmaktadır. Restorasyon projesi çizimine
ulaşılan mekanınrölöve projesine ulaşılamamıştır. Bu nedenle,rölöve projesi çizimi
tez kapsamına dahil edilmemiştir.
1.5. Tezin Önemi
Ulucanlar Cezaevi, burada yatan mahkumların hayatında derin izler bırakan
bir yerdir. Cezaevinin tarihi, geçmişten bugüne nasıl getirildiğinin bilinmesi önem
taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ve siyasi tarihi açısından önemli olan
Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür ve Sanat Merkezi kültürel miras açısından da
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önemli bir yere sahiptir. Siyasi, sosyal, kültürel olarak adını duyuran cezaevi yapılan
restorasyon çalışmalarıyla günümüzdeki halini almıştır. Restorasyon çalışmaları ve
cezaevinin eski hali literatür taraması yapılarak ve burada mahkum olan kişilerle
birlikte incelenmiş, yapılan çalışmaların cezaevinin eski projesini çok fazla
anımsatmadığı, restorasyon çalışmalarında değişikliğe uğradığı görülmüştür.
1.6. Konu Ġle Ġlgili YapılmıĢ ÇalıĢmalar
CAMGÖZ,

V.

(2013),

''İdamlar

ve

Olayların

Gölgesinde

Ulucanlar''Ankara:Tahlil Yayınları, başlıklı kitapta yazarın Ulucanlar Cezaevinde
yaşadıkları ve Cezaevinin durumu anlatılmıştır.
TAHĠR CAN A. (2014), '' Hırçın Bir Deniz Hikayesi''Ankara:Tutku
Yayınevi, başlıklı kitapta Deniz Gezmiş'in yaşam öyküsü, Ulucanlar Cezaevi'nde
yaşadıkları ve Türkiye'nin içinden geçtiği dönem analiz edilmiştir.
YAVUZ D. (2010), ''Tevkifhaneden Müzeye Ulucanlar''Ankara:Rıhtım
Ajans:,Ulucanlar Cezaevi'nin tarihçesi , cezaevinde kalan kişilere ait

hikayeler

anlatılmıştır.
YAVUZ

D.(2010),''

Ulucanlar

Cezaevi

Müze

ve

Kültür-Sanat

Merkezi''Ankara:Altındağ Belediyesi,adlı kitapta mekana ait fotoğraflar ve bilgiler
yer almaktadır.
UYSAL Y. (ġUBAT,2011),''TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Bülten''TMMOB:Ankara, adlı dergide Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin müzeye
dönüştürülme sürecinin aşamaları anlatılmıştır.
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
2. ULUCANLAR CEZAEVĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
2.1. Erken Cumhuriyet Döneminde Ankara'nın Kentsel GeliĢimi ve Ulucanlar
Cezaevi
Ankara'nın modern anlamdaki ilk planı, ilk Belediye Başkanı Mehmet Ali
Bey zamanında, eski şehir ve yeni şehre ilişkin olmak üzere Keşfiyât ve İnşaat Türk
Anonim Şirketi'ne yaptırılmıştır. Planın, kentin tarihi merkezinin güneyindeki
kamulaştırmayı düzenlemek ve kenti yönlendirmek öngörüsüyle yaptırıldığı; Kale ve
çevresini oluşturan, 1917‟de yangın geçirerek üçte biri yok olan Eski şehrin kentsel
iyileştirme alanı olarak verildiği ve genişleme olanaklarının değerlendirilmesinin
istendiği anlaşılmaktadır. Müellif, şirket adına çalışan, eski İstanbul İmar Komisyonu
üyesi, Berlinli mimar Dr. Carl Christoph Lörcher‟dir 30 Aralık 1923 tarihinde
ısmarlanan raporun ve ekleri planların 30 Mayıs 1924 tarihinde Belediye'ye teslim
edildiği; planın, kroki niteliğinde, 1 Mayıs 1925 tarihli 583 sayılı kamulaştırma
yasasının

eki

dağıtıldığı

belirtilmektedir

(http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/trindex.htm

erişim

olarak

tarihi:20.11.2016).
1924 Lörcher Planı kentin büyümekte olan nüfusunu Eski şehir ve çevresine
yerleştirmeye çalışır, şehrin çevresiyle ilişkisini daha rahat kurması için açılan yeni
yollara meşruiyet kazandırmaktadır. Ancak daha plan bitmeden, hızlı nüfus artışının
ortaya çıkardığı baskı, kamulaştırma yasasına uygun bir genişleme planı ile Yeni
Şehir‟in, „Çankaya‟ adıyla bir yönetim mahallesi olarak tasarlanmasını gündeme
getirir. Bu mahalle içinde, hem yeni bir parlamento, hem de bakanlıklar ve diğer
devlet kuruluşlarının yer alacağı „devlet mahallesi‟, ayrıca burada çalışanların
yaşayacağı bir konut bölgesi düşünülmüştür. Eski Şehir ile Yeni Şehir‟in ilişkisi çok
teğet biçimde düşünülmüş, Yeni Şehir, ferah bir „Bahçe Şehir‟ yaklaşımıyla,
kurulmakta olan yeni ulusun ve ulus devletin deneyimini pekiştirecek biçimde,
kamusal alanlarla donatılmıştır. Bu kamusal alanlar, Osmanlı kapalı şehrinde pek
kolay görülmeyen, tasarlanmış caddeler, meydanlar ve parklardan oluşmakta; kentsel
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mekanın

ve

elemanlarının

Cumhuriyet‟in

yönetim

merkezini

kurgularken

oluşturdukları anlamsal vurgu ilk kez kurulmaktadır. Ortaya çıkan üç boyutlu kentsel
mekan, hem yeni geliştirilen yaya ve araç trafiği ilişkisini sağlamakta, hem de
tasarımın

anlamını

destekleyen

hiyerarşik

bir

geometriye

oturtulmaktadır

(http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/trindex.htm

Erişim

Tarihi:20.11.2016).

Resim 1:Lörcher Ankara Planı
(http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/loe/trindex.htmErişim

Tarihi:

01.12.2016)
Ankara'nın başkent olarak yeniden inşası ilk olarak 17 Şubat 1923'te İzmir
Ekonomi Kongresi'nde konuşulmuştur. Bunun üzerine 13 Ekim 1923'te ''Türkiye
Devleti'nin mukarrı idaresi Ankara şehridir'' diyen yasa maddesi ile Ankara uzun
tartışmalar sonunda başkent oldu. O sırada kent altyapı hizmetlerinden yoksun tozlu,
yoksul, kırk bin kadar nüfuslu bir bozkır kasabası görünümündeydi. 1924 yılı Mayıs
ayında Ankara Şehremaneti (belediyesi) kuruldu. Kent için ilk gelişme planı, aynı yıl
Alman Hueussler tarafından biri eski Ankara diğeri Yenişehir olmak üzere kent için
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iki plan tasarlanmıştır. Aynı yıl Macar şehircilik uzmanına yaptırılan plana göre
Yenişehir kesimindeki arazi halktan satın alınarak parsellenip konut yapımına
gidilmiştir. Fakat kentin hızla ve plansız büyümesi karşısında Macar uzmanın yaptığı
Yenişehir nazım planının yetersizliği anlaşılmıştır. Kentin gelişmesinin yeni bir plan
çerçevesinde düzenlenmesi gereğinin duyulması üzerine 1928 yılında Dahiliye
Vekaleti'ne bağlı olarak 1351 sayılı yasa ile Ankara İmar Müdürlüğü kuruldu ve bir
imar planı yarışması düzenlendi. Yarışmayı hazırladığı planla Hermann Jansen
kazandı( Aslanoğlu, 2010, s.28-29).
Cumhuriyetin devraldığı mimarlık biçimlemesi, ilk yılların içe dönük ve
kendi içinde yeterli bir ulusçuluk anlayışı ile özdeşleşebildiği için bir süre etkili
olmuştur. Dışa açılma politikası etkilerini mimarlık alanında hemen göstermiş, önce
Theodor Jost (1926) bir yıl sonra Clemens Holzmeister ve Ernst Egli gibi mimarlar
tarafından Ankara'ya ulaştırılan uluslararası üslup, kısa zamanda yerli mimarlar
tarafından da benimsenmiştir. 1928 yılı, imar konusunda Ankara için yeni atılımların
yapıldığı yıldır. Jansen Planı'na göre kentin denetimli gelişmesi için çalışmalara
başlanmış, 28 Mayıs 1928'de bakanlıkların yapımı ile ilgili yasa onaylanmıştır
(Aslanoğlu, 2010, s.35).
Hermann Jansen'in hazırladığı '' Jansen Planı'' Aydın milletvekili mühendis
Mithat Bey, Bilecik milletvekili Asaf Bey, Bolu milletvekili gazeteci Falih Rıfkı
(Atay) Bey, İzmir eski Belediye başkanı ve milletvekili Aziz Bey, Belediye
Meclis'inden mühendis-mimar Cemal (German) ve özel sektörden mühendis Ziya
(Çorum) Bey'den oluşan komisyon tarafından kabul görür. Plan 23 Temmuz 1932'de
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır ve 1934'te 21821 sayılı kararname ile beş yıllık
uygulama planı yürürlüğe girer (Erdoğanve diğerleri, 2007, s.96)
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Resim 2: Jansen'ın Ankara Planı
(http://ankaraarsivi.atilim.edu.tr/shares/ankara/files/makaleler/MehmetTuncer. pdf
Erişim Tarihi: 20.11.2016)
Plan, Ankara „ da Kale‟yi hedefleyen güçlü bir yeşil sistemi kuruyor (Gençlik
Parkı, Hipodrom vb.) ve düşük yoğunluklu bahçeli evlerden meydana gelen bir konut
dokusu öneriyordu. Jansen, bu Anadolu kasabasından çağdaş bir başkent yaratmak
için sonsuz bir heyecanla kolları sıvamıştır. Hiç durmadan yinelediği bir söz vardır.
"Yepyeni bir şehir kuracaksınız, dünyaya yepyeni ve çok güzel bir örnek vereceksiniz.
Biliyorsunuz, Avrupa şehirlerinin hemen hepsi motor'dan önce yapılmıştır. Motor
eski nizamları ve anlayışları altüst etti. Ben size şehircilik sanatının son sözlerini
getiriyorum''. Jansen'in dilinden düşürmediği "şehircilik sanatının son sözlerinde",
otomobiller için ayrılmış çok geniş bir cadde, bu caddeye açılacak ve her biri caddeyi
bir bloğa bağlayacak yan yollar vardır (Tuncer,2013 s.15)
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Jansen, ''Ankara İmar Planı'nı'' savunurken, kültür varlıklarının korunmasını
esas aldığını, '' Kale bir harabe yığını olarak istifade veya büyük masraflar itiyarile
gelecek nesiller için muhafaza edilecek- gerek kültürel ve gerek siyasi olsun- milli
hayatın merkezine temel teşkil ettirilecektir. Böyle bir inşaatla Türkiye mevcut asarı
hasebile ( Roma'da Kapitol, Pergamon'daki kasır vs gibi) herkesçe takfir edilen
memleketler meyanına girecektir. Kalenin burçlardan her biri bir Türk şehri
tarafında inşa ettirilip, o şehrin ismi ile tesmiye edilmesitarzile bunların imarı da
varid_i hatırdır. Ankara şehri için başka bir merkez intihap edilmesi mümkün
değildir'' sözleri ile savunmaktadır.(Erdoğan ve diğerleri, 2007, s.97).
Jansen Planı, genel bir bölgeleme yapmakta; araç ve yaya dolaşımını ana bir
kent omurgası ile belirlemekte; kentin esas gelişme yönünü güneye doğru
gösterirken, eski şehir çevresinde üç yönde de yeni yapılaşma, kaleyi “kentin tacı”
kabul ederek, kale çevresinin imarı ve kalenin „güzel‟ görünmesi için, yeşil „bakı
koridorları‟ (vistaline), Bent Deresi'ni kentsel rekreasyon alanı olarak önermekte;
İstasyon bölgesini kent merkezi olarak gelişime açmaktadır. Bir parklar sisteminin
geliştirilmesi; bakanlık yapılarının yeni şehirde toplu olarak düşünülmesi; AnkaraSivas demiryolu hattı çevresinin sanayi, Cebeci kuzeyinin mezarlık ve Orman
Çiftliği arazisinde hayvanat bahçesi ve büyük park kullanımı kararları zaten
uygulanmıştır. 1924 Lörcher Planı'nın bütün değerlerini benimseyen Jansen, bir
bölgeleme (zoning) planı geliştirerek kentin gelişme bağlamını tanımlayacak; bu
çerçevede Amele Mahallesi, Üniversiteler Bölgesi, Tandoğan gibi bölgeleri
tanımlayarak, ulaşım için ana arteri Atatürk Bulvarı olan genel bir plan oluşturmuştur
(http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/trindex.htmErişim
Tarihi:20.11.2016).
2.2. Ulucanlar Cezaevi Tarihçesi
Türkiye'nin siyasi tarihinde, Cumhuriyetin ilk yıllardan itibaren Ankara
Ulucanlar Kapalı Cezaevi kadar belirleyici role sahip olan başka bir cezaevi yoktur
(Resim 3). Cumhuriyet döneminde rejime karşı çıkan veya karşı çıktığı iddia edilen
insanların ikinci adresi olarak düşünülmüştür.
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Resim 3: Ulucanlar cezaevi eski hali(http%3A%2F%2Fd.haber3.com%2Fulucanlarcezaevi-muzesi-ziyaretcilerini-bekliyor-31455-4g.jpg Erişim tarihi:24.12.2014)

Resim 4: Ulucanlar Cezaevi yönetim binasının eski hali
(http%3A%2F%2Fd.haber3.com%2Fulucanlar-cezaevi-muzesi-ziyaretcilerinibekliyor-31455-6g.jpg Erişim Tarihi:24.12.2014)
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1920'lerin başında,

Ankara'nın Cumhuriyet

idealinin temsili olması

amaçlanıyordu. Toprak yollar yerini düzenli ve geniş caddelere bırakıyordu. Geniş
caddeler, Ankara'nın simgesi olacak olan görkemli binaları oluşturuyordu. Modern
bir görünüm yaratırken, aynı zamanda çağdaş bir yaşam hedefleniyordu. İşte o
günlerde kalenin eteklerinde etrafı türbelerle çevrili olan bir mezarlıkta Ankara‟nın
ilk cezaevi yükseldi.

(http://ankarakalesi.com/index.php? option= com_

content&view=article&id=13&Itemid=3 Erişim tarihi: 15.02.2014)
Cezaevi binasının ana gövdesi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve
altıncı koğuşlar, üçerli sırt sırta vermiş simetrik bir yapıdaydı. Kuzey tarafında
birinci, ikinci, üçüncü; güney tarafındaysa dördüncü, beşinci ve altıncı koğuşlar
vardı. Bu bina, cezaevi olarak hizmete açılmadan önce, Osmanlı Devleti'nin süvari
birliğinin at tavlası olarak kullanılıyordu. Süvari birliği çıktıktan sonra, Cumhuriyet
kurulduğunda cezaevi için bina aranırken, yaklaşık 90.000 metrekare arsa genişliği
ile dikkat çekmesi ile bu bina cezaevine çevrilmek istenmiştir. O dönemde Ankara'da
yapılaşma çalışmaları devam ederken, Ankara Hastanesi, Merkez Bankası, Ziraat
Bankası, Eski adliye gibi binalarla aynı teknik ve şartlarla bina önüne idare binası
yapılmış ve cezaevi olarak hizmete başlamıştır (Camgöz, 2013, s.59).
Ulucanlar'ın

bir

cezaevi

olarak

inşa

edilme

kararı

1924

yılında

Chalottenburglu Carl Chistopher Lörcher ( Almanya'nın önemli şehir plancılarındanAnkara'nın ilk şehir planını yapan kişi) tarafından oluşturulan Ankara Eski Şehir
Planı'na dayanmaktadır. Lörcher'e göre, planlama alanının sınırında kalan arazinin,
plan dışındaki tarım arazileriyle ilişkisi burayı cezaevi inşası için elverişli
kılmaktadır. Plan raporunda bu durum: ''özellikle etrafında sürülecek arazi ve
tarlaların olması mahpusları faydalı bir çalışmaya sevk etmek ve çalışma ile ıslah
olmalarını sağlamak ve topluma tekrar kazandırmak için mahallenin meskun ilişkisi
uygun görülmüştür'' şeklinde açıklanmıştır (Komut ve diğerleri, 2010, s.10).
Lörcher Planı'na göre; Ankara başkent olmadan önce Osmanlı yerleşimi
alanlarından biri olan ve Ulus'un güney doğusunda yer alan Hamamönü/Ulucanlar
Bölgesi, konut yerleşimi ve etrafındaki ekili arazilerden oluşmaktadır (Komut ve
diğerleri, 2010 s.11). 1925 yılında İçişleri Bakanlığı'nca ''Umumi Hapishane'' olarak
inşa edilen cezaevi, bütün Cumhuriyet tarihinin en kanlı sayfalarına tanıklık
etmekten kurtulamadı (Komut ve diğerleri,2010, s.13).
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Resim 5: Ulucanlar cezaevi eski hali (http%3A%2F%2Fd.haber3.com%2Fulucanlar-

cezaevi-muzesi-ziyaretcilerini-bekliyor-31455-9g.jpg Erişim Tarihi:24.12.2014)
Cezaevi ana binasının dışında kalan arsanın, eskiden mezarlık olarak
kullanıldığı düşünülüyordu. Çünkü 1987 yılında, cezaevinin mutfağını odunkömürden kurtarıp mazotla çalışır hale getirmek için idare binasının önünde bir
yeraltı deposu yapmak üzere kazı yapıldığında bol miktarda insan kemiği ile
karşılaşılmıştır (Camgöz, 2013, s.60).
Cumhuriyetin ilk yıllarında inşa edildiğinde Cebeci Tevkifhanesi olan ismi
daha sonradan sırayla, Cebeci Umumi Hapishanesi, Ankara Hapishanesi, Ankara
Cebeci Sivil Cezaevi, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi ve son olarak Ulucanlar
Cezaevi olarak kalmıştır (Komut ve diğerleri, 2010, s.10).
Bugün, Ulucanlar Caddesi üzerinde olduğu için Ulucanlar Kapalı Cezaevi
olarak adlandırılan yapı, 1924 yılından sonra. I Ulusal Mimari üslubunda yapılmıştır
(Erdoğan ve diğerleri, 2007, s.123).
1. Ulusal Mimarlık Üslubu; 1910-1930 yılları arasında Türk mimarlığında
etkili olan ve 1970'lerden sonra Birinci Ulusal Mimarlık Akımı olarak adlandırılan
dönemdir. 1908'de II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte ortaya çıkan milliyetçiliğin
mimariye yansıma şeklidir de diyebiliriz. Özellikle, 19.yy 'da etkili olan batıya has
neoklasik öğelerin mimaride sıklıkla uygulandığı eklektik döneme karşı olarak ancak
özünde yine eklektik bir anlayışla batıya has öğelerin yerine tamamen Türk
mimarisine ait biçimlerin yeni bir platformda ele alınması söz konusudur (Sözeli ve
Tanyeli, 2007, s.43).
Ulucanlar Cezaevi 1 Temmuz 2006 yılında kapatılmıştır. Sincan'da yeni
cezaevi kampüsünün inşasının tamamlanmasıyla birlikte işlevini yerine getiren
Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi boşaltılmıştır. (Uysal 2011, s.31-32).
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Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Temmuz 2006' da boşaltıldıktan sonra,
Ağustos ayında çıkan gazetede '' Temmuz 2006 yılında boşaltılan Ulucanlar Merkez
Kapalı Cezaevi'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak, bu değerli
alanda ayakkabıcılar çarşısı ve iş merkezi yapılacağı'' yazıyor olması Ulucanlar
Merkez Kapalı Cezaevi ile ilgili sürecin başlamasına neden olmuştur. Ülke siyasi
tarihinde önemli bir bellek olan, simgeselleşmiş bir yapı, anıları ve acıları ile bir
alışveriş merkezine dönüştürülmesi isteniyordu. Anılar ve acılar, yaşanmışlıklar, bir
dönemin cezalandırma sistemi bir anda yol olacak ve geçmiş bellek silinecekti(
Uysal,2011,s. 29 ).
Bu sebeple TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Adalet Bakanlığı Ceza
ve Tevkif Evleri Müdürlüğünden Ankara Ulucanlar Kapalı Cezaevi'ne teknik gezi
düzenlemek için 12 Aralık 2006 tarihinde izin istedi. Aynı tarihte teknik gezi izin
talebi Cumhuriyet başsavcılığına iletildi. 21 Aralık 2006 tarihinde TMMOB
Mimarlar Odası Ankara Şubesi Adalet Bakanlığı'ndan izin alarak Ulucanlar Cezaevi
Teknik gezisini gerçekleştirdi(Uysal,2011,s.31-32).
Gezide çok sayıda fotoğraf, video kaydı alınarak rölöve 2 ekiplerince ölçümler
yapılarak eskizler çizildi eskizler üzerindeki ölçüler, hava fotoğrafları üzerine
ölçülendirilen vaziyet planına işlenerek Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulunca Ulucanlar Cezaevi'nin tescil edilmesi için hazırlıklara başlandı. 16 Ocak
2007'de Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurulmuştur
(Uysal,2011,s.32).
1 Şubat 2007, Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi Kent Düşleri Yarışma tarihi
olarak belirlendi.

Alanında uzman kişilerden, gerçek hayata dokunanlardan,

cezaevinde yatanlardan oluşan jüri üyeleri seçilirken proje salt mimari projesi
olmadığı için meslekçi bir bakış açısı ele alınmamıştır. 20 Nisan 2007'de Ulucanlar
Cezaevi'nin yıkılmayacağı ve kültürel miras olarak tescillendiği bildirilmiştir. 28
Nisan'da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde gerçekleşen değerlendirme
konferansının ardından 6 Mayıs 2007'de yarışmanın ödül töreni düzenlenmiştir.
Yarışma sonrasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü yarışma
2

Rölöve;bir binanın mevcut durumunun ölçekli çizimlerle (plan, kesit ve görünüşleri) anlatımıdır. Bir
yapının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık tarihi açısından değerlendirilmesi ve
restorasyon projesinin hazırlanabilmesi için bir araçtır ( Ahunbay, 2016, s.70)
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sonucu hakkında bilgi istemiştir. Böylece Cezaevi Müzesine doğru bir adım daha
atılmıştır. 19-30 Haziran 2007 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara
Barosu Tarafından '' Ulucanlar Cezaevi Halka Açılıyor:Cezaevinde Şenlik var''
etkinliği ile cezaevi gezi için halka açıldı. 2007 yılının sonlarına doğru Adalet
Bakanlığı ile görüşmeler devam ederken Altındağ Belediyesi Cezaevinin
restorasyonunun yapılmasına, Kültür Merkezine ve Cezaevi Müzesine dönüşmesine
olanak sağlayacağını belirtti ve 7 Ocak 2008 tarihinde protokol taslağı hazırlandı ve
hazırlanan protokol 12 Şubat 2008'de kamuoyuna duyuruldu. Altındağ Belediyesi'nin
restorasyon projesinin dışarıdan yapılmasını istemesine rağmen, Ulucanlar Cezaevi
Müzesi restorasyonu, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından açılan Kent Düşleri
yarışması, yüksek lisans birinci öğrencileri tarafından projelendirildi fakat proje
Altındağ Belediyesi tarafından kullanılmadı. Bu süreçte Mimarlar Odası Ankara
Şubesi tarafından oluşturulan İzleme Kurulu 2010 Haziran ayında yapılan
incelemeden sonra Altındağ Belediyesi inceleme taleplerini kabul etmedi.
Restorasyon çalışmaları bittikten sonra Haziran 2011'de Ulucanlar Cezaevi Müze ve
Kültür- Sanat Merkezi olarak ziyarete açıldı.(Uysal,2011,s.33).
Ulucanlar Cezaevi kurulduğu 1925 yılından kapatıldığı 2006'ya Türk
demokrasi tarihine ve pek çok önemli döneme şahit olmaktadır. 81 yıllık süreçte
gazetecilerin, yazarların, politikacıların, aydınların yaşamlarına, hikayelerine,
idamlarına, isyanlar ve isyanların bastırıldığı operasyonlara tanıklık eden Ulucanlar,
Altındağ Belediyesi tarafından meşakkatli bir sürecin ardından ''Ulucanlar Cezaevi
Müzesi

Kültür

ve

Sanat

Merkezi''

olarak

ziyarete

açılmıştır(http://www.arkitera.com/haber/823/ulucanlar-cezaevi-muzesi-halka-acildi
Erişim Tarihi: 01.11.2016).
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2.3.Ulucanlar Cezaevinin Konumu
''Ankara kenti'' kökeni antik çağlara dayanan Osmanlı Devleti'nin son
dönemlerine kadar yaşanan gelişmeler, Cumhuriyet'in ilanı ile başkent olarak
yeniden yapılanan ve günümüze kadar uzanan çok katmanlı yerleşimdir
(http://www.mimarlarodasiankara.org /ulucanlar/tarih.html 02.04.2015).
Küçük bir kasaba ile Cumhuriyet'in başkenti olmasıyla önemli ve özgün
kararlara ev sahipliği yapmış ve kararlar doğrultusunda farklı yöntemlerle ortaya
çıkan mimari yapıtları ve kentsel mekanları ile yeniden yapılandırılmıştır
(http://www.mimarlarodasiankara.org /ulucanlar/tarih.html 02.04.2015).
Ulus, Sıhhıye, Kızılay ve Bakanlıklar yeniden yapılandırılan Ankara'nın ilk
özgün yapıtlarını barındıran bölgelerindendir. Bu bölgelerde bulunana üretim ve
yerleşim alanları şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişiminin tüm mekansal
unsurlarını barındırmaktadır. Ulus, antik çağlardan günümüze kadar gelen zamana
kadar tüm evrelere tanıklık eden, tüm kültürel evrelerini içeren bir bölgedir. 1893
yılında kente demiryolunun gelmesiyle Kaleiçi ve yakın çevresinde gelişen yerleşim
yerleri genişlemeye başlamıştır. Gelişmesiyle birlikte çevresinde bulunan İstiklal
Mahallesi ve Hamamönü/Ulucanlar Bölgesi geçmişten gelen mekansal nitelikleriyle
kent

kimliği

açısından

önemlidir.

(http://www.mimarlarodasiankara.

org/ulucanlar/tarih. html Erişim Tarihi:02.04.2015).
Ulucanlar Kapalı Cezaevi, Ankara'nın en eski yerleşimlerinden olan Saman
Pazarında bulunmaktadır(Resim 6). Giriş kapısı güney doğu istikametinde, üç yol
ağzına bakmaktadır. Bu yollardan biri doğudan, Ankara hastanesini yönünden
gelmektedir. Bir diğeri batıdan, Saman Pazarı tarafından gelmektedir. Bir diğeri de
güneyden,

Cebeci-Dörtyol

birleşmektedir(Camgöz,2013,s.33).

tarafından

gelip,

cezaevi

önünde
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Resim 6: Ulucanlar Cezaevi konumu
(https://www.google.com/maps/@39.93832,32.87318,2129m/data=!3m1!1e3 Erişim
Tarihi: Kasım 2015)
2.4. Cezaevinin Kültürel Miras ve Müzecilik Açısından Değerlendirilmesi
Geçmişi günümüzle buluşturan, günümüzü yarınlara taşıyan kültürel mirasın
taşınmasında ve saklanmasında müzeler önemli rol oynamaktadır.

Milletlerarası

Müzeler Konseyi (İCOM) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği'nin 4. maddesinde
müze, "Kültür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğitim ve bedii zevki yükseltme
amacıyla toplu halde teşhir eden, kamu yararına çalışan, sanata, ilme sağlığa,
teknolojiye ait koleksiyonları bulunan müesseseler" olarak ifade edilmiştir. Müze,
yalnızca tarihi ve kültürel objelerin bir arada bulunduğu mekanlar değildir. Sosyal ve
kültürel yaşama konu olan, kamuya yönelik estetik duygusunu geliştiren koruma ve
araştırma merkezleridir.

Bunu da aynı yönetmeliğin 5. maddesinde geçen "Daimi

teşhir bölümleri bulunan kütüphaneler ve arşiv merkezleri, resmi şekilde halkın
ziyaretine açık bulunan tarihi anıtlar, tarihi anıtlara ait binaların kısım veya
müştemilatı, tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevkiler ve parklar, nebatat ve
hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teşekküller bu tarife girer ''
maddesinden çıkarabiliriz(Altunbaş ve Özdemir, 2012, s.3).
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Müzedeki yapıtların saklanması, korunması ve sunulması için gerekli teknik
bilgileri içeren bilimsel çalışma alanına müzecilik adı verilir. Müzecilik; müzenin
kurulması, müzede yer alan eserlerin kimin tarafından ne zaman yapıldığının
belirlenmesi, sınıflanması, gerekliyse onarılması ve ısı nem gibi dış etkenlerden
korunması gibi konularda faaliyet gösterir. Ülkemizde 19. yy. ortalarında başlayan
müzecilik özellikle Cumhuriyet Dönemi'nde büyük önem kazandı. Son yıllarda da
müzecilik alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalar neticesinde müzeler
artık insanların vakitlerini iyi ve eğlenceli yolla geçirebilecekleri, özgür ve farklı
düşünmenin mümkün olduğu, yaşamın anlamının sorgulandığı birer sanat ve kültür
yuvasına dönüşmüştür (Can, 2009, s.9).
Kültürel miras; geçmişten miras alınan ve değişik gerekçelerle geleceğe miras
bırakılmak istenen, fiziksel olarak varlığı olan ve insanlar tarafından yapılmış her
türlü eserler ile bir topluma ait değerler bütünüdür(Can, 2009, s.3).
Kültürel miras açısından önemli olan yerlerin korunup, restore edilerek
günümüze kadar gelmesini sağlayan sanat müzeleri diğer müzelerden işlevsel olarak
farklı olsa da aynı sorumluluklara sahiptirler. Sanat müzelerinin rolü, sanat eserlerini
toplamak, korumak ve sergilemektir. Sanat müzelerinin asıl sorumluluğu ise,
kendimizin

ve

başka

medeniyetlerin kültürel değerlerinin

taşınmasını

ve

yorumlanmasını sağlamaktır.
Somut Kültürel Miras, binaları, tarihi yerleri, anıtları ve insan eliyle yapılmış
her türlü şeyi kapsar ve gelecek nesiller için korunması, saklanması önemli görülen
eserlerdir. Bunlar genellikle arkeoloji, mimari, teknolojik ve bilimsel eserlerdir.
Somut

kültürel

mirasın

korunması,

bakımı

ve

teşhiri

açılan

müzelerle

sağlanmaktadır. Çünkü bu eserlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması,
toplumların kendi geçmişlerini, bugünlerini ve yarınlarını anlaması özellikle toplum
kimliğinin yaşatılması açısından oldukça önemlidir(Can, 2009, s.3).
Sayıları gün geçtikçe artan müzelerimiz, artık sadece eserlerin sergilendiği,
depolandığı soğuk mekanlar olmaktan çıkmış, halkın eğitimi için ulusal ve
uluslararası konferansların, seminerlerin düzenlendiği, çeşitli sosyal ve kültürel
faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sergilerin açıldığı; bilimsel yayınların yapıldığı,
ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları haline getirilmiştir
(Can,2009, s.9 ).
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Kültür varlıklarının korunması İlk çağdan başlayarak kültür tarihinin önemli
bir parçası olmuştur. Toplumlar ürettikleri değerleri tarih boyunca farklı
değerlendirerek korunması konusunda

farklı

değerlendirerek bu değerlerin

korunması konusunda da farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bilinçli ya da bilinçsiz
gelişen bu tavırlar 20. yüzyılın başında oluşturulan uluslararası belgelerle farklılaşır
ve kültürel miras ve korunmasında ortaklaşmaların gelişeceği yeni bir süreç başlar.
Madrid Konferansı Tavsiye kararları: Altıncı Uluslararası Mimarlar Kongresi (1904)
kültürel mirasın korunmasında önemli bir başlangıç noktasıdır. Bu kongrede ''
Mimari Eserlerin Korunması ve Onarımı'' konusunda alınan kararlar daha sonra
koruma ile ilgili üretilen tüzük ve tavsiye kararlarının alt yapısını oluşturmuştur
(Madran ve Özgönül, 2014, s.27).
Tarihi ve teknik değerleri olan ancak harap olan ölü eserlerin güçlendirilerek
korunması, yaşayan eserlerin mimarlıkta güzelliğin işe yararlık ilkesinden dolayı
yeniden kullanılmaları için onarılmaları korumanın gerekçelerini oluşturmaktadır.
Onarımların, bütünlüğü korumak amacıyla, '' eserin orijinal üslubuna uygun şekilde
yapılması'', bütünden farklı yapılmış müdahalelerin ise ''kendine özgü değer taşıyor
ve eserin estetik değerini bozmuyorsa saygı gösterilmelidir'' kuralı ise dönemin
korumadaki yaklaşımlarını sergilemektedir. 1931 yılında İtalya'da Eski Eserler ve
Güzel Sanatlar Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan ''Restorasyon Tüzüğü'' (Carla
del Restauro) bu alandaki ilk yasal belge olarak değerlendirilebilir. 1945 yılında
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu ( UNESCO)'nun, 1954 yılında
Avrupa Konseyi (COE)'nin kurulması ve Hollanda'nın Lahey kentinde, ilk
uluslararası resmi nitelikli belge olarak nitelendirebileceğimiz '' Silahlı Çatışma
Halinde Kültürel Değerlerin Korunması Sözleşmesi ( Lahey Konvansiyonu) 'nin
hazırlanması ve birçok ülke tarafından bu belgenin kabul edilmesi korumada
uluslararası bağlayıcı yasal süreci başlatmıştır. 1964 yılında bir grup Avrupalı
uzmanın kamuoyuna sundukları; korumanın ilkelerine ilişkin olarak hazırlanan
Venedik Tüzüğü kültürel mirasın korunmasında uluslararası kurumsallaşma ve
mevzuat oluşturmanın ilk hareketi olarak değerlendirilir( Madran ve Özgönül, 2014,
s.27).
Kültürel ve doğal değerlerin korunması ve çağdaş yaşam içerisinde
değerlendirilmesi önem kazanmaya ve giderek tüm ulusların ortak uğraşısı haline
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gelmeye başlayınca gerek ulusal ve gerekse uluslararası ölçekte birçok yasal
düzenleme yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Uluslararası düzenlemelerin
bir bölümü bağlayıcı, bir bölümü ise tavsiye niteliğinde, korumayı kuramsal ve
uygulama bağlamında yönlendiren belgelerdir. Taşınmaz kültürel varlıkların
korunması alanında kabul ettiğimiz ve taraf olduğumuz, TBMM tarafından yasa ile
benimsenen uluslararası belgeler ulusal yasa düzeyindedir. Bunlar, T.C. mevzuatının
bir parçasıdır(Madran ve Özgönül, 2014, s.27).
Kültürel mirasın korunması, sağlamlaştırılması, yönetimi, işletimi, yorum ve
sunumları vb. konularda Avrupa Konseyi (COE), UNESCO, ICOMOS vb.
uluslararası kuruluşlar tarafından çok sayıda tüzük, tavsiye kararı ve niyet niteliğinde
belgeler

üretilmiştir.

Kültürel

miras

olarak

tanımlanan

öznelerin

tespiti,

belgelenmesi, korunması, kültürel turizm kapsamında değerlendirilmesi ve
işlevlendirilerek

kullanılması,

bilinç

oluşturulması

bu

belgelerin değindiği

konulardan bazılarıdır(Madran ve Özgönül, 2014, s.35).
Korumanın başarıya ulaşabilmesi için iyi bir yasal düzen kadar devletin ve
gönüllü kuruluşların oluşturduğu sağlam bir örgütlenmeye, güçlü bir çalışma
kadrosuna,

sürekli

maddi

kaynak

akışına

ve

kamuoyu

desteğine

gerek

duyulmaktadır. Yasalar, kurumlaşma ve eğitim korumanın dayandığı üç ayak olarak
tanımlanabilir. Bunlardan biri eksik olduğunda başarıya ulaşmak zorlaşır. Türkiye'de
kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili ilk yasal düzenleme 13 Şubat 1869'da
yürürlüğe giren Asar_ıAtikaNizamnamesi'dir (Pfeiffer-Taş, 2012, s.11).
1951 yılında yurt içinde korunması gereken mimari ve tarihi anıtları koruma
(bakım, onarım, restorasyon) işlerinde uyulacak ilkeleri ve bunlarla ilgili programları
saptama, uygulamaları izleme, denetleme ve görüş bildirmek için Milli Eğitim
Bakanlığı'na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu oluşturulmuştur(Ahunbay, 2016, s.136).
2.5. Cezaevinin Kültürel Miras Açısından Önemi
Tarihî kent alanları ve yapılar, kentlerin kimliğini oluşturmaları açısından
önemlidir. Bu nedenle, tarihî alanlar ile yapılarının korunması ve sürdürülebilirliği o
kentin kimliğinin korunmasına ve gelişimine katkı sağlar. Bu anlamda, Cumhuriyet
öncesinde küçük bir yerleşim yeri iken, başkent olduktan sonra hızla gelişmeye
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başlayan ve günümüzde nüfus bakımından Türkiye‟nin ikinci büyük metropolü olan
Ankara‟da kültürel mirasın korunması da büyük önem taşımaktadır(Kurtar ve
Somuncu, 2013, s.35).
“Miras birçok insan tarafından olumlu bir değer olarak düşünülür. Miras,
günlük kullanılan sanat objeleri, mimari, peyzaj biçimleri gibi somut kültür olduğu
kadar; dil ve insan belleği, dans performansları, müzik, tiyatro ve ritüeller gibi
somut olmayan kültürel mirası kapsayan, genellikle ortaklaşa paylaşılan herkesin
yararına olan değer” olarak tanımlanır (Silverman ve Ruggles, 2007, s.3).
Miras bir kültüre ait olma şeklinde de tanımlanabilir. Kültürün oluşması da
insanla ilişkilidir. İnsan yaşadığı toplumda yaptıklarıyla zaman ve mekanı
şekillendirir. Bu nedenle kent kimliğinin yitirilmesinde veya korunmasında, „mirasın
korunmasının ilke edinilmesiyle bir kent için yalnızca sağlıklı bir yaşam olanağı
sağlamaz; aynı zamanda, o kentin kültürel kimliğinin tanınmasın da yardımcı
olur.‟(Kurtar, 2012, s.3).
Bir kentin kimliğini oradaki tarihi yapılar oluşturduğu için , tarihi yapıların
korunması ve gelecek günlere taşınması kentin kimliği açısından oldukça önemlidir.
Bu nedenle Ankara ve Ankara'da bulunan Ulucanlar Kapalı Cezaevi kültürel miras
açısından büyük önem taşımaktadır.
Ankara‟nın Altındağ ilçesinde merkezi bir yerde bulunan

ve aydınların,

sanatçıların, politikacıların yattığı bir cezaevidir. Cezaevinin bulunduğu Hamamönü
ve yakın çevresi Taşınmaz Kültür ve Tabii Varlıkları Yüksek Kurulu‟nun kararı ile
„ikinci derece kentsel sit alanı‟ olarak belirlenmiştir (Kurtar veSomuncu, 2013,s.38)
Bir mimari anıt artık yapıldığı amaca hizmet edemiyorsa, korunması pratik
bir gereklilik olmaktan çıkar, kültürel bir görev haline gelir. Bu konuya verilen önem
gelecek kuşakların kültürel olgunluğuna ve kültür miraslarını koruma konusunda
duyacakları ivediliğe dayanacaktır( Ahunbay, 2016, s.8)
Günümüzde kültür turizminin ön plana çıkmasıyla insanlar eskiye ait olanları,
yaşanılanları görmek ve hissetmek için bu alana ilgi duymaya başlamış ve korunması
için çalışmalar yapılmıştır; yani Ulucanlar Cezaevinin değeri sonradan anlaşılmıştır.
Önceden harap bir durumda olan bu durumdan kötü etkilenen mimari yapılar
onarılmış ve korunmaya başlanmıştır.
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Ulucanlar Cezaevinde yapılan çalışmalarda buranın yeniden canlandırılması,
yaşananların insanlara sunulması ve burayı kentin bir parçası haline getirmek
amaçlanmıştır. Cezaevinin günümüze kadar mimari açıdan korunması, kültürel miras
açısından korunup korunmadığı ve yapılan restorasyon çalışmaları sonuçlarının
ziyaretçiler üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığını araştırmak bu çalışmada
amaçlanmaktadır.
Ulucanlar Cezaevi öykü, roman ve filmlere konu olmuştur. Ulucanlar
Cezaevi'nde yatan ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney, 1976 yılında tanık
olduğu

çocuk

koğuşunun

isyanını

yıllar

sonra

Duvar

isimli

filmle

ölümsüzleştirmiştir. Duvar üstelik sanatçının son filmi oldu. Güney, cezaevini sadece
beyaz perdeye yansıtmakla kalmamıştır. Kapı altı neye denir, tecrite kim alınır gibi
sorularında yanıtlarını izleyicisine vermiştir. Senaryosunu yazıp, filme çekerek,
Ulucanların karanlık yıllarda, karanlık koridorlarını ve koğuşlarını izleyicilere
ulaştırmıştır(Komut ve diğerleri, 2010, s.102).
Ulucanlar bir başka filme daha ev sahipliği yaptı; Uçurtmayı Vurmasınlar,
Feride Çiçekoğlu'nun 12 Eylül sonrasında geçirdiği uzun yıllarda gözlemlediği ve
öykü haline getirdiği Uçurtmayı Vurmasınlar bir çocuğun cezaevindeki hikayesiydi.
Öykü, yıllar sonra filme çekilmiştir ve büyük ün kazanmıştır(Komut ve diğerleri,
2010,s.104).
2.6. Cezaevinde YaĢanan Siyasi Olaylar
Ulucanlar Cezaevi Türkiye gündeminde önemli olduğu için belirli dönemleri
hatırlatmakta fayda vardır. 1971 yılında gerçekleştirilen askeri müdahale sonrasında,
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu‟nun önde gelen üç ismi; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan
ve Hüseyin İnan mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı ve 6 Mayıs 1972
tarihinde Ulucanlar‟da idam edildi. 1980 yılında gerçekleştirilen askeri darbe
sonrasında ise sosyalist bir lise öğrencisi olan Erdal Eren 17 yaşında buraya getirildi.
Hukuki yönetmeliğe göre henüz 18 yaşında olmadığı için idam edilmesi mümkün
olmayan Erdal Eren, yaşı büyütüldükten sonra 18 Aralık 1980 tarihinde yine bu
cezaevinde idam edildi.
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Cezaevlerinde var olan koğuş sistemini hücre sistemine çevirmek istenmesi
üzerine Türkiye cezaevlerinin tarihinde yaşanan kanlı olaylardan birisi yine 26 Eylül
1999 tarihinde Ulucanlar‟da yaşandı. F Tipi cezaevleri olarak bilinen bu zorunlu
dönüşüme karşı direnen siyasi tutuklular, ciddi bir baskı altında kaldı. Devletin
“Hayata Dönüş Operasyonu” dediği, kanlı bir süreç yaşandı. Bu operasyonun
Ulucanlar ayağı sona erdiğinde, ardında ölüler ve yüzlerce ciddi yaralı tutuklu
bıraktı. 19 Aralık operasyonunda neler olduğunun araştırılması adına mecliste bir
araştırma komisyonu kuruldu. Ortaya çıkan rapora göre, yaşamını yitiren mahkûmlar
ya silahlarla ya da fiziksel şiddetle öldürülmüştü. Bu komisyon, yaşanan hak
ihlallerinden sorumlu olanların cezalandırılması gerektiği yönünde görüş de belirtti.
Bu nedenle Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi açık kaldığı 81 yıl içerisinde siyasi
tarihimizin

damga

vuran

isimlere

yer

veren

bir

yapı

olma

özelliği

taşımaktadır(http://www.memorializeturkey.com/tr/memorial/ulucanlar-cezaevimuzesi/ Erişim Tarihi 06.11.2016).
2.6.1. Siyasi tutuklu ve hükümlü mahkumlar
Siyasi Hükümlü:Suçu kesinleşmiş ve verilen ceza süresini doldurması
gereken

kişidir.

Hüküm

giydiği

ceza

süresi

bitince

özgürlüğüne

kavuşur(Camgöz,2013, s.87).
Siyasi Tutuklu:Siyasi bir nedenden dolayı tutuklu olarak tutuk evlerinde
bulundurulan kişidir. Bu süreç gözaltıda olabilir yada yargı süreci devam ettiği içinde
suçu kesinleşmiş değildir. Serbest kalma ihtimali veya hüküm giyme ihtimali
vardır(Camgöz,2013, s.87).
Siyasi suçlu, mahkum mevzuatına göre, herhangi bir terör olayına veya terör
örgütüne bulaşmamış, üye olmamış, desteklememiş, sadece siyasi fikrini söylediği
veya yazdığı için mahkum edilen ya da tutuklananlardır(Camgöz,2013,s.87).
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2.6.2. Ġdamlıklar
Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nde gerçekleştirilen idamlar; kişilerin devrim
karşıtı söylemlerinden, vatana ihanet sucundan, İzmir suikasti girişimi, darbe
teşebbüsü

nedeniyle,

12

Mart

Muhtırası

sonrasında

ve

12

Eylül'

gerçekleştirilmiştir (Camgöz, 2013, s.224)
İskilipli Mehmet Atıf Hoca

3 Şubat

1926

Babaeski Müftüsü Ali Rıza Hoca

3 Şubat

1926

Maliye Nazırı Cavit Bey

26 Ağustos

1926

Dr. Nazım Bey

26 Ağustos

1926

Milletvekili Hilmi Bey

26 Ağustos

1926

Nail Bey

26 Ağustos

1926

Abdülkadir Bey(Eski Ankara Valisi)

1 Eylül

1926

Süvari Fethi Gürcan

27 Haziran

1964

Albay Talat Aydemir

5 Temmuz

1964

Deniz Gezmiş

6 Mayıs

1972

Yusuf Aslan

6 Mayıs

1972

Hüseyin İnan

6 Mayıs

1972

Necdet Adalı

8 Ekim

1980

Mustafa Pehlivanoğlu

8 Ekim

1980

Erdal Eren

13 Aralık

1980

Fikri Arıkan

27 Mart

1982

Ednan Kavaklı(Adli suçlu)

13 Haziran

1982

Ali Bülent Orkan

13 Ağustos

1982

(http://www.ulucanlarcezaevimuzesi.com/default.asp?page=icerik&id=28 Erişim
Tarihi: 10.04.2015)

de
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2.6.3.Mahkumların gözüyle ulucanlar
Ulucanlar Cezaevi bir zamanlar buraya yolu düşen kişilere göre yaşam
şartları oldukça zor olan bir yerdi. Burada yatan mahkumların anlattıklarına göre
koğuşa gelen yemekler yenilecek durumda değildiler. Ekmekler pis el arabalarının
içinde gelirken, pilavın içinde çörek otu zannettikleri fare pislikleri çıkmaktaydı.
Koğuşların içerisi kirli, tuvaletler kullanılacak durumda değildi. Mahkum sayısı,
yatak sayısından fazla olduğu için yataklar nöbetleşe kullanılır ya da bazı mahkumlar
yerde yatarlardı. Cezaevinde banyo yapmak oldukça zordur. Hamam kullanımı koğuş
ağasının iznine bağlıdır. Koğuşta banyo yapmak için tüp ile su ısıtmak gerekirdi. Bu
da maliyetli bir iştir. Banyo yapmak zor olduğu için koğuşta olan tüm mahkumlarda
bit bulunurdu. Çamaşırhane bulunmadığı için mahkumlar koğuş içinde çamaşırlarını
yıkar ya da ziyaretçilerine kirli çamaşırlarını vererek yerine temiz çamaşır alırlardı.
Mahkum yakınları verilen çamaşırlarda bit olduğu için onları yıkayıp getirmek
yerine yenisi aldıklarını söylemektedirler.
Cezaevinin olumsuz şartlarına rağmen evsiz olan kişiler burayı yaşanılabilir
bir yer olarak görüp, suç işleyerek özellikle kış aylarında cezaevine girerek kışı
burada geçirirler. Bu durum bazı kişilere göre cezaevi şartlarının sokaklardaki yaşam
şartlarından daha iyi olduğu sonucuna vardırmaktadır.
Cezaevi müze olduktan sonra tekrar burayı gezmek için gelen mahkumlar ise
eski haline göre günümüzdeki halini 3 beş yıldızlı otel olarak nitelendirmektedirler.
Koğuşların durumları, tuvaletlerin, banyoların temizliği ziyaret eden mahkumların
dikkatini çekmektedir ve geçmişe göre bu mekanın çok değiştiğini, cezaevi havasını
yansıtmadığını söylemektedirler.

3

Mahkumlardan alınan mektuplar Ek1 dedir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3.ULUCANLAR CEZAEVĠNĠN MEKANLARI
3.1.Ġç Mekan Özellikleri
Yapının iç kısmında bulunan koğuşlar, tecrit, zindan, hamam vb. kısımların
restorasyon öncesi durumları tek tek ayrıntılı olarak bu bölümde incelenmiştir.
3.1.1.KoğuĢlar
3.1.1.1.Kadınlar koğuĢu
Onuncu koğuştan çıkıp idareye giderken sol tarafta bulunan koğuşun giriş
kapısını hemen önünde dört metrelik demir merdiven bulunur. Koğuşa girebilmek
için bu merdivenden aşağı inilir. Koğuşun havalandırma bahçesine inen merdivenden
sağa dönünce koğuş binasının giriş, sol tarafta tel örgü ve camla kaplı görüş yeri
vardır (Camgöz,2013,s.165).
Behice Boran, İpek Çalışlar, Sabiha Sertel gibi isimlerin kaldığı iki kattan
oluşan kadınlar koğuşuna demir bir kapıdan girilir. Demir kapının sağında gardiyan
bekleme yeri olarak kullanılan bir oda bulunmaktadır. Sol tarafında ise biri mutfak
bir diğeri de banyo, tuvalet olarak kullanılan iki oda bulunmaktadır. Tuvalet ve
banyo mahallinin içerisinde iki adet üst kısmı açık tuvalet bulunan bu bölümün
duvarları, duvarın bel altına kadar 20x20 cm. boyutlarında fayans ile kaplanmışken,
duvarın bel üstü kısmında ise sıva üzeri beyaz boya kullanılmıştır. Tuvaletlerin
hemen yanında beton döküm lavabo bulunmaktadır.
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Resim 7: Kadınlar koğuşu tuvalet kısmı (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
Lavabonun birleştiği duvarın da iki sıra 20x20 cm. boyutlarında fayansla
kaplanmış olduğu görülmüş olup fayansın bittiği yerden itibaren duvar sıvanarak
üzeri boyanmıştır. Aynı duvarda tavana yakın mesafede beş bölmeden oluşan, demir
korkuluklu, üzerinde havalandırma açıklıkları bulunan bir penceresi vardır. Odanın
oldukça yüksek olan tavanından sarkan floresan lambalar aydınlatmanın nasıl
yapıldığı hakkında bizi bilgilendirmektedir. Bu bölümlere geçiş yapılan, zemini taş
ile kaplı bir hol bulunmaktadır. Holün duvarlarında ise duvarın bel altına kadar sıva
üzeri mavi renkli yağlı boya, duvarın bel üstünde ise beyaz renkli toz boya
kullanıldığı görülmektedir. Holde bulunan dönel merdivenle koğuşun yatakhane
kısmına çıkılmaktadır. Beton zeminli, dikdörtgen planlı yatakhane bölümünün
pencere doğramalarının pvc olduğu görülmektedir. Yatakhanenin duvarlarına sıva
üzeri pembe boya yapıldığı görülmüştür. Koğuşun kalkan duvarlı beşik çatısı
kiremitle kaplanmışken görüş yeri olarak kullanılan bölümünün çatısının asbest çatı
örtüsü ile kaplandığı görülmektedir.
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Resim 8: Kadınlar koğuşu dış cephesi (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
Demir korkuluklu demir bir merdiven aracılığı ile girilen beton zeminli koğuş
avlusunun oldukça yüksek duvarları ateş tuğlası ile yapılmış olup üzerine sıva
yapılarak sarı renkli boya ile boyanmıştır.

Resim 9: Kadınlar koğuşu yıkılış aşaması (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi:2016)

30

Duvarın bittiği yerde kenarı demir korkuluklu gardiyanların gezdiği yer
bulunmaktadır. Adnan Menderes Bulvarı'nın paralelinde, kadınlar koğuşunun demir
kapısının bulunduğu uzun, ince bir koridor vardır. Koğuşun pencerelerinin baktığı
beton zeminli koridorun duvarlarına sıva üzeri beyaz boya yapılmıştır. Duvar üzerine
çelik I profilleri konularak, profillerin üzerine çelik hasır eklenmiştir. Adnan
Menderes Bulvarı ile ortak olan duvarın üzeri dikenli teller ile çevrelenmiştir 4.

Resim 10: Kadınlar koğuşu avlusu (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
3.1.1.2. Erkekler 1. koğuĢ
Cezaevinin birinci kısmında bulunan koğuşta, siyasi sebeplerden dolayı
tutuklanan Hüseyin İnan infazına kadar geçen sürede kalmıştır. Koğuşun avluya
bakan cephesinde bir tane kemer detaylı, krem rengi boya ile boyanmış demir kapı,
demir kapının sağ tarafında iki adet dikdörtgen planlı basık kemer detaylı, demir
korkuluklu tuvalete penceresi ve aynı özelliklere sahip banyoya bakan bir pencere
vardır. Sol tarafında ise beş adet tuvalet penceresine göre biraz daha büyük
4

Kadınlar koğuşu ile ilgili bilgiler 2004 yılında bir süre burada kalmış olan eski mahkum Ş.N ile yapılan
sohbet sonucunda elde edilmiştir.
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dikdörtgen planlı basık kemer detaylı, demir korkuluklu pencere bulunmaktadır. Bu
pencereler koğuşun yatakhane kısmına ait olan pencerelerdir. Cephe duvarında sıva
üzerine sarı renkte boya kullanılmıştır. Pencere kenarlarına kırmızı boya ile söve
taklidi yapılmıştır ( Resim 11).

Resim 11: Erkekler 1. koğuş ön cephesi ve avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
Dış cephe boyasında zamana ve rutubete bağlı bozulmalar olmuş, bu
bozulmalar sıva altı katmanına kadar ilerlemiştir. Çatı örtüsündeki bozulmaların alt
katmanlarda da etkili olduğu ve yalıtım probleminin çatıdan su basmana kadar
belirtileri görülmektedir.
Koğuşun kiremit örtülü beşik çatısında iki tane ahşap karkaslı beşik çatılı
güvercinlik bulunmaktadır. Güvercinliğin dikdörtgen planlı ahşap malzemeden
yapılmış

pencerelerinde

demir

korkuluklar

mevcuttur

ve

çatısı

kiremitle

kaplanmıştır.
Dikdörtgen şekilli avlunun zemininin bir kısmına beton dökülmüş olup bir
kısmı ise kum çakıl halinde bırakılmıştır. Avlu duvarlarında sıva üzeri boya
yapılmıştır ve bazı yerlerinde koğuşta kalanlar tarafından yapılmış resimler yer
almaktadır. Çok yüksek olmayan avlu duvarı üzerinde jiletli tel olduğu
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görülmektedir. Avluda bulunan demir direkler üstte demir profillerle birleştirilerek
avlunun üstünün kapatılmasını sağlamıştır.

Resim 12: Erkekler 1. koğuş avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Koğuş içerisinde dikdörtgen planlı küçük bir koridor, koridorun bir tarafında
yatakhane diğer tarafında tuvalet, banyo ve mutfak kısmı bulunmaktadır. Bu
bölümleri birbirinden ayıran iki tane ahşap kapı bulunmaktadır. Beton zeminli
koridorun duvarlarında duvarın bel seviyesinde çimento harçla sıvanıp üzeri mavi
boya ile boyanmıştır. Duvarın bel üstünde ise sıva üzeri mavi boya yapılmış olup,
boyanın yer yer döküldüğü görülmektedir. Dökülen boya yerlerine tamir harcı ile
sıva yapılıp üzeri boyanmadan sıvalı olarak bırakıldığı görülmektedir.
Yatakhane bölümü dikdörtgen planlı, beton zemine sahiptir. Duvarlarında
sıva üzeri mavi boya kullanılmıştır. Boya zamanla döküldüğü için duvarda yer yer
beyaz, yer yer mavi boya ve sıvalar görünmektedir.
Tabut şeklinde olan tavanına sıva üzeri boya yapılmıştır. Koğuşun tavanında
3 adet gardiyanların gözetleme yaptığı kare planlı, demir korkuluklu mazgal
görülmektedir.
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Resim 13: Erkekler 1.koğuş içi ve çatısı(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
Mutfak, tuvalet ve banyo olarak kullanılan bölümün zemini betondur.
Duvarları bel seviyesine kadar mermer ile kaplandığı görülüp, mermerin bittiği
yerden tavana kadar olan kısımda ise sıva üzeri boya kullanılmıştır. Oda duvarının üç
tarafını kaplayan mermerden mutfak tezgahı bulunmaktadır. Duvarın bir tarafında ise
iki tane tuvalete ait bir tane de banyoya ait 3 tane ahşap kapı bulunmaktadır.

Resim 14: Erkekler 1.koğuş tuvalet ve mutfak kısmı(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
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Tuvaletin iç kısmındaki duvarlar, duvarın bel seviyesine kadar çimento harçlı
sıva ile sıvanmış ve üzerine20 x 20cm.ebadında fayans ile kaplanmıştır. Duvarların
bel üstü kısmı ise sıva üzerinde sarı tonlarında boya ile boyanmıştır. Tuvaletin beton
zemini, odanın zemininden yaklaşık 30 santimetre yükseklikte bulunmaktadır.
3.1.1.3.Erkekler 2. koğuĢu
İki kısımdan oluşan cezaevinin, birinci kısmında bulunan ikinci koğuşta
Ahmet Tevfik Ozan, Esat Bütün, Turan Güven gibi isimler kalmıştır.
Avludan koğuşa bakıldığında görülen duvarda basık kemer detaylı demir bir
kapı ve kapının sağında beş adet yatakhane kısmına ait pencere vardır. Dikdörtgen
planlı olan pencerelerde, basık kemer detayları ve demir korkuluk bulunmaktadır.
Solunda ise 3 tane dikdörtgen planlı basık kemer detaylı demir korkuluklu
diğerlerine nazaran daha küçük tuvalet penceresi bulunmaktadır. Demir kapı ve
pencere kenarlarında koğuşta kalan mahkumlar tarafından yapıldığı söylenilen
dekoratif taş tuğla ile süsleme yapıldığı ve cephe duvarında sıva üzeri krem rengi
boya var olduğu görülmektedir. Duvarda avlu zemininden itibaren başladığı görülen
su basmanı dekoratif tuğlalarla uyum sağlayan bir renge boyanmıştır(Resim 15).

Resim 15: Erkekler 2.koğuş dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
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Beşik şeklindeki kiremit çatıda iki tane beşik çatılı, ahşap karkaslı güvercinlik
bulunmaktadır. Güvercinliklerin çatısı kiremitle kaplanmıştır. Ayrıca çatıda ahşap
malzemeden yapılmış kiremit çatılı bir gözetleme kulesi vardır.
Zemini beton olan avlunun bir bölümünde toprak olan kısım vardır. Burada
çim ve ağaç dikili olduğu görülmektedir. Ayrıca koğuşta kalan mahkumların buraya
meyve ve sebze ektiği bilinmektedir. Burada içerisi fayansla kaplı, sekizgen şekle
sahip bir süs havuzu yer almaktadır. Ayrıca avluyu kapatmak için demir
konstrüksiyon üzerine çelik hasır kullanılmıştır. Sıva üzeri boya yapılmış olan avlu
duvarının bir cephesinde doğa resimleri çizili olduğu görülmektedir(Resim 16).

Resim 16: Erkekler 2.koğuş avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Avludan üç basamakla girilen koğuş içerisinde dikdörtgen planlı küçük bir
koridor bulunmaktadır. Zemini beton olan koridorun duvarlarına sıva üzeri sarı
tonlarında boya yapılmıştı. Boyalar bakımsızlıktan zamanla yer yer dökülmüştür.
Koridorun sağ tarafında yatakhane kısmı, sol tarafında banyo, tuvalet ve
mutfak olarak kullanılan kısım bulunmaktadır. Koridorda bu iki kısma açılan ahşap
iki adet kapı bulunmaktadır. Yatakhane olarak kullanılan kısım dikdörtgen planlı
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olup, duvarlarına sıva üzeri boya yapılmıştır. Zemini beton, tavanı tabut şeklindedir.
Ayrıca tavanda demir korkuluklu üç adet mazgal bulunmaktadır.
Tuvalet, banyo ve mutfak olarak kullanılan ıslak hacimlerin zemini beton,
duvarları belli bir seviyeye kadar mermer ile kaplanmıştır ve mermerin bittiği yerden
itibaren tavana kadar sıva üzerine boya uygulanmıştır..

Resim 17: Erkekler 2.koğuşun tuvaletleri(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

Tavanda da yine sıva üzeri boya kullanılmıştır. Bu kısma ait duvarların üç
tarafı mermerden mutfak tezgahı ile çevrilmiştir. Bir tarafında ise iki adet alafranga
tuvalet ve bir tane banyo bölmesi yer almaktadır. Banyo ve tuvaletleri duvarlarının
bir kısmının fayansla kaplı olduğu fayansın bitiminden sonra boya yapıldığı ve
ahşap kapıları olduğu görülmektedir.
3.1.1.4.Erkekler 3. koğuĢu
Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nde idam edilen Hüseyin İnan'ında kalmış olduğu,
birinci kısımda bulunan bu koğuşun avluya bakan cephe duvarında sıva üzerine
turuncu tonlarında boya kullanılmıştır. Bu cephede koğuşa girilen demir, dikdörtgen
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planlı, basık kemer detaylı bir kapı vardır. Kapının sol tarafında dikdörtgen planlı,
basık kemer detaylı, demir korkuluklu yatakhane kısmına ait 5 adet pencere
bulunmaktadır. Demir kapının sağ tarafında ise dikdörtgen planlı, basık kemer detayı
olan demir korkuluklara sahip 2 tane tuvalet kısmına bakan pencere vardır(Resim18).

Resim 18: Erkekler 3. koğuş dış cephesi ve avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Kiremitle kaplanmış beşik şeklindeki çatıda 2 tane beşik çatılı, ahşap
malzemeden yapılmış güvercinlik görülmektedir.
Dikdörtgen planlı beton zeminli avluda bulunan demir direkler aracılığıyla
avlu üzerinin kapatılması sağlanmıştır. Sıva üzeri boya yapılmış olan avlu
duvarlarının üzerinde jiletli teller olduğu görülmektedir.
Avludan 3 basamakla koğuş içerisine girilmektedir. İçeride dikdörtgen planlı,
duvarlarında duvarın bel seviyesine kadar çimento harçlı sıva yapılmıştır, üzerindeki
kısma ise sıva üzerine boya yapılmış olan küçük bir koridor vardır. Koridorun her iki
tarafında ahşap kapılarla geçiş yapılan yatakhane ve mutfak, tuvalet, banyo olarak
kullanılan bölümler yer almaktadır.
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Resim 19:Erkekler 4.koğuş giriş holü ve içi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Koridorun sol tarafında bulunan kapıdan geçildiği zaman dikdörtgen planlı,
beton zeminli yatakhane kısmı bulunmaktadır. Burada 5 tane ahşap malzemeden
gömme pencere vardır. Duvarlarında sıva üzeri boya yapılmış olup, tabut şeklindeki
tavanında da aynı boyadan kullanılmıştır. Tavanda 3 tane kare planlı demir
parmaklıklı mazgal vardır(Resim19).
Koridorun sol tarafında bulunan kısma bakıldığında ise dikdörtgen şekle
sahip olan odanın 3 duvarında beton ayaklara sahip, beton üzerine mozaikle
kaplanmış mutfak tezgahı bulunmaktadır. Mutfakta duvarın bel seviyesi kısmına
yapılan sıvanın üzeri mozaikle kaplanmıştır, duvarın üst kısmına ise sıva üzeri boya
yapılmıştır.

Resim 20: Erkekler 3. koğuş tuvaletleri ve mutfağı
(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Zeminden yaklaşık 20 cm. yükseklikte bulunan iki tane tuvalet ve bir tane
banyosu bulunmaktadır, Banyosu tuvaletlerden büyüktür. Tuvalet bölmeleri ateş
tuğlası ile yapılmıştır. Banyo ve tuvalet kapısı ahşaptandır ve kapıların üst kısmında
dikdörtgen şeklinde buzlu cam var olduğu görülmektedir(Resim 20).
3.1.1.5. Erkekler 4. koğuĢu
12 Mart 1971 darbesinden sonra tutuklanan ve 3 yıl Ulucanlar Cezaevi'nde
kalan Oral Çalışlar'ın da kaldığı ikinci kısımda bulunan bu koğuş, avludan koğuşa
baktığımızda görünen batı yönüne bakan koğuşun dış cephesinde koğuşa girişi
sağlayan demir, dikdörtgen şekilli, kemer detaylı bir kapı vardır. Kapının sağ
tarafında dikdörtgen planlı, kemer detaylı, demir korkuluklu 5 tane pencere
bulunmaktadır. Kapının solunda ise 2 tane 70 x 78cm. ölçülerinde 1 tanesi de diğer
iki pencereye göre biraz daha küçük olan dikdörtgen şekilli, basık kemer detaylı,
demirden korkuluklu 3 adet pencere vardır.

Resim 21: Erkekler 4. koğuş dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Cephe duvarında pencere sövelerine kadar sıva üzerine mavi boya, diğer kısımlarda
ise sıva üzerine beyaz boya kullanılmıştır. Kapı ve pencerelere mor tonlarında boya
ile çerçeve yapılmış olup, koğuş numarası, kapının sağ tarafına yine aynı boya ile
„4.K.‟ şeklinde yazılmıştır(Resim21).
Kiremitle kaplı olan beşik çatıda iki tane ahşap malzemeden beşik çatılı,
çatısı kiremitle kaplı güvercinlik bulunmaktadır.
Dikdörtgen planlı, beton zeminli avlunun duvarları bel seviyesine kadar sıva
üzeri mavi boya yapılmış olup, üst kısımlarına ise sıva üzeri beyaz boya yapılmıştır.
Ayrıca avlu duvarlarının üzeri kiremit ile kaplıdır. Avlunun 5. Koğuş ile ortak olan
duvarında körlenmiş bir kapı bulunmaktadır. Körlenen kapı üzerine sıva yapılıp,
mavi renkte boya ile boyanmıştır. Avluda
profillerle dikdörtgen şekilde

demir direkler ve üstündeki demir

yapılan sistemin

aralarında çelik hasırlar

bulunmaktadır (Resim 21).

Resim 22: Erkekler 4. koğuş avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Avludan üç basamak çıkılarak, demir kapıdan koğuş içerisine girilmektedir.
Koğuş içinde dikdörtgen planlı, beton zeminli, duvarlarında sıva üzeri mavi boya
yapılmış olan bir koridor bulunmaktadır. Bu koridor mahkumlar tarafından sigara
içme yeri ve yemek yeri olarak da kullanılmıştır. Koridorun sağ tarafındaki kapı
boşluğundan yatakhane kısmına geçilmektedir. Yatakhane dikdörtgen planlı, beton
zeminlidir. Duvarlarında sıva üzeri boya yapılmış olan bu bölümün tabut şeklindeki
tavanında da duvarlarında ki gibi sıva üzeri boya yapılmıştır.
Gardiyan gözetleme mazgalı

Taput

Resim 23: Erkekler 4. Koğuş içi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)
Tavanında 3 adet demir korkuluklu mazgal bulunmaktadır. Koğuşun 5 adet
ahşap malzemeli gömme penceresi bulunmaktadır. Koğuşun duvarlarında, koğuşta
yatan mahkumlar tarafından yapılmış resimler vardır. Ayrıca kemer detaylı kapı
boşluğunun etrafına yazılmış olan „Taş taşı ama laf taşıma‟ sözü ve etrafına yapılan
süslemeler dikkat çekmektedir(Resim 24). Koridorun sol tarafında bulunan mutfak,3
adet tuvalet ve banyo olarak kullanılan oda bulunmaktadır.
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Resim 24:Erkekler 4. koğuş giriş kapısının olduğu kısım(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Beton zeminli bölmenin duvarlarında, ahşap dolap seviyesine kadar sıva üzeri
pembe boya yapılmış olup, üst kısmında ise sıva üzeri mavi boya yapılmıştır. 3
duvarda bulunan mutfak tezgahının üzeri 20x20 cm.‟lik seramik kaplıdır. Mutfak
tezgahında kullanılan seramikler duvarda da bir sıra halinde kullanılmıştır. Mutfak
tezgahının üzerinde gri renkli, ahşap mutfak dolabı bulunmaktadır. 2 adet tuvalet ve
bir banyosu olan koğuşun, tuvalet ve banyosu zeminden 30 cm. yükseklikte
bulunmaktadır. Tuvalet ve banyo kapısı ahşap malzemeden olup, kapıların üst
kısımlarında yaklaşık 15 cm.‟lik açıklık bulunmaktadır. Tuvaletin vasistas tipli
pencereleri dışarıdan içeri görünmesin diye mavi renkli boya ile boyanmıştır.
24.08.2014 tarihinde daha önce erkekler 4. koğuşta kalmış olan A. A. ile
birlikte müzeyi ziyaret ettik. Müze girişinin günümüzdeki şeklinde olmadığını ifade
eden A. A.

gezi esnasında 4. koğuşa geldiğimizde ''Burası mı benim kaldığım

koğuş? Duvara yazdığımız yazıları silmişler, yatak sayılarını azaltmışlar. Koğuşu içi
ve tuvaletler bu kadar bakımlı değildi ki. Koridordaki diğer koğuşlara geçişimizi
sağlayan boşlukları neden kapatmışlar? '' gibi ifadelerde bulunurken, avlu zemininin
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ve duvarlarının da eskiyi anımsatmadığını ifade etti. Avludan bakıldığında demir
parmaklıklar bulunduğunu söyleyen A. A. duvarların daha eskiden yüksek olduğunu
da belirtti.

Resim 25: Erkekler 4. koğuş mutfağı ve tuvaleti
(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
3.1.1.6. Erkekler 5. koğuĢu
Dördüncü ve altıncı koğuşun ortasında bulunan koğuşun avlusundan koğuşa
baktığımızda görülen batı yönüne bakan cephesinde sıva üzerine beyaz boya
yapılmıştır. Bu cephede koğuşa girilen gri renkli, dikdörtgen planlı, kemer detayları
olan bir kapısı vardır. Kapının sağında 2 tanesi 70 x 78cm. boyutlarında 1tanesi
diğerlerine göre daha küçük, dikdörtgen planlı, basık kemer detaylı, demir
korkuluklu 3 pencere vardır. Solunda ise 75 x 200cm.ölçülerinde dikdörtgen planlı,
basık kemer detaylı, demir korkuluklu 5 adet pencere vardır.
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Resim 26:Erkekler 5. koğuş dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)

Koğuşun beşik şeklindeki çatısı kiremitle örtülmüştür. Çatıda iki tane ahşap
malzemeden,

beşik

çatılı,

çatısı

kiremitle

kaplı

olan

güvercinlik

bulunmaktadır(Resim 26).
Dikdörtgen planlı, beton zeminli avluda; avlu duvarlarına sıva üzeri beyaz
boya yapılmıştır. Diğer koğuşun bahçelerinden daha bakımlı ve iyi durumda olan
bahçesinde fıskiyeli bir süs havuzu, havuzun hemen yanında büyükçe bir dut ağacı
bulunuyordu (Camgöz,2013,s.132).
Demir kapıdan koğuşa girildiğinde dikdörtgen planlı, beton zeminli, tavanına
ve duvarlarına sıva üzerine mavi boya yapılmış ama zamanla boya ve altındaki sıva
rutubetten dökülerek kötü bir hal almış olan koridor vardır. Bu koridor mutfak,
banyo ve tuvalet olarak kullanılan kısımla yatakhane olarak kullanılan kısımları
birbirinden ayırmaktadır(Resim 27).
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Resim27: Erkekler 5. koğuş holü restorasyon öncesi (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Koridorun sağ tarafındaki eski ahşap kapıdan geçildiğinde dikdörtgen planlı,
5 adet ahşap çerçeveli, basık kemer detaylı, gömme penceresi olan yatakhane
kısmına girilmektedir. Duvarlarında ve tavanında sıva üzeri mavi boya yapılmış olan
koğuşun sıva ve boyaları zamanla yer yer dökülmüştür. Tavanda 3 tane demir
korkuluklu

koğuşun

içinin

gardiyanlarca

gözetlenmesini

sağlayan

demir

parmaklıkları olan mazgal vardır.

Resim 28: Erkekler 5. koğuş giriş kapısının olduğu kısım(Kaynak: Ulucanlar
Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Koridorun sol tarafında dikdörtgen planlı, beton zeminli, duvarlarına sıva
üzeri boya yapılmış olan bir bölme vardır. Bu bölme mutfak, tuvalet banyo olarak
kullanılmaktadır.

Mutfak

bölümünde

beton

malzemeden,

üzeri

20x20cm.boyutlarında seramik ile kaplanmış olan mutfak tezgahı bulunmaktadır.
Aralarında bölme duvarları olan ikisi tuvalet biri banyo olarak kullanılan yerlerin
ahşap, üzerinde buzlu camı olan kapıları vardır. Tuvaletin kapısının yanından
betondan yapılmış bir lavabo bulunmaktadır.
3.1.1.7. Erkekler 6. koğuĢu
Avludan koğuşa baktığımızda koğuşun kemerli bir demir kapısı, kapısının
sağında beş adet kemerli dikdörtgen planlı demir korkuluklu penceresi olan
yatakhane kısmı solunda ise üç adet kemerli dikdörtgen planlı koğuş penceresine
göre biraz daha küçük tuvalet kısmının penceresi bulunmaktadır. Cephenin batı
yönüne bakan cephe duvarlarına sıva üzeri boya yapılmıştır. Koğuş numarası demir
kapının sağ tarafına boya ile yazılmıştır. Giriş kapısı avlunun zemininde yaklaşık 30
cm.

yükseklikte

bulunmakta

ve

koğuşa

iki

basamaklı

sahanlıktan

girilmektedir(Resim29).

Resim 29: Erkekler 6. koğuş dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Koğuşun kiremitle kaplanmış, beşik çatısı üzerinde iki tane ahşap karkaslı,
beşik çatılı güvercinlik bulunmaktadır.

Çatının dikme, kuşak, aşık ve mertek

kısımları yapılırken ahşap malzeme kullanılmıştır. Koğuş çatı kenarlarından dikenli
tellerle çevrilmiştir.
Koğuşun demir kapısından içeri girildiğinde küçük bir koridor koridorun
sonunda diğer koğuşlara geçişi sağlayan bir açıklık vardır. Koridorun sağ tarafta
yatakların bulunduğu yatakhane kısmı yer almaktadır. Burası beton zeminli,
dikdörtgen planlı, tabut şeklinde tavanı olan, duvarlarında sıva üzeri boya kullanılan
bir yerdir.

Resim 30: Erkekler 6. koğuş içi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)
Koğuşta beş tane ahşap malzemeli, gömme pencere bulunmaktadır. Çatıda üç
tane kare planlı mazgal, mazgalların önünde demir korkuluk bulunmaktadır. Sol
tarafta bulunan mutfak tuvalet ve banyonun olduğu kısım bulunmaktadır. Beton
zeminli, dikdörtgen planlı olan bu kısımda duvarlar yerden belirli bir yüksekliğe
kadar olan kısmı mermer ile kaplanmıştır. Mermerden sonra tavanda dahil diğer
kısımlarda sıva üzeri boya kullanılmıştır. Mutfak tezgahının taşıyıcıları betondan
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yapılmış ve üzeri mermer ile kaplanmıştır. Duvarda ahşap malzemeden yapılmış, raf
şeklinde detayları olan mutfak dolabı bulunmaktadır. İki tane tuvalet bir tane
banyosu olan koğuşun tuvalet ve banyo kapısı ahşaptandır. Kapıların altlarında
yaklaşık 10 santimetrelik açıklık olduğu görülmektedir (Resim 31).

Resim 31: Erkekler 6. koğuş mutfağı (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Dikdörtgen planlı koğuş avlusunun beton zeminli bir avlusu bulunmaktadır.
Avlu duvarlarının bir kısmına mavi boya, kalan kısmına da beyaz boya yapılmıştır.
Duvardaki harpuştaların üzerine demir direkler konularak avlu duvarının üzeri
dikenli teller ile çevrelenmiştir.
3.1.1.8. Erkekler 7. koğuĢu
Bugünki adıyla Şeftali Sokağında bulunan avludan koğuşa bakıldığında
kuzeye bakan cephede koğuşun dikdörtgen planlı demir kapısı ve kapının her iki
yanında dikdörtgen planlı ahşap malzemeli demir korkuluklu iki tane penceresi
görülmektedir. Koğuşun diğer iki pencere altıncı koğuşun avlusuna bakmaktadır. Bu
pencereler de dikdörtgen planlı ahşap malzemeden ve demir korkulukludur. Koğuş
numarası, koğuşun avlusuna girilen kapının sol üst köşesine boya ile yazılmıştır.
Koğuşun avluya bakan dış cephesi sıva üzerine mavi toz boya ile boyanmıştır.
Altıncı koğuşa bakan cephesine ise taş duvar üzerine sıva yapılmıştır. Koğuşun
kiremit örtülü sundurma çatısı bulunmaktadır(Resim32).
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Bu koğuş diğer koğuşlardan konum olarak farklıdır. Diğer koğuşların mutfak
ve tuvaleti giriş tarafında iken bu koğuşun mutfak ve tuvaleti koğuşun en arka
tarafında ayrı bir bölme olarak yapılmıştır. Koğuşta iki göz tuvalet, bir göz duş
kabini ve yaklaşık 10 metrekare mutfak vardır( Camgöz,2013, s.141).

Resim 32: Erkekler 7. koğuş dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Koğuş dikdörtgen planlıdır. Duvarlarında çimento esaslı sıva kullanılmıştır.
Zemini beton olan koğuşun tavanında ahşap kirişler ve kiriş üzerinde duralitler
bulunmaktadır. Tavanda iki tane gardiyanların koğuşu gözetlediği demir korkuluklu
mazgal vardır.
Avlunun zemini betondur. Çatlayan betonların arasından çıkan otlar
görülmektedir.
bulunmaktadır.

Avluda Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan demir bir kapı
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Resim 33: Erkekler 7. koğuş avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
3.1.1.9. Hilton koğuĢu
Hilton koğuşu olarak adlandırılan iki kattan oluşan 10. Koğuş, müşahede,
disiplin hücrelerin bulunduğu arka kısımdadır. Duvarındaki tabelada „Adnan
Menderes Caddesi‟ yazan bu koridordaki koğuşlar, karşılıklı iki odadan oluşuyor ve
demir dönel merdivenle çıkılan üst kısmı da aynı şekilde karşılıklı iki küçük oda
bulunmaktadır.
Bu küçük odalarda 7-8 kişi kalıyor olması, cezaevinin Güney cephesinin
Ankara manzarasına hakim olması ve Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek,
Zekeriya Sertel, Osman Bölükbaşı, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı),
Bülent Ecevit gibi önemli siyasetçi, yazar ve gazetecilerin burada kalması koğuşu
önemli

kılmaktadır

ve

burası

mahkumlar

tarafından

„Hilton

Koğuşu‟

olarak adlandırılmıştır.
Adnan Menderes Bulvarı olarak adlandırılan bahçeden Hilton koğuşuna
bakıldığında 2 katlı koğuş ve üstünde gözetleme kulesinin yer aldığı teras katı
bulunmaktadır. Alt katta bulunan koğuşa dıştan bakıldığında orta kısımda demir kapı
sağ ve sol kısmında ise ahşap malzemeden yapılmış 2 adet kemerli pencere,
pencerelerin dış kısmında demir korkuluk bulunmaktadır.
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Resim 34: Hilton koğuşunun dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

Resim 35: Adnan Menderes Bulvarına çıkan kısım (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Koğuşun içine girdiğimizde sol tarafta bir oda sağ tarafta ise bir oda ve
tuvalet görülmektedir. Koğuş 1040 x 600 cm. ölçülerinde dikdörtgen planlı olup dış
duvarlar 60cm.iç bölme duvarlar 40cm.'dir. Sağ taraftaki koğuş 300 x 240 cm.
yanında tuvalet bulunmaktadır dikdörtgen planlı 140 x 300 cm. ara bölmeleri
40cm.kalınlığında taş duvar ile bölünmüştür. Sol taraftaki koğuş 430 x 410 cm.
zeminde mozaik kaplama bulunmaktadır. Duvarlar çimento esaslı sıvayla sıvanmış
olup, üzerine alçı sıva ve boya yapılmıştır. Tavanda kireç esaslı boya bulunmaktadır.
Girişte tuvalet kapısının önünde demirden bir dönel merdiven bulunmaktadır.
Bu merdiven aracılığıyla koğuşun üst katına ulaşılmaktadır. Üst katta Adnan
Menderes Bulvarı'na bakan 2 adet dikdörtgen planlı ahşap doğramalı ve söve detaylı
pencere bulunmaktadır. Pencerelerin dış kısmında demir korkuluklar görülmektedir.
İki pencerenin arasında betondan yapılmış küçük bir balkon, balkona çıkan demir bir
kapı bulunmaktadır.

Resim 36: Hilton koğuşu içindeki üst kata çıkan merdiven(Kaynak: Ulucanlar
Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Mekanda iki adet oda ve bir tuvalet bulunmaktadır.Mekan1040x600 cm.
ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Zemin beton, duvarlara çimento esaslı sıva üzerine
alçı ve boya yapılmıştır. Tavanda ise kireç esaslı sıva bulunmaktadır.
Her iki katta bulunan koğuşlar taş bölme duvarlarla ayrılmıştır. Bölme
duvarların kalınlıkları ise yaklaşık 40 cm.'dir.
Teras katta bulunan gözetleme kulesine ulaşım arka cephede bulunan demir
merdiven aracılığıyla sağlanmaktadır. 400 x 240 cm. dikdörtgen planlı olan kulenin
Adnan Menderes Bulvarı'na bakan dış cephesi tuğla yüzeyli olup, zemini betondur.
Zemin parapetle çevrelenmiş olup, parapet üzerinde boyalı demir korkuluk
bulunmaktadır. 3 cephesi boyalı olan kulenin bir adet kapısı 4 adet giotin penceresi
bulunmaktadır. Kulenin üzerinde aydınlatma ve hoparlör detayları görülmektedir.

Resim 37: Hilton koğuşunun üstündeki gözetleme yeri(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Cepheler; 2 katlı koğuş ve 1 adet gözetleme kulesinden oluşan kagir bir
binadır. Binanın Adnan Menderes Bulvarına bakan cephesi 2. katın balkonuna kadar
boyalı olup, balkonun bittiği yerden yaklaşık 8-10 cm.'lik bir hatıl yapılmıştır.
Balkondan teras kata kadar taş örgülü, teras katı tuğla örgülüdür.. Diğer cephelerde
bu cepheye benzer özellik taşımaktadır.
3.1.1.10. Sübyan koğuĢu
Ayakkabı atölyesinin biraz ilerisinde, idare binasının yarı açık cezaevi
tarafında ve binanın alt katında bulunan bir koğuştur. Binanın alt katı duvarla
bölünerek önüne küçük bir havalandırma bahçesi yapılan, bu koğuşta 18 yaşından
küçük çocuk tutuklular bulunmaktadır(Camgöz,2013 s.95)

Resim 38: Sübyan koğuşu dış cephesi ve avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Bir salon iki küçük oda, küçük bir mutfak ve iki tuvalet kabini bulunan
koğuşun büyüklüğü yaklaşık 50 metrekaredir. Diğer koğuşlara göre malzemeleri
daha kaliteli ve yaşlarına uygun renklerden seçilerek döşenen malzemeler kısa sürede
eskitilmiştir (Camgöz,2013 s.96).
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Resim 39: Sübyan koğuşunda görgü dersi (Kaynak: Cezaevi duvarlarında asılı olan
fotoğraflar, Erişim Tarihi:2016)
Koğuşun duvarlarına asılmış olan fotoğraflar incelendiğinde cezaevinde kalan
çocuk mahkumlara müzik dersi ve görgü kuralları dersi verildiği görülmektedir.
Çocuk mahkumlar öğretmenleri eşliğinde ailelerine mektup yazarlar, kendi
yazdıkları ve ailelerinden gelen mektupları öğretmenleri ve diğer mahkumlar önünde
okumuşlardır.

Resim40: Sübyan koğuşunda müzik eğitimi (Kaynak: Cezaevi duvarlarında asılı olan
fotoğraflar, Erişim Tarihi:2016)
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3.1.2. Zindanlar (Disiplin hücreleri)
Zindan; toplum içerisinde yüz kızartıcı (tecavüz, cinayet, taciz) gibi suçlardan
veya koğuşlarda sıkıntı yaratıp uyarı cezası aldığı halde aynı davranışlara devam
eden hükümlülerin gönderildiği çok karanlık, soğuk ve sıkıntı veren tek kişilik küçük
odalardır.
Mescidin yapıldığı yeri geçip iki basamakla çıkılan kapıdan geçince sağ
tarafta birinci kısım kantini, sol tarafta ceza hücreleri vardı. Yaklaşık altı metrekare
büyüklüğünde dört tane hücre vardır. Mescit yapıldıktan sonra iyice havasız kalan
hücreleri kullanma imkanı zorlaşınca hücre cezası alan hükümlüler müşahede
merkezinin alt katındaki odalara gönderilmekteydiler(Camgöz,2013,s.75).

Resim 41: Disiplin hücrelerinin içi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,

Erişim Tarihi: 2016)
Cezaevi hizmete girdiğinde yapılan hücrelerin oldukça kalın taş duvarları ve
küçük pencereleri vardı. İçerisinde tuvalet olmadığı için hükümlülere tuvalet
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için teneke veriliyor, tenekeler sabahları tuvalete
boşaltılıyordu. 1980 yılında cezaevi yetkilileri tarafından hücrelere birer göz tuvalet
yaptırıldı (Camgöz,2013,s.75).
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Resim 42: Disiplin hücresi tuvaleti(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
1967 yılına kadar hükümlülere ''demire vurma'' cezası verildiği için duvara
monte edilmiş prangalar bulunuyordu. 1980 yılında prangaların yasalara aykırı
kullanılabileceği düşünce ile prangalar sökülmüştür (Camgöz,2013. s.75-76).
3.1.3.MüĢaade odaları (Tecritler)
Hilton'un hemen yanında, ilk yıllarında Müteferrika olarak adlandırılan tek
kişilik hücrelere geçiş yapılıyor. Henüz mahkumiyet kararı kesinleşmemiş tutuklular
ile, cezaevinde disiplin suçu işleyen veya dışarıda işlediği suç nedeni ile diğer
mahkumlardan ayrılması gerektiği düşünülen kişiler bu kısımlarda tutuluyordu. Dar
koridoru, loş ışıkları, demir kapıları ve kapkaranlık tek kişilik hücreleri ile bu bölüm,
cezaevi koşullarının daha net anlaşılmasını sağlıyor. Uzun koridorda ilerlerken bant
kaydından işittiğiniz sesler ürpermenize neden olmaktadır ve avlulara doğru
gidilirken

burada

düşünülmektedir.

kalan

mahkumların

bu

zor

koşullara

nasıl

dayandığı
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Resim 43: Tecrit oda kapısı(Fotoğraf: Özal, Ekim, 2016)
Adnan Menderes Bulvarı'nın sonunda bulunan tecrit odalarına 3 basamaklı
beton merdivenden inilip, demir bir kapıdan geçilerek varılmaktadır. İki kattan
oluşan tecrit odalarının alt katı ince, uzun bir koridor boyunca sıralanmış odalardan
oluşmaktadır. Beton zeminli koridorun duvarlarına ve tavanına sıva üzeri boya
yapılmıştır. Fakat bakımsızlıktan sıvaların yer yer döküldüğü görülmektedir.
Koridorun sol tarafında bulunan tecrit odalarının zamanla paslanmış olan 17 cm.'lik
190 x80 cm. boyutlarında çelik kapısı bulunmaktadır.
Tecrit odalarının içine bakıldığında dikdörtgen planlı beton zeminli odanın
sıvalı duvarlarının sıvalarının bazı yerlerde döküldüğü, duvarın parçalanarak üst kata
ait su gideri borusunun odaların içinden geçirildiği görülmektedir. Odaların tecritin
arka sokağına bakan dikdörtgen planlı, demir korkuluklu, ahşap çerçeveli birer tane
penceresi bulunmaktadır.
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Resim 44: Tecritin arka sokağa bakan dikdörtgen pencere(Kaynak: Ulucanlar
Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

Resim 45: Tecrit odalarının koridoru(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Üst katta bulunan tecrit odaları da uzun ince bir koridor boyunca yan yana
devam etmektedir. Beton zeminli koridorun sıvalı duvarlarının sol tarafında 4.
koğuşun

avlusuna

bakan

dikdörtgen

planlı,

demir

korkuluklu

pencereler

sıralanmıştır. Koridorun sağ tarafında tecrit odaları bulunmaktadır.

Resim 46: Üst kat tecrit koridoru ve kapıları(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Mavi boyalı demir kapıların sol tarafında ve kapıların bittiği yerden tavana
kadar bazı yerleri paslanmış, mavi boyalı demir korkuluklar bulunmaktadır. Bu katta
bulunan tecrit odalarının duvarlarının bir kısmı fayansla kaplanmış, bir kısmı ise sıva
üzeri boya yapılmıştır. Arka tarafta ki sokağa bakan dikdörtgen planlı, demir
korkuluklu penceresi olan bu odalar alt katta bulunan tecrit odalarına göre daha
bakımlıdır ve bu odaların içinde altta ki odalardan farklı olarak bir de tuvalet
bulunmaktadır.
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Resim 47: Tecrit tuvaleti(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim
Tarihi: 2016)
Tecrit odalarının arka tarafında bulunan beton zeminli uzun koridorun tecrit
odalarının pencerelerini barındıran taş duvar cephesinin üzerine sıva ve boya
yapılmıştır. Karşı cephesinde ise sıva üzeri boya yapılmış olup, duvarın üzerinde
demir korkuluklu teller yer almaktadır.
3.1.4. Berber
Yapılan arşiv çalışmalarında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan berber
hakkında cezaevinde yatmış mahkumlarla yapılan görüşmelerde ve alınan
mektuplarda bazı kişiler her koğuşun içinde berber malzemeleri olduğunu cezaevinde
ayrıca bir berber olmadığını söylerken bazı kişiler hem koğuşlarda berber
malzemelerinin bulunduğu hem de ayrıca bir berber salonunun olduğunu
söylemektedir.5

5

Mektuplar Ek1'dedir.
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3.1.5. Hamam
Cezaevi yönetim binasının arkasında bulunan orta avluya bakan duvarlarına
sıva üzeri pembe boya yapılmış olan batı yönüne bakan cephede bölme duvar üzerine
monte edilmiş gri renkli, demir bir kapı ile hamamın kuzey cephesinde bulunan bir
koridora varılmaktadır.Koridorun üzeri kiremit ile kaplı olan çatının çatı
saçaklarından başlayan ve revirin çatı saçaklarında son bulan demir profillerle
çevrelenerek çelik hasır ile üzeri örtülmüştür.
Koridorun bir duvarı revire aitken diğer duvarı hamama aittir. Revire ait olan
duvarda iki adet dikdörtgen planlı demir korkuluklu pencere bulunurken, hamama ait
olan duvarda iki adet dikdörtgen planlı, ahşap çerçeveli, denizlikli pencere bir tane
de kemer detaylı, ahşap çerçeveli pencere ve hamama girişi sağlayan dikdörtgen
planlı bir kapı bulunmaktadır.Beton zeminli koridorun duvarlarında sıva üzeri beyaz
renkli boya yapılmıştır.

Resim 48: Hamam girişindeki koridor(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Resim 49: Hamam giriş kısımı(Fotoğraf: ÖZAL, Ekim, 2016)
Hamama girildiğinde dikdörtgen planlı, beton zeminli, duvarların bir
kısmının beton bir kısmının ise sarı renkli boya ile boyanmış kemer detaylı
pencerenin bulunduğu bir bölüm bulunmaktadır. Kemer detaylı pencerenin yanındaki
ahşap gri renkli kapıdan gelince ince uzun bir koridor bulunmaktadır. Duvarları 11
sıra fayansla kaplanıp fayansın bittiği yerden itibaren sıva üzeri sarı boya yapılmış
olan koridorun sonunda bulunan ahşap kapı burada bulunan tuvalete ait olan kapıdır.
Gri kapının hemen solunda yer alan kahverengi ahşap kapı da hamam bölümüne
girişi sağlamaktadır.
Zemini mermerle kaplı olan hamamın duvarlarında duvarın bir kısmı
mermerle kaplanmışken bir kısmı ise fayans ile kaplanmıştır. Sıvalı olan tavanında
gardiyanların burayı gözetlemesini sağlayan demir korkuluklu mazgallar yer
almaktadır. Hamamda yaklaşık 5-6 tane mermerden yapılmış düz hamam kurnası,
her kurnaya su akışını sağlayan iki tane kısa sarı renkli terkos musluk bulunmaktadır.
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Resim 50: Hamam içi (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim
Tarihi: 2016)
3.1.6. ÇamaĢırhane
Yapılan arşiv çalışmalarında elde edilen bilgi ve fotoğraflara bakılıp,
cezaevinde yatmış olan mahkumlarla yapılan sohbetlerin sonuçları ve mahkumlardan
alınan 6 mektuplar karşılaştırıldığında cezaevinde bir çamaşırhanenin bulunmadığı
mahkumların çamaşırlarını gelen ziyaretçilerle yıkamaya gönderdikleri ya da
koğuşta, koğuşun avlusunda yıkayıp burada kuruttukları bilgisine varılmıştır.
3.1.7. Revir
Koğuş olarak dizayn edilen revire altı basamaklı bir merdivenden çıkılarak
giriş yapılıyordu. Bir salon ve beş ayrı büyük odadan oluşan revir cezaevinde tek
kalorifer sistemiyle ısıtılan yerdir. Giriş kapısından girince genişçe bir hol, hemen
sağında yaklaşık yirmi metre kare büyüklüğünde bir oda, karşı sağda bir mutfak,
tuvalet ve onun yanında bir oda daha vardır. Girişte solda bir salon, onun arkasında
kapısı salona açılan küçük bir oda vardır. Odalardan birinde bulaşıcı hastalık taşıyan
6

Mektuplar Ek1'dedir.
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hükümlüler, birinde kanser hastası hükümlüler yatarlardı. Bunlar genelde taşradaki
başka cezaevlerinden Ankara'daki hastanelere tedaviye gelen hükümlülerdir. Revirin
bir başka odasında taşradan gelip Ankara Numune Hastanesinde tedavisi
tamamlanıp, geldiği cezaevine gönderilmeyi bekleyen hükümlüler yatarlardı. Ayrıca
birde kurumda görev yapan doktorlara ait oda bulunuyordu. Kurumda birden fazla
doktor bulunurdu. Kendi aralarında gece nöbetlerini ayarlayan doktorların yanı sıra
kurumda diş doktoru da bulunuyordu. Kurumda görev yapan sosyal hizmet uzmanı,
sosyal çalışmacı ve psikologda revirde kendilerine ayrılan bir odada bulunur ve
hükümlü-tutuklular ile burada görüşme yapıp haklarında rapor düzenlerlerdi
(Camgöz,2013,s.101-102-103-108).
3.1.8. GörüĢme odası
Tek katlı, dikdörtgen formlu yapının dış cephe duvarlarında, duvarın bir
kısmı kırmızı, bir kısmının ise pembe tonlarında boya ile boyandığı görülmektedir.
Giriş kapısının sol tarafında dikdörtgen planlı bir pencere yer alırken sağ tarafında
pencerenin olduğu yerin körlendiği görülmektedir.

Resim 51: Görüşme odası dış cephe(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

66

Resim 52: Görüşme odası (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)
Gri renkli demir kapıdan girilen görüş yeri uzun kenarlarında mahkumların
kullandığı kırk küçük eyvan formlu hücre ve bu hücrelerin açıldığı bir orta mekandan
oluşmaktadır. Aynı anda kırk görüşün yapıldığı mekanda her hücrenin üzerinde
hücre numaraları yer almaktadır. Hücrelerin dışa bakan cephesinde ziyaretçiler ile
bağlantı kurmayı sağlayan açıklıklar bulunmaktadır.

Resim 53: Görüşme odası giriş (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)
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Bu bölümü tel, diğer bölümü cam olan küçük kare formlu açıklıklar demir
parmaklıklarla korunmaktadır. Bu açıklıklar dışında dış mekan ile bağlantısı olmayan
hücre ve gardiyanların denetlediği orta mekandan oluşan yapının tasarımında
minimum ölçüler kullanılmıştır. Ahşap metalin kullanıldığı yapının çatısı kiremit
örtülü oturtma çatıdır.
3.1.9. Mescit
Camgöz(2013,73) 1987 yılında Diyanet Vakfı'nın yardımlarıyla cezaevine
birinci kısmın mutfağının tam karşısında bulunan boşluğa yani birinci kısmın
kantininin oradan iki basamak merdiven çıkılıp geçilen kapıdan sonra bulunan alana
mescit yaptırdıklarını, bu durum sonucunda cezaevinde yüzer metrekarelik iki adet
mescit olduğunu belirtmektedir. Kiremitle kaplı beşik çatısı olan mescidin dış
cephesinde sıva üzeri pembe tonlarında boya yapılmıştır. Giriş kapısının sol tarafında
üç kanatlı penceresinin ahşap çerçeveleri yeşil boya ile boyanmıştır.
3.2. Yapının Çevresi
3.2.1. Ana giriĢ kapısı
Cezaevinin önündeki yoldan yaklaşık on metrelik bir rampadan geçip
nizamiyeye ulaşılıyor. Nizamiyenin her iki tarafında büyükçe bir nöbetçi kulübesi
vardır. Dikdörtgen şeklinde kulübelerin beyaz boyalı dış cephesinde dikdörtgen
planlı üç kanatlı pencereleri vardır.
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Resim 54: Ana giriş kapısı(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)
Nöbetçi kulübelerinin birinde jandarma nöbet tutarken diğerinde gardiyanlar
gelen ziyaretçilerin kaydını alırlarmış. Demir profilden imal edilmiş bir metre
yüksekliğinde, altı metre genişliğinde parmaklıklı, iki kanatlı, araç geçişlerinde elle
içe doğru açılan bir kapısı vardır. 1987 yılında müracaat ve nöbet kulübeleri ayrıca
kapı yenilenmiştir. Yenilenen kapının üzeri 600 x 400 cm. ebadında kalın sacla
kaplanmıştır (Camgöz,2013, s.33-34).
3.2.2. Mahkumların teslim alınma yeri
Kapı altı olarak tabir edilen bu yerde cezaevine gelen hükümlü ve tutukluların
ilk kabul işlemleri yapılırdı. Mahkumların teslim alma yerinin giriş kapısının hemen
önünde bir sağda biri solda olmak üzere iki adet beton, beşik çatılı kulübe
bulunmaktadır. Kulübelerin arkasındaki sundurma çatılı, yığma yapı içerisinde
mahkumların teslim alma işlemi gerçekleştirilmektedir.
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Resim 55: Mahkum teslim alma yeri dış cephesi (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Yapının dış cephesine sıva üzerine boya yapılmıştır. Boyama işlemi
yapılırken duvarın bel altı kırmızı tonlarında bel üstü ise beyaz boya ile boyanmıştır.
Sundurma çatı kiremitle kaplıdır. Dikdörtgen planlı kapısının yanında penceresi
bulunmaktadır.
3.2.3. Orta avlu
İdare binasının arkasında bulunan orta avlu idamların gerçekleştiği,
mahkemeye gidecek olan mahkumların toplanma yeridir. Cezaevine gelen tutuklular
gerekli işlemlerden geçtikten sonra bu avludan geçerek koğuşlarına gitmektedirler.
Beton zeminli avludan merdivenlerle hamamın olduğu kısma ve koğuşların olduğu
kısma girilmektedir.
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Resim 56: Orta avlu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim
Tarihi: 2016)
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
4.ULUCANLAR CEZAEVĠNĠN YENĠDEN ĠġLEVLENDĠRĠLMESĠ

Şekil 1: Ulucanlar Cezaevi Planı (Çizim : G.Özal, Ekim 2016)
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4.1. Ġç Mekan Özelliklerindeki DeğiĢiklikler
4.1.1. KoğuĢlar
4.1.1.1. Kadınlar koğuĢu değiĢiklikleri
Günümüzde restoran olarak kullanılan Kadınlar Koğuşu restorasyon
çalışmasında en çok değişim gören yer olmuştur. Koğuşun bir kısmı cezaevinin
arkasındaki yola girdiği için yıkılmıştır. Giriş müzeden bağımsız hale getirilen
koğuşa bahçede bulunan çimlerin arasına döşenen parke kare taşları vasıtasıyla
ulaşılmaktadır. Giriş kapısının önünde 7 basamaklı merdiven bulunan restoranın
merdivenleri andezit taşı ile kaplanmıştır. Girişinde çift açılımlı alüminyum çerçeveli
cam kapısı bulunan restoranın kapısının üzerine ''Kadınlar Koğuşu 12. Koğuş'' yazılı
tabela asılmıştır.

Resim 57: Kadınlar koğuşu restoran giriş kapısı(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

73

Kapı kenarında aplik aydınlatma elemanları ve kamera görülmektedir. Kapıya
bakan dış cephe duvarındaki sıvalar kaldırılarak taş duvar ortaya çıkarılmıştır. Taş
duvara bakım yapılarak taşlar arasına dolgu eklenerek, derzleri yenilenmiştir.
Kapının sağ tarafında restorasyon öncesinde koğuşa girişi sağlayan demir kapı ve
gardiyanların gözetleme yaptığı yere çıkan demir korkuluklu, demir merdiven
bulunmaktadır. Restorasyon çalışmaları sırasında kapı ve merdiven temizlenip,
bakım yapıldıktan sonra antipaslı boya yapılmıştır. Merdiven kullanılmadığı için
basamaklarının arasına buraya gelen ziyaretçilerin yukarı çıkmasını engellemek
amacıyla jiletli teller konulmuştur.

Resim 58:Kadınlar koğuşu restoran dış duvarları(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Koğuş olarak kullanılan kısmın dış duvarları haricinde kalan kısımlar
tamamen yıkılarak buraya kafe, restoran, mutfak ve tuvaletlerin bulunduğu yerin
duvar, kolon ve kirişlerini yeniden yapmışlardır.
Kafe ve restoran olarak kullanılan kısmın zemini seramik ile kaplanmıştır.
Duvar yüzeyleri ve tavanına sıva yapılarak üzerine beyaz renkli boya yapılmıştır
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ayrıca tavan bezemesi yapılmıştır. Floresan lamba ile sağlanan aydınlatmaların yerini
aplik armatürleri almıştır. Koğuşun dikdörtgen planlı pvc malzemeden pencereleri
sökülüp, pencere yerleri genişletilerek boydan sürme pencereler takılmıştır.

Resim 59: Kadınlar koğuşu kafe ve restoran iç kısmı (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi:2016)
Koğuşun avlusunun bulunduğu yerin beton zemini mermer ile kaplanmıştır.
Avluya koğuşun üst katına çıkışı sağlayan bir dönel merdiven konulmuştur. Dönel
merdiven yanlarına ve üst katın balkon kenarına paslanmaz korkuluk yapılmıştır.
Balkon küpeştelerine mermer eklenmiştir. Yeni yapılan duvar yüzeyine sıva yapılıp
üzeri pembe tonlarında boya ile boyanmıştır. Duvara aydınlatma için aplikler monte
edilmiştir.
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,
Resim 60: Kadınlar koğuşu avlusu(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016 )
Tuvaleti tamamen yenilenen bu koğuşun, tuvalet zemini koyu renkli seramik
ile duvarları açık renkli seramik ile kaplanmıştır. Mermer lavaboların olduğu duvara
ayna konulmuş, muslukları yenilenmiştir.

Resim 61: Kadınlar koğuşu restoran tuvaletleri(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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Resim 62: Kadınlar koğuşu restoran çatısı(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Çatı yeniden yapılırken cam yünü ile yalıtım üzerine ahşap çatısı döşemesi
yapılmıştır. Ahşap döşemelerin üzerine ondilin döşenmiştir. Döşenen ondilinlerin
üzerine granada kiremit ile kaplanmıştır.
Koğuşun bahçeye bakan dış cephe duvarları temizlenerek, taş duvar
yüzeylerine dolgu yapılarak, derzleri yenilenmiştir.
Koğuşun Adnan Menderes Bulvarı'nın paralelinde bulunan koridorun
zeminine beton atılarak yüzey yükseltilmiş ve merdiven eklenmiştir.. Kadınlar
koğuşu tarafında olan duvar üzerindeki sıva kaldırılarak taş duvar ortaya
çıkarılmıştır. Çıkarılan taş duvarlar temizlenerek, derzleri yenilenmiştir. Adnan
Menderes Bulvarı ile ortak olan duvara yeniden sıva üzerine boya yapılmıştır. Kod
farkı olan duvarların üzerine beton küpeşte dökülmüştür.
Koridorda koğuşa girişin yapıldığı demir kapı kenarına beton pervaz
yapılmıştır. Koridorun zeminine atılan beton nedeniyle kapı açılması mümkün
değildir. Kapı kenarında restoranın ısıtma, soğutma sisteminin sağlandığı klima
motorları görünmektedir. Bu koridorun bittiği yerde kantin olarak kullanıldığı
söylenilen bir oda bulunmaktadır.
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Resim 63: Adnan Menderes Bulvarındaki kadınlar koğuşu kapıları(Fotoğraf:
G.ÖZAL, Ekim 2016)

KADINLAR KOĞUŞU

Şekil 2: Kadınlar Koğuşu Planı ( Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
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4.1.1.2. Erkekler 1. koğuĢ değiĢiklikleri
Restorasyon sonrasında ziyarete kapalı olan bu koğuşun avluya bakan
cephesindeki eski sıvanın raspa edilerek özgün yüzeyde yapılan mekanik temizliğin
ardından yeniden sıva yapılarak, boyanmıştır. Çatı konstrüksiyonuna müdahale
edilerek çürümüş, küflenmiş ahşap malzemeler özgün detaylara bağlı kalınarak
yenilenmiştir. Restorasyon öncesinde çatıda görülen marsilya kiremitler kaldırılarak
yerine alaturka kiremit döşenmiştir, çatıya sactan yapılmış su dereleri eklenmiştir,
çatı saçaklarına ahşap alın tahtaları yapılmıştır. Çatıda bulunan güvercinliğin ahşap
yüzeyleri ve kiremitleri yenilenmiştir. Pencerelerin özgün ebatına bağlı kalınıp
denizlikler yenilenmiş, demir korkulukların ise zımparaları yapılıp korozyonu
önlemek maksadıyla antipas uygulanarak siyah renge boyanmıştır. Binanın rutubet
sorununun giderilmesi için su basmanı yenilenmiştir. Avlu zeminine beton atılmıştır.
Avluda bulunan muhdes demir direkler ve direklerin üzerindeki teller kaldırılmıştır.
Avlu duvarları sıvası temizlenerek boyası yenilenmiştir, duvar üzerinde bulunan
jiletli teller kaldırılmıştır.

Resim 64: Erkekler 1. koğuş dış cephesi(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi,
Erişim Tarihi: 2016)
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Koğuşun banyo, tuvalet ve mutfak olarak kullanılan bölümünün duvarının
eski sıvaları raspalanarak yeni sıva boya yapılmıştır. Duvarda bulunan mermerler
temizlenmiştir.

Tuvaletlerin

iç

kısmındaki

fayansların

müdahale

edildiği

fotoğraflarda görülmektedir.

Resim 65: Erkekler 1. koğuş tuvaletleri(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Restorasyon sonrası tuvalet mahallinde yapılan onarımla ilgili bilgiye
ulaşılamamıştır. Mutfak kısmının duvarlarındaki sıvalar raspa edilerek yeniden sıva
ve boya yapılmıştır. Beton olan mutfak tezgahı mermer ile kaplanmıştır. Mutfak
tezgahının altı ateş tuğlası ile doldurulup üzerine sıva yapıldıktan sonra mermer ile
kaplanmıştır(Resim 65).
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1. KOĞUŞ

Şekil 3: Erkekler 1.Koğuş Planı (Çizim: G.Özal, Kasım 2016)
4.1.1.3. Erkekler 2. koğuĢ değiĢiklikleri
Ziyarete kapalı olan koğuş hakkındaki bilgilere yapılan çalışmalar sonucunda
elde edilen fotoğraflardan ulaşılmaktadır. Bu fotoğraflar incelendiğinde ; bina dış
cephesinin sıvasının raspalandıktan sonra özgün sıva harcı ile yeniden sıvanıp
boyandığı, restorasyon öncesinde kapı ve pencere kenarlarındaki tuğla görünümlü
dekoratif süslemelerin kaldırıldığı görülmektedir. Koğuşun demir kapısının,
pencereler ve pencerede bulunan demir korkuluklara temizlenip, antipası yapıldıktan
sonra kapının griye, demir korkulukların siyaha boyandığı, ayrıca pencerelere
denizliklerinin yenilendiği görülmektedir. Koğuşun çatısında bulunan marsilya
kiremitler kaldırılarak alaturka kiremit döşenmiştir. Çatıda bulunan güvercinlikler
temizlenerek bakımı yapılmıştır. Koğuşun duvarları temizlenmiş, hasarı fazla olan
yerlere sıva uygulanmıştır. Avlu zemini temizlenmiş, duvarlarına bakım yapılarak
boyanmıştır.
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Resim 66: Erkekler 2. koğuş dış cephesi (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi
Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
Koğuşun avlu duvarlarının eski sıvaları raspa edilerek özgün harçla yeniden
sıva ve boya yapılmıştır. Fakat mahkumların çizdiği doğa resimlerinin bulunduğu
duvara herhangi bir müdahale yapılmayarak, çizimler korunmuştur(Resim 67).

Resim 67: Erkekler 2. koğuş avlusu (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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2. KOĞUŞ

Şekil 4: Erkekler 2. Koğuş Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.1.4. Erkekler 3. koğuĢ değiĢiklikleri
Avluya bakan cephe duvarı raspa edilerek, yeniden sıva ve boya yapılmıştır.
Demir kapı ve pencere korkularına bakım yapılarak eski boyalar sökülerek
temizlenip yeniden anti paslı boya yapılmıştır.
Koğuşun çatısında

bulunan kiremitlerin tamamı

yenilenmiştir.

Çatı

konstriksiyonunun onarımı ve bakımı yapılmıştır. Çatıda bulunan güvercinliklerin
ahşap yüzeyleri, pencereleri, pencerelerindeki demir korkulukları ve kiremitleri
yenilenmiştir.
Avlu zeminin beton atılmıştır. Avluda bulunan muhdesdemir direkler
kaldırılmıştır. Avlu duvarları temizlenerek yeniden sıva ve boya yapılmıştır. Duvar
üzerindeki dikenli teller kaldırılarak, duvar üzerine harpuşta yapılmıştır.
Koğuşun içerisinde bulunan bölümlerin duvar ve zeminleri temizlenmiştir.
Mutfak tezgahının altı tuğla ile doldurulmuş, üzeri mermer ile kaplanmıştır. Boyalı
yüzeylerin boyaları yenilenmiştir.
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Resim 68: Erkekler 3. koğuş dış cephe (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf
Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

Resim 69: Erkekler 3. koğuş avlusunda tecrit odalarının avluya bakan
camları(Kaynak: Ulucanlar Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)
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3. KOĞUŞ

Şekil 5: Erkekler 3.Koğuş Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.1.5. Erkekler 4. koğuĢ değiĢiklikleri
Adnan

Menderes

Bulvarı'nda

bulunan

mescidin

yanındaki

170

x120cm.boyutlarındaki boyası yenilenmiş gri renkli, demir kapıdan avlusuna girilen
koğuşun avluya bakan batı yönündeki cephe duvarının eski boya ve sıvası
temizlenmiş, yeniden sıva yapılarak üzeri krem rengi boya ile boyanmıştır. Demir
kapının eski boyası temizlenerek kapıya yeniden anti paslı boya yapılmıştır. Koğuş
numarası demir plaka üzerine yazılarak demir kapıya monte edilmiştir.
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Resim 70: Erkekler 4. koğuş tuvalet penceresi (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 71: Erkekler 4. koğuş dış cephe (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Resim 72: Erkekler 4. koğuş avlu restorasyon aşaması (Kaynak: Ulucanlar Cezaevi
Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

Resim 73: Erkekler 4. koğuş dış cephe restorasyon aşaması (Kaynak: Ulucanlar
Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016 )
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Çatı kiremitleri yenilenen koğuşun kiremit altındaki ahşap konstrüksiyonları
onarılmıştır. Çatıya sactan su deresi eklenmiştir(Resim 74). Çatı saçaklarına
dekoratif ahşap alın tahtası yapılmıştır. Çatıda bulunan güvercinliklerin ahşap
yüzeyleri, pencereleri, kiremitleri yenilenmiş, penceredeki demir korkuluklarına
zımpara ve anti paslı boya yapılmıştır.
Dikdörtgen planlı avlunun zeminine beton atılmıştır. Avlu duvarlarının
üzerindeki sıva kaldırılarak altındaki taş duvar ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan taş
duvarlara bakım yapılarak, derzleri yenilenmiştir. Duvarların üzerindeki kiremitler
yenilenmiştir.

Duvarlarda

cezaevinde

kalan

mahkumların

burada

çekilmiş

fotoğrafları sergilenmektedir. 5. Koğuş ile ortak olan avlu duvarındaki körlenmiş
kapı açılarak, kapı boşluğunun yüzeylerine sıva yapılmıştır. Bu kapı boşluğu müze
gezisi sırasında 4. Koğuşun avlusundan 5. Koğuşun avlusuna geçişi sağlamaktadır.
Avluda bulunan demir direkler kaldırılarak avlunun üzeri tamamen açılmıştır.

Resim 74: Erkekler 4. koğuş avlusu, giriş kapısı ve duvarları(Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
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Resim75: Erkekler 4. koğuş avlusu ve avludaki ağaç(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Koğuş içerisine girdiğimizde koridorun duvarlarında ve tavanında mavi
boyanın hala var olduğu yüzeyin kötü durumda olan yerlerine sıva yapıldığı ayrıca
tavanda bulunan 1 adet mazgala ahşap çerçeve yapıldığı görülmektedir. Duvarlara
cezaevi ile ilgili gazetede çıkan haberler çerçevelenerek asılmıştır. Koridor
günümüzde cezaevindeki güvenliklerin oturma yeri görevi görmektedir. Koridorun
beton zemini temizlenmiştir.
Koridorun sağ tarafındaki yatakhane kısmının kemerli kapı boşluğuna
dikdörtgen şekilli, ahşap kapı eklenmiştir. Eklenen kapının üst kısmı beton sıva ile
doldurulmuştur. Duvarlarında ve tavanındaki çatlarda dolgu ile doldurulup üzerine
sıva yapılmış olup yer yer eski boyalar görülmektedir. Beton zemin temizlenmiştir.
Tavanda bulunan 3 adet mazgala ahşap çerçeve yapılmıştır fakat ahşap çerçevenin
altında eski demir korkuluklar hala durmaktadır.

89

Resim 76: Erkekler 4. koğuş giriş kapısı (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 77: Erkekler 4. koğuş koridoru(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Koğuş hayatının nasıl olduğu ziyaretçilere gösterilmek amacıyla demir
ranzalar, ranza üzerinde bal mumu heykeller, tahta masada oturan bal mumu
heykeller, duvarda ahşap raflı dolap ve kilim bulunmaktadır. Mahkumların yapmış
olduğu duvardaki resimler ve kapı çerçevesini süsleyen yazı ve resim varlığını
korumaktadır(Resim 78).

Resim 78: Erkekler 4. koğuş yatakhane(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Koridorun sol tarafındaki tuvalet, banyo ve mutfak kısmına bakıldığında
beton zeminin temizlendiği, duvarlarda tuvalet pencere seviyesine kadar çimento
harçlı sıva yapılmış olup, üstü kısım ve tavanına sıva üzeri boya yapıldığı
görülmektedir. Tuvaletlerin ve banyonun ahşap çerçeveli vasistas pencerelerine
bakım yapılmıştır. Tuvaletlere alafranga tuvalet yapılmış olup tuvaletlerin ve
banyonun kapılarını eski boyaları temizlenerek, yeniden gri renkli boya yapılmıştır.
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Resim 79: Erkeler 4. koğuş tuvalet ve mutfağı (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

4. KOĞUŞ

Şekil 6: Erkekler 4. Koğuş Planı(Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
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Şekil 7:Erkekler 4. Koğuş Plan ve Kesitleri(Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
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4.1.1.6. Erkekler 5. koğuĢ değiĢiklikleri
Dördüncü koğuşun avlusundaki kapı boşluğundan geçilerek 5. koğuşun
avlusuna

varılmaktadır.

Yapılan restorasyon

çalışmasından sonra

koğuş

incelendiğinde avluya bakan dış cephenin sıvalarının sökülerek yeniden sıvanarak
üzeri krem rengi
doğramalarının

boya

ile

konservasyonu

boyandığı görülmektedir.
yapılarak

cilalanmıştır.

Pencerelerin ahşap
Pencerelere

denizlik

eklenmiştir. Demir korkuluklar zımparalanarak anti paslı boya ile boyanmıştır.
Kapının sağında bulunan diğerlerine göre daha küçük olan pencere diğerleri ile aynı
boyuta getirilerek yerine yeni cam ve demir korkuluk takılmıştır. Diğer iki
pencerenin ahşap doğramalarına konservasyon yapılarak korunmuştur. Demir
korkuluklarına zımpara yapılarak anti paslı boya yapılmıştır.

Koğuşun demir

kapısının yüzeyi temizlenmiş ve yeniden gri renkli boya yapılmıştır. Koğuş numarası
metal plaka üzerine yazılarak kapının üzerine monte edilmiştir.

Koğuş giriş

kapısının önüne iki basamaklı beton sahanlık yapılmıştır(Resim 80).

Resim 80: Erkekler 5. koğuş dış cephesi (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Koğuşun

çatısındaki

kiremitlerin

tamamı

yenilenmiştir.

Çatı

ahşap

malzemeleri kısmi olarak onarım görmüştür. Beşik çatılı güvercinliklerin ahşap
yüzeyleri, pencereleri, pencere demir korkulukları ve çatısındaki kiremitleri
yenilenmiştir. Çatı saçaklarına dekoratif ahşap alın tahtası yapılmıştır. Çekme sactan
su dereleri yapılmıştır.
2480x1500 cm. ölçülerindeki dikdörtgen planlı avlunun zeminine beton
atılmıştır. Avlu duvarlarının üzerindeki sıvalar kaldırılarak taş duvar ortaya
çıkarılmıştır. Taş duvarda bozuk olan taşların çürütülüp özgün malzeme ile yeniden
tümlemesi yapılmıştır. Derzlerin yenilenmesi ile daha önce sıvalı olan duvar
yüzeyinin almaşık duvar örgüsüne kavuşturulması sağlanmıştır. Bahçe duvarları 360
cm. uzunluğunda olup duvar üzeri kiremit ile örtülmüştür. Avlu duvarlarında koğuşta
yatmış olan kişilere ait bazı fotoğraflar sergilenmektedir(Resim 81). Avluda bulunan
fıskiyeli havuz kaldırılmış, dut ağacı kesilmiştir.

Resim 81: Erkekler 5. koğuş avlusu fotoğraf sergisi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Koğuş içerisine girildiğinde karşımıza çıkan koridorun duvar ve tavanındaki
rutubetten kalkmış olan boya ve sıvaların temizlenerek kötü durumda olan yerlerine
yeniden sıva yapıldığı, beton zemininin temizlenerek bakım yapıldığı görülmektedir.
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Koğuşun yatakhane kısmına giren ahşap kapı yenilenmiştir. Bu kısmın
duvarları ve tavanının sıva ve boyalı yüzeyleri itinalı boya raspası yapıldıktan sonra
yeniden sıva yapılmış üzeri krem rengi boya ile boyanmıştır. Beton zeminin çatlak
yüzeylerine dolgu yapılmıştır. Tavanda bulunun 3 adet mazgala ahşap çerçeve
yapılmıştır. Koğuş içerindeki ranzaların üzerinde koğuşta yatmış olan bazı isimlerin
fotoğrafları ve hayat hikayeleri sergilenmektedir. Koğuşun duvarında mahkumlar
tarafından çizilmiş resimler korunarak günümüzde gelen ziyaretçilerin görmesi
sağlanmıştır.

Resim 82: Erkekler 5. koğuş yatakhane(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Koridorun sol tarafındaki bölme de mutfak, tuvalet ve banyo bulunmaktadır.
Bu bölmenin tavan ve duvarlarında boyalı yüzeyler kazınarak yeniden sıva
yapılmıştır. Tavanda çatlak olan yerlere dolgu yapılmıştır. Duvarın bir kısmı mermer
ile kaplanmıştır(Resim 82).
Mutfak tezgahı ve lavabolarda mermer ile kaplanmıştır. Tuvalet ve banyonun
iç kısmı pencereye yakın kısma kadar beton ile sıvanmıştır. Kapılarının eski boyası
temizlenerek yeniden boyanmıştır. Tuvaletlere alaturka tuvalet konulmuştur (Resim
83).
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Resim 83: Erkekler 5. koğuş tuvaletleri ve mutfağı (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

5. KOĞUŞ

Şekil 8: Erkekler 5.Koğuş Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
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4.1.1.7. Erkekler 6. koğuĢ değiĢiklikleri
Restorasyon çalışmalarından sonra binanın dış cephesi incelendiğinde,
cephenin yüzeyinin temizlenerek yeniden sıva yapıldığı ve boyandığı görülmektedir.
Dikdörtgen planlı ahşap pencerenin kasaları yenilenmiş, denizlik eklenmiş,
pencerelerin demir korkulukları temizlenerek antipas ve boya yapılmıştır. Koğuşun
demir kapısı temizlenmiş, koğuş numarası metal kabartmalı levha üzerine yazılarak
kapının üzerine monte edilmiştir.

Resim 84: Erkekler 6. koğuş dış cephesi (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Beşik çatının kiremitleri yenilenmiştir. Çatı saçaklarına dekoratif alın tahtası
yapılmıştır. Çatıda bulunan güvercinliklere bakım yapılmıştır.
Koğuş koridorundaki diğer koğuşlara geçişi sağlayan açıklık kapatılmıştır.
Koridorun duvarları ve tavanı temizlenerek boya yapılmıştır. Duvara Ulucanlar
Cezaevi hakkında gazetelerde yer alan haberler tablo şeklinde asılmıştır. Yatakhane
kısmına bakıldığında zeminin temizlendiği, duvarların temizlenerek kötü durumda
olan yerlerine sıva yapıldığı görülmüştür. Tavanda yapılan geçmiş dönemlere ait
boya katmanları ortaya çıkarılarak o zamanki atmosfer ziyaretçilere hissettirilmeye
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çalışılmıştır. Tavanda bulunan mazgallarında demir korkuluklar hala vardır ama
üzerine ahşap çerçeve yapılmıştır.

Resim85: Erkekler 6. koğuş giriş kapısı ve koridoru(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Yatakhane kısmı bugün sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Yatakhane
girdiğimizde sol tarafta çift katlı demir ranzalar, ranzaların üzerinde burada kalan
kişilerin fotoğraf ve hayat hikayelerini içeren bilgilendirme yazıları bulunmaktadır.
Diğer

taraflarında

ise

cam

bölmeler

içerinde

mahkumlara

ait

eşyalar

sergilenmektedir.
Yılmaz Güney‟in kravatı, Bülent Ecevit‟in şapkası ve kravatı, idam edilen
Mehmet Pehlivanoğlu‟nun kardeşine yazdığı mektup, ayakkabısı ve takım elbiseleri,
Deniz Gezmiş‟in hırkası, kendi el yazısı ile tuttuğu “Roma Hukuku” ders notları,
sigarası, kibriti ve üzerinden çıkan madeni paralar, Yusuf Aslan‟ın kaşkolu, Hüseyin
İnan‟ın

idamının ardından üzerinden kesilerek

çıkarılan fanilası,

Muhsin

Yazıcıoğlu‟nun namaz takkesi, seccadesi, süveteri gibi kişisel eşyalar görülmektedir.
Bunlar: koğuşun sağ yanında, cam vitrinler içinde, yeterli açıklamalar yazılarak
sergilenmektedir. Ayrıca, yine bu bölümde hemen tam karşıda: bir piyano ve sinema
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film

makinesi

dikkati

çekmektedir

(http://www.gezi-yorum.net/ankara-ulus-

ulucanlar-cezaevi-muzesi/ Erişim Tarihi: 21.06.2015).

Resim 86: Erkekler 6. koğuş yatakhane(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Tuvalet, mutfak ve banyo olarak kullanılan kısmın kapısı yenilenmiştir.
Burası depo olarak kullanıldığından dolayı ziyarete kapalıdır. Bu yüzden içerinin
durumu hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.

Resim 87: Erkekler 6. koğuş yatakhane sergi alanı(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Dikdörtgen planlı avlunun zeminine beton atılmıştır. Avlu duvarlarının
üzerinde bulunan beton sıva raspalanarak özgün taş duvar örgüsü ortaya çıkarılmıştır.
Taşların temizliği yapılıp, taşlar ve derzler mekanik temizlik ile çimento harçtan
arındırılarak özgün cephe harcı ile yeniden derzleme işlemi yapılmıştır.

Avlu

duvarının üst kısmında bulunan kiremitler yenilenmiş ve saçak altı ahşap kaplama ve
alın tahtaları yenilenmiştir. Bu duvarlarda koğuşta yatan mahkumlara ait fotoğraf
sergilenmektedir. Zindanlara geçiş, avludan zindanlara açılan demir kapı aracılıyla
sağlanmaktadır.

6. KOĞUŞ

Şekil 9: Erkekler 6.Koğuş Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.1.8. Erkekler 7. koğuĢ değiĢiklikleri
Bina cephesinin sıvalı yüzeyleri temizlenerek bakım yapılmış ve tekrar
boyanmıştır. Arşiv araştırmasından elde edilen fotoğraflarla yerinde yapılan gözlem
sonuçları karşılaştırıldığında giriş kapısının yanlarında yerden 190 cm. yükseklikte
bulunan dikdörtgen detaylı pencerelere denizlik eklendiği, pencere pervazlarının
yenilendiği, demir korkuluklara bakım yapılarak antipas ve boya yapıldığı
görülmüştür. Altıncı koğuşa baka iki adet pencere içerden körlenmesine rağmen, dış
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taraftan pencerelerin varlığı görülmektedir. Beton zemin temizlenmiştir. Koğuşun
demir kapısına bakım yapılmıştır. Kapıya içeriden bakıldığında ahşap kapı kasası
olduğu dikkat çekmektedir. Sundurma çatının kiremitleri yenilenmiş, saçaklarına
ahşap giydirme yapılmıştır.

Resim 88: Erkekler 7. koğuş dış cephesi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Restorasyon çalışmaları sonrasında belgesel ve film izleme odası olarak
kullanılan koğuşun iç kısmına bakıldığında duvarların temizlendiği, kötü durumda
olana yerlerine sıva yapıldığı görülmektedir. Tavan da bulunan 8 tane 20x20 cm.'lik
ahşap kiriş üzerinde duralitlerin özgünlüğü korunmuştur. Koğuşun bir duvarı sinema
perdesi ile kaplanmıştır. Tavanda projeksiyon cihazı duvarlarda hoparlör ve posterler
bulunmaktadır.
Kullanım şeklinden dolayı koğuş içerisinde koğuşu andıracak herhangi bir
eşya bulunmamaktadır. Film izleyenlerin oturabilmesi için ahşap sandalyeler
konulmuştur. Gelen ziyaretçilere burada kalmış olan mahkum yakınlarının
konuşmalarını, mahkumların anılarını burada izleme imkanı sunulmaktadır.
Eskiden avlu olarak kullanılan kısma Şeftali Sokağı adı verilmiştir. Sokağın
zeminine beton atılmıştır. Duvarlara mekanik temizlik yapılarak özgün harç ile
derzleri yenilenmiş çatı taş silme detayları temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. Çatı üst
örtüsü kiremitler alaturka olarak yenilenmiştir.
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Resim 89: Erkekler 7. koğuş iç kısım film izleme salonu(Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
Avludan Adnan Menderes Bulvarı'na açılan 110x250 cm. ölçülere sahip
demir kapıya bakım yapılmıştır fakat yere atılan beton zeminin yükselmesine neden
olduğu için kapının kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştur.
Boya ile yazılmış koğuş numarasının yerini kapı üzerindeki pirinç üzerine
'Film-Belgesel İzleme Salonu (7.Koğuş)‟ yazılı tabela almıştır. Kapının sol tarafında
6. koğuşun olduğunu gösteren yönlendirme levhasının olduğu görülmektedir.
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7. KOĞUŞ

Şekil 10: Erkekler 7.Koğuş Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.1.9. Hilton KoğuĢu DeğiĢiklikleri
Restorasyon çalışmasından sonra mekan incelendiğinde koğuş içerisindeki
odalarda demir ranzalar ve burada kalmış kişilere ait bilgiler yer almaktadır. Bina
cephelerinde

boyalı

yüzeylerin

temizlenerek

yeniden

sıvanıp

boyandığı

görülmektedir.
Taş örgülü kısımlarda taş yüzeyleri temizlenerek derz açılma işlemi
yapıldıktan sonra çimento esaslı harç ile dişli derz yapılarak cephe temizliği
tamamlanmıştır.
Arşiv araştırmasından elde edilen fotoğraflar ile yerinde yapılan gözlem
sonuçlarına bakıldığında pencerelere denizlik eklendiği, ahşapların yenilendiği,
demir korkulukların ise zımparalanıp antipas ve boya yapıldığı görülmektedir.
Koğuşa girişi sağlayan demir kapı onarılmış kapı üzerine üzerinde 'Hilton (9.
ve 10. ) koğuş' yazılı metal plaka monte edilmiş, üst kata ulaşıma sağlayan muhdes
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dönel merdiven kaldırılarak ikinci kata ulaşım giriş kapısından balkona yapılan
muhdes demir merdivenle sağlanmıştır(Resim 91).

Resim 90: Hilton koğuşunun odalarından biri(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 91: Hilton koğuşu dış cephe restorasyon sonrası hali(Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
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Koğuşun alt katında bulunan odalara bakıldığından zemin betonların
korunduğu görülmektedir. Tecritlerin arka kısmındaki sokağa bakan pencere
körlenerek içerisi sıvanmıştır. Tuvaletler, lavabolar ve tuvaletin kapısı yenilenmiştir
fakat ziyarete açık değildir.

Koğuş içinde bulunan bölme odalara ahşap kapı

eklenmiştir.

Resim 92: Hilton koğuşunun yenilenen kapısı ve penceresi (Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
Koğuşun üst katında yapılan çalışmalar alt katta yapılan çalışmalar ile
benzerlik göstermektedir. Duvarlar

lokal olarak sıvanmış, zemin mozaiği

temizlenerek korunmuştur. Pencerelerin ahşapları yenilenmiş, odalara kapılar
eklenmiştir.
Gözetleme kulesinin bulunduğu teras katının parapet üzerindeki beton
harpuştalar eklenerek üzerindeki demirler onarılıp, bakımı yapılmıştır. Beton olan
teras zemini karo mozaik ile kaplanmıştır. Kulede bulunan giyotin pencereler, düz
kollu dikdörtgen pencerelere çevrilmiştir. Pencerelere denizlik eklenmiştir. İç
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duvarlar sıvanarak boyanmıştır. Kapısı yenilenmiştir. Dış duvarlar ve parapet
yüzeyleri horosan sıva ile sıvanmıştır.

Resim 93: Gözetleme kulesinin zemin değişimi restorasyon sonrası(Fotoğraf:
G.Özal, Ekim 2016)

HİLTON

Şekil 11: Hilton Koğuşu Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
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Şekil 12: Hilton Koğuşu Plan ve Kesitleri( Çizim: G.Özal, Kasım 2016)

108

4.1.1.10. Sübyan koğuĢu değiĢiklikleri
Restorasyon çalışmaları sonrasında kütüphane ve kantin olarak kullanılmaya
başlanan bu koğuşun ''L harfi '' şeklinde avlusuna demir kapıdan girilmektedir. Avlu
zeminine beton atılmış olup, avlu etrafını çevreleyen duvarlara sıva üzeri beyaz boya
yapılmış ve aplik aydınlatma elemanları takılmıştır. Duvarların üzeri kiremit ile
kaplanmıştır. Avluya gelen ziyaretçilerin yemek yemeleri ve bir şeyler içmeleri için
masa, sandalye ve şemsiyeler konulmuştur.

Resim 94: Sübyan koğuşu avlusu(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Avludaki merdivenlerden çıkınca koğuşun içine girilen gri renkli, demir kapı
görülmektedir. Kapının önündeki boşluğa tabure ve masa konulmuştur.
Kapıdan girdiğimizde 800x400 cm. ölçülerinde dikdörtgen planlı odanın,
zemini karo mozaik ile kaplanmıştır. Duvarları temizlenerek üzerine sıva ve beyaz
boya yapılmıştır. Avluya bakan sivri kemerli, ahşap çerçeveli, demir korkuluklu
pencerelere denizlik eklenmiş ve stor perde takılmıştır. Restorasyon öncesinde var
olan batı yönüne bakan pencerelerden bir tanesi körlenerek olduğu yere raflar monte
edilmiştir. Oda içerisine masalar, sandalyeler ve içinde kantinde satılan içeceklerin
olduğu bir dolap konulmuştur.
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Resim 95: Sübyan koğuşu giriş kapısı ve çevresi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 96:Kütüphane girişi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Odanın sol tarafında bulunan kahverengi 220x95 cm. boyutlarındaki ahşap
kapının üzerine 'Kütüphane' yazılı tabela monte edilmiştir. 1200x580 cm. ölçülerinde
dikdörtgen planlı odanın zemini karo mozaikle kaplanmış olan odanın duvar ve
tavanına sıva yapılarak üzeri beyaz boya ile boyanmıştır.

Resim 97: Kütüphane (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Duvarlarına ahşap, kahverengi raflı dolap konulmuştur. Raflara konulan,
Türkiye‟nin demokrasi mücadelesinin unutulmaz isimlerinin yazmış olduğu kitaplar,
çeşitli dönemlere ait önemli yayınlar, dönemin aktörlerinin mahkeme kayıtları,
mahkumiyet tutanakları ve yine değeri kendisine münhasır günümüzde bulunması
çok güç olan yayınların ilk baskıları ile tarihi bir arşiv niteliği taşıyor. Ortada duran
masa ve sandalyelerde ziyaretçiler

kitapları inceleme

fırsatı bulmaktadır.

Kütüphanenin içerisindeki üzerinde ''Okuma Odası'' yazılı kapı boşluğundan
geçilerek dikdörtgen planlı, zemini karo mozaikler kaplı odaya varılmaktadır. Odanın
sıva üzerine beyaz renkli boya yapılmış olan duvarlarına ahşap raflar monte edilip,
çeşitli tablolar asılmıştır. Odanın bir adet sivri kemerli, ahşap çerçeveli, demir
korkuluklu penceresine stor perde takılmıştır.
Üst kısmında kütüphane sorumlusu yazılı levhanın bulunduğu 220x95 cm.
ölçülerindeki kahverengi tonlarında, ahşap kapıdan geçince 700x440cm.ölçülerinde
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dikdörtgen planlı, zemini karo mozaik ile kaplanmış, duvarlarında ve tavanında sıva
üzeri beyaz boya yapılmış olan odaya ulaşılmaktadır. Bu odanın da iki adet sivri
kemerli, ahşap çerçeveli, demir korkuluklu penceresine stor perde takılmıştır.
Kapısında kütüphane sorumlusu yazmasına rağmen içeriye konulan masa ve
sandalyeler kantin işletmecisi tarafından kullanılmaktadır.

Resim 98:Kütüphane sorumlusu odası(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Bu odanın yanında tuvalet bulunmaktadır. Ziyaretçilerin kullanımına kapalı
olan tuvalet fotoğrafları kantin işletmecisinden izin alınarak çekilmiştir. 400x300cm.
ölçülerinde dikdörtgen planlı, zemini seramikle kaplanmış olan tuvaletin duvarları da
yedi sıra seramikle kaplanarak kalan yerleri ve tavanı sıva üzeri beyaz boya
yapılmıştır. İçeride iki adet tuvalet bölmesi ve etrafı mermerit ile kaplanmış seramik
lavabosu vardır. Tuvaletin tavana yakın mesafede basık kemerli, demir korkuluklu,
ahşap çerçeveli 1 tane penceresi bulunmaktadır. Restorasyon öncesinde tuvalet
olarak kullanılan bu bölümün şimdiki haline bakıldığında restorasyon esnasında
tamamen yeniden yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır.
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Resim 99: Restorasyon sonrası sübyan koğuşu tuvaletleri(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 100: Sübyan koğuşu mutfağı (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Kantin olarak kullanılan 360 x 360 cm. ölçülerinde kare planlı, zemini karo
mozaikle kaplı odanın iki adet sivri kemerli, ahşap çerçeveli, demir korkuluklu
penceresi vardır ve pencerelerine stor perde takılmıştır. İçeride mutfak eşyaları,
dolap, ocak vb. aletler olan bu oda da cezaevi çalışanlarına ve müzeye gelen
ziyaretçilere yemek, çay, kahve ve çeşitli meşrubatların yapılıp satıldığı bir yer
olarak işletilmektedir.
Cezaevi sorumlularıyla yapılan sohbetler esnasında kütüphane ve kütüphane
sorumlusuna ait olan odalar restorasyon öncesinde koğuş olarak kullanılmaktayken,
kantin olarak kullanılan yer ise mutfak ve kitaplık olarak kullanıldığı bilgisine
ulaşılmıştır. Tuvaletin olduğu yer ise eskiden de tuvalet ve banyo olarak kullanıldığı
ifade edilmiştir.

Resim 101: Sübyan koğuşu çatı saçakları(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Restorasyon çalışmaları esnasında koğuşun çatısında bulunan kiremitlerin
tamamı yenilenmiştir. Çatı saçaklarına dekoratif ahşap alın tahtası yapılmıştır. Sactan
yapılmış su dereleri eklenmiştir.
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SÜBYAN KOĞUŞU

Şekil 13: Sübyan Koğuşu Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.2. Zindan (Disiplin hücreleri) değiĢiklikleri
Altıncı koğuşun avlusundan dört basamak beton merdiven inip 100x200cm.
ölçülerinde demir kapıdan geçilerek dört adet zindan (disiplin hücresi) bulunan 190
cm. uzunluğunda 150 cm. genişliğinde koridora girilmektedir.
Koridorun sol tarafında bulunan 4 adet 66x144 cm. ölçülerinde gri renkli
demir kapıdan disiplin hücresinin içerisine girilmektedir. Kapıların kenarına metal
plaka üzerine kaç numaralı disiplin hücresi olduğunu belirten yazı yazılıp monte
edilmiştir. Kapı ölçüleri eskiden 66 x185 cm. iken ziyaretçilerin içeri daha rahat
girebilmeleri için koridora beton atılarak basamak görevi gören yükselti yapılmıştır.
250x335 cm. ölçülerindeki disiplin hücrelerinin zemini beton, duvarlarında sıva
üzerine boya yapılmıştır.
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Resim 102: Disiplin hücresi giriş kapısı(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Duvar yüzeyindeki boyalar yer yer dökülmüş durumdadır. Yüksekliği 290
cm. olan tavanda da sıva üzeri boya yapılmıştır. Disiplin hücrelerinin 77 x100x110
cm. ölçülerinde arka tarafı saçla kaplanmış basık kemerli, ahşap çerçeveli birer adet
penceresi bulunmaktadır. Hücrelere konulan balmumu heykellerle ve bant kaydından
çalınan müziklerle ziyaretçilere mahkumların yaşadıkları hissettirilmeye çalışılmıştır.
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Resim103: Disiplin hücresi giriş kapısı ve içi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 104: Disiplin hücresi yatak ve tuvaleti(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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ZİNDANLAR

Şekil 14: Disiplin Hücreleri Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)

4.1.3. GörüĢme odaları değiĢiklikleri

Resim 105:Görüş odası restorasyon sonrası orta avludan görünüşü (Fotoğraf:G.Özal,
Ekim 2016)
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Restorasyon çalışmaları sırasında bir bölümü yıkılan görüş yerlerinin
görüşme yeri sayısı kırktan yirmi sekize düşürülmüştür. Dış cephesinde yıkılan
yerleri yeniden yapılan mekanın duvar yüzeyleri sıvandıktan sonra üzeri pembe
tonlarında bir boya ile boyanmıştır. Sökülen demir kapının yerine cam kapı
takılmıştır.

Resim 106: Görüş odası giriş kapısı ve içi (Fotoğraf:G.Özal, Ekim 2016)
Kapının yanında bulunan ve körlenmiş pencere yerleri beton ile doldurulup
üzerine sıva ve boya yapılmıştır. İç mekan duvarlarında sıvalar kazınarak duvar
yeniden sıvanıp üzeri beyaz boya ile boyanmıştır. Görüş yerlerinin etrafını
çevreleyen ahşap çerçeveler sökülüp temizlenerek, yeniden yerine takılmıştır.
Görüş yerlerine mahkum ziyaretçilerin girişi günümüzde bilet gişesi olarak
kullanılan bölümde bulunan merdivenler aracılığıyla sağlanmaktadır. Çatısı tamamen
yıkılıp yeniden yapılan odanın oturtma çatısının ahşap kaplama malzemesinin
üzerine çuval bezi ile kiremit altı yalıtım yapılıp, üzeri kiremit ile kaplanmıştır.
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Resim 107: Görüş penceresi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 108: Görüş bölümü (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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GÖRÜŞ ODASI

Şekil15: Görüş Odası Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.4. MüĢaade odaları (Tecritler) değiĢiklikleri
Hilton koğuşuna bakan giriş kapısının bulunduğu cephenin duvarlarına sıva
üzeri boya yapılmıştır. Duvarda bazı yerlerin zarar görmesi sonucunda tekrar sıva
yapıldığı ama üzerine boya yapılmadan öylece bırakıldığı görülmektedir.

Tecrit

odalarının giriş kapısının önünde bulunan üç basamaklı beton merdivenin üzeri
seramik ile kaplanmıştır. Fakat basamaklardan birinin üzerindeki seramik
kaplamanın tamamının döküldüğü görülmektedir. 85 x 177cm.boyutlarında 5.5 cm.
kalınlığa sahip, dikdörtgen planlı, demir kapı ve kapının sol tarafında dikdörtgen
planlı, demir korkuluklu, denizlikli bir pencere bulunmaktadır. Demir kapıdan içeri
girildiğinde 215 x 470 cm. ölçülerinde 10m² bir gardiyan bekleme yeri
bulunmaktadır. Zemini 30 x30 cm. ölçülerinde karo mozaik ile kaplıdır.
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Resim 109: Tecrit odaları giriş(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Duvarları sıvalı olan bu bölümde biri Hilton koğuşuna bakan biri ise
tecritlerin arka kısmında bulunan sokağa bakan 2 adet pencere bulunmaktadır.
Buraya sembolik olarak masa, sandalye, telefon ve telsiz konulmuş ve sandalyeye
oturan balmumu heykelden yapılmış bir gardiyan bulunmaktadır. Demir kapının sağ
tarafında elektrik panosu olduğu görülmektedir.

Resim 110: Tecrit odaları girişindeki gardiyan bekleme yeri(Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
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Gardiyan bekleme yerinden sonra 180 x 120 cm. boyutlarında ikinci demir
kapıdan geçince 120 cm. genişliğinde 4400 cm. uzunluğunda bir koridor
bulunmaktadır. Restorasyon öncesi beton zeminli olan koridorun zemini 30 x30 cm.
ölçülerinde karo mozaik ile kaplanmıştır. Koridorun sol tarafındaki duvarlar beton,
sağ tarafındaki duvarların üzerindeki sıvalar kaldırılarak taş duvarlar ortaya
çıkarılmış ve taşlar temizlenerek derzleri yenilenmiştir. Beton duvar üzerine ve
koridorun tavanına sıva üzeri beyaz boya yapılmıştır.

Resim 111: Tecrit koridor aydınlatmaları

(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Tavanda floresan lamba aydınlatma elemanları görülürken koridorun
aydınlatması taş duvarlara asılmış olan gaz lambası görünümündeki loş ışıklarla
sağlanırken koridorda yankılanan müzik ve mahkumlara ait ses canlandırmaları insan
üzerinde derin etkiler bırakmaktadır.
Koridorun sol tarafında tecrit odaları bulunmaktadır. Tecrit odalarının
bazılarında 190 x80 cm. ölçülerinde 1.7 cm. kalınlığında çelik kapılar bulunurken
bazılarında 200 x 80 cm. ölçülerinde 0.43 cm. kalınlığında demir kapılar bulunduğu
dikkat çekmektedir.

Kapıların bazılarının paslı, boyası dökülmüş olması tecrit

odalarının kapılarının restorasyon öncesi halinin nasıl olduğu hakkında fikir
edinmemize yardımcı olmaktadır.
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Resim112: Tecrit kapıları(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 113: Tecrit odaları(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Tecrit odalarının içi incelendiğinde 360 x 230 cm. ölçülerinde dikdörtgen
planlı 8,28m² odaların zemini 30 x 30 cm. boyutlarında karo mozaik ile kaplanarak,
duvarlarına sıva üzeri beyaz boya yapılmış olduğu görülmektedir. Odalarda bulunan
eski sabit pencereler değiştirilerek yerine kollu, ahşap çerçeveli yeni tek açılımlı
kollu pencereler takılmıştır. Pencerelerin demir korkuluklarına bakım yapılıp, anti
paslı boya ile boyanarak dış tarafı demir plaka ile kapatılmıştır. Odaların bazılarında
demir plakalar üzerinde delikler bulunurken bazılarında bu deliklerin yama yapılarak
kapatıldığı görülmektedir Koridor boyunca 15 tane tecrit odası geçildikten sonra bir
basamak çıkılarak 3 tane tecrit odasının olduğu bir bölüme geçilmektedir.

Resim 114: 3 adet tecrit odasının olduğu bölüm(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Burada koridorun sağ

tarafında eskiden beton olan restorasyon

çalışmalarında karo mozaik ile kaplanan iki basamaktan çıkılarak gri boya ile
boyanmış, demir kapıya ulaşıldığı görülmektedir. Günümüzde kullanılmayan bu
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kapının daha önceden ne amaçla kullanıldığı hakkında cezaevinde görevli kişilere
sorular sorulmuş fakat bilgi alınamamıştır.

Resim 115: Üst kattaki tecrit odalarına çıkan merdiven (Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
Koridorun bittiği yerden başlayan mozaik kaplamalı basamakları olan, mavi
boyalı demir korkulukları olan 16 basamaklı dönel merdivenden üst katta bulunan
tecrit odalarına çıkılmaktadır. Ziyarete kapalı olan üst katta bulunan tecrit odaları
ince uzun bir koridorda bulunmaktadır. Beton zemini temizlenen koridorun
duvarlarına yeniden sıva yapılarak üzerini beyaz boya boyanmış olduğu
görülmektedir. Koridorun sol tarafında bulunan 6. koğuşun avlusuna bakan sabit
pencerelerin yerine bir paneli açılan üç panelli ahşap çerçeveli pencereler takılmıştır.
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Resim 116: Üst kattaki tecrit odalarının giriş kapısı(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Pencerelerin denizlik ve demir korkuluklarına bakım yapılmıştır. Sağ tarafta
bulunan tecrit odalarının kapılarını asılları bakım yapılarak korunmuştur. Tecrit
odalarının iç duvarlarında bulunan fayanslar sökülerek duvarlar tekrar sıvanmış ve
üzerine boya yapılmıştır. Oda içinde bulunan tuvalet bölmesi fayansları yenilenerek
yeni tuvalet ve lavabolar takılmıştır. Arkada bulunan sokağa bakan pencerelerin
demir korkuluklarına anti paslı boya yapılmıştır.
Merdivenlerden beş basamak çıkıp sağda bulunan mavi boyalı demir kapıdan
çıkınca arkası günümüzde otopark olarak kullanılan sokağa çıkılmaktadır. Tecrit
odalarının pencerelerinin baktığı bu sokak yaklaşık 6000 cm. uzunluğa 290 cm.
genişliğe sahiptir.
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Resim 117: 1. Kat tecrit odaları
Resim118: 1. Kat tecrit odası tuvaleti
ve penceresi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 119: Tecrit odalarının baktığı sokak(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Önceden beton olan zemini karo mozaik ile kaplanmış olup sol tarafta
bulunan duvarın sıvaları yenilenerek üzerine krem rengi boya yapılmıştır. Sağ
taraftaki duvarın üzerindeki sıvalar sökülmüştür. Sökülen sıvaların altında bulunan
taş duvarın taşları temizlenerek yeni derz yapılmıştır. Bu duvarda cezaevinde yatan
bazı mahkumlara ait fotoğraflar sergilenmektedir. Koridorun sağ duvarında bulunan
190 x 86cm.ölçülerinde kullanılmayan gri renkli kapı bugün otopark olarak
kullanılan cezaevinin arka kısmına açılmaktadır.

KORİDOR

TECRİT
ODALARI

Şekil 16: Tecrit Odaları Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.5. Berber değiĢiklikleri
Zindanları gezdikten sonra ulaşılan İzmir Caddesi adı ile anılan zemini kilit
parke taşı ile kaplanmış olan caddede Sübyan Koğuşunun tuvaletlerinin arkasında
kalan küçük bir alana konulan masa, sandalye, berber malzemeleri ve duvara asılan
metal plaka üzerine yazılan berber yazısı ile buraya bir berber havası yaratılmaya
çalışılmıştır ( Resim 120).
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Resim 120: Berber görünümü(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

BERBER

Şekil 17: Berberin Bulunduğu Yer (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
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4.1.6. Hamam değiĢiklikleri
Restorasyon çalışmaları sonrasında hamam incelendiğinden önceden var olan
revir ile hamam arasındaki koridora geçişi sağlayan kapının olduğu bölme duvarın
kaldırıldığı görülmektedir. Koridorun duvarlarında dökülen sıvalar temizlenerek
yeniden sıvanmış üzeri fil dişirengi boya ile boyanmıştır.

Resim 121: Hamam giriş kısmı ve dış cephesi (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Beton olan koridorun zemini andezit taşı ile kaplanmıştır. Hamama ait olan
cephe duvarında bulunan 3 tane pencereye bakım yapılarak ahşap yüzeyleri
temizlenip, cilalanmıştır. Hamamın kırma çatısının kiremitleri yenilerek çatı
kenarları sactan su dereleri eklenmiştir. Koridorun üzerini çevreleyen demir profiller
ve profillere bağlanan çelik hasırlar kaldırılmıştır.
Hamama giriş sağlayan demir kapıya bakım yapılmıştır. 3 basamak
merdivenden inilerek girilen hamamın ilk olarak 370 x 700 cm. ölçülerinde
dikdörtgen planlı bölümün daha önceden beton olan zemini, mozaik ile kaplanmış
olup sıvalı duvarlarının bir kısmı gri, bir kısmı sarı tonlarında boya ile boyanmıştır.
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Resim 122:Hamam giriş koridoru(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 123: Hamamdaki sergilenen eşyalar(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Bu kısımda çamaşır makinası, ahşap dolap, metal leğen gibi malzemeler
sergilenerek buraya bir çamaşırhane havası verilemeye çalışılmıştır. Pencerenin
yanında bulunan ahşap kapıya bakım yapılıp, boyası yenilenmiştir. Kapıdan geçince
ulaşılan uzun ince koridorun duvarlarında var olan fayanslar temizlenmiş, fayansların
üzerindeki boyalı kısımlar yeniden boyanmıştır fakat boyaların yer yer dökülmeye
başladığı görülmektedir.

Resim 124: Hamam içindeki koridor, tuvaletve banyo alanına giriş kapısı(Fotoğraf:
G.Özal, Ekim 2016)
Koridorda yerden 186 cm. yukarıda bulunan iki adet 74 x 95cm. ölçülerindeki
dikdörtgen planlı, ahşap çerçeveli pencerelere bakım yapılarak ahşap yüzeyleri
cilalanmıştır. Koridorun sonundaki gri renkli ahşap kapı tuvalete açılmaktadır.
Tuvaletin pisliği ve gelen ziyaretçilerin tuvaleti kullanmamaları için tuvaletin
deliğine konulan uzun bir odun parçası ve su bidonu burada hoş olmayan, anlamsız
bir görüntü oluşturmaktadır.
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Resim 125: Hamam iç kısım(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Hamam giriş koridora girişi sağlayan ahşap kapının solunda bulunan 60 x
120cm.ölçülerindeki ahşap gri renkli kapıdan geçilerek sağlanmaktadır. Hamamın
mermer zemini temizlenmiştir, duvarda bulunan fayanslardan bazıları dökülmüş
dökülen yerler sıva ile doldurulmuştur. Sıvaları dökülen beton tavana bir müdahale
yapılmadığı görülmektedir. Koğuşların tavanında bulunan mazgallara ahşap çerçeve
yapılırken, hamamda bulunan bir tane mazgala herhangi bir müdahale yapılmamıştır.

Resim 126: Hamam kurnası(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
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Temizlenen hamam kurnalarının yanlarına ahşap hamam takunyaları konulup,
duvara askı monte edilip üzerine peştamal asılarak görselliğe önem verilmeye
çalışılmıştır.

HAMAM

Şekil 18: Hamam Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.1.7. ÇamaĢırhane değiĢiklikleri ( Hediyelik eĢya dükkanı )
Orta avluda bulunan merdivenlerden çıkılarak ulaşılan hamam binasının batı
cephesinde bulunmaktadır. Restorasyon öncesinde sıva üzeri pembe renkli olan
avluya bakan cephe duvarındaki sıvalar restorasyon aşamasında raspalanmıştır.
Raspalanan yüzeyin altından çıkan taş duvarda kapının her iki yanında daha önce
körlenip üzeri kapatılan pencere detayları barındıran kısımlar olduğu görülmektedir.
Buralardaki taşlar çürütülüp 100 x130 cm. ölçülerinde dikdörtgen planlı,
kemer detaylı, ahşap çerçeveli, demir korkuluklu, denizlikli iki tane yeni pencere
takıldıktan sonra cephe duvarına sıva yapılarak sıva üzeri pembe tonlarında boya ile
boyanmıştır. Odanın demir kapısına bakım yapılıp gri renkli boya ile boyanmıştır.
Beton zeminli,

650 x 550 cm. ölçülerinde dikdörtgen planlı, 400 cm. tavan

yüksekliğine sahip odanın duvarları ve tavanına sıva yapılmıştır.
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Resim 127: Çamaşırhane restorasyon öncesi dış cephe görünüşü( Kaynak: Ulucanlar
Cezaevi Müzesi Fotoğraf Arşivi, Erişim Tarihi: 2016)

Resim 128: Çamaşırhane restorasyon sonrası dış cephe görünüşü (Fotoğraf: G.Özal,
Kasım 2016)
Oda içerisinde başka cezaevlerinde yatmakta olan mahkumlar tarafından
yapılmış el emeği eşyalar ve Ulucanlar Cezaevi Müzesi hatırası amaçlı hazırlanmış
hediyelik eşyalar satılmaktadır. Oda içerisine konulan raflar ve dolaplar hediyelik
eşyaların sergilenmesi amacı ile yapılmıştır.
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Resim 129: Hediyelik eşya satışyeri(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

HEDİYELİK EŞYA DÜKKANI

Şekil 19: Çamaşırhane (Hediyelik Eşya Dükkanı ) Planı (Çizim:G.Özal, Ekim 2016)
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4.1.8. Revir değiĢiklikleri
Hamamın karşısında bulunan gri renkli demir bir kapıdan girilen

revir

günümüzde seminer salonu ve cezaevi sorumlularına ait odayı bulundurmaktadır.
Kapıdan girilince sol tarafta bir avlu bulunmaktadır. Sağ taraftaki basamaklardan
çıkınca girilen bölümün sol tarafındaki kapı cezaevi sorumlularına ait odaya
açılmaktadır. Bu odanın tam karşısında yine cezaevi sorumlularına ait bir tuvalet
bulunmaktadır. Ayrıca sergi salonu olarak kullanılan bir oda da yine burada
bulunmaktadır. Bu bölümün fotoğrafları izin alınamadığı için çekilememiştir.

REVİR

Şekil 20:Revir ( Seminer salonu, dinlenme odası, müze sorumlu odası, tuvaletler ve
avlu) (Çizim:G.Özal, Ekim 2016)
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4.1.9. Mescit değiĢiklikleri

Resim 130: Mescidgiriş kapısı ve içi (Fotoğraf: G. Özal, Kasım 2016)

Resim 131: Hilton koğuşundan mescid görünüşü( Fotoğraf: G.Özal, Kasım 2016)
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Kapısı kilitli tutulan mescidin iç kısmında kapının tam karşı duvarında bir
pencere olduğu görülmektedir.

MESCİD

Şekil 21: Mescid Planı (Çizim: G.Özal, Ekim 2016)
4.2. Yapı Çevresindeki DeğiĢiklikler
4.2.1. Ana giriĢ kapısındaki değiĢiklikler
Restorasyon çalışmaları sonrasında caddeden cezaevine girerken geçilen yola
asfalt atılarak rampanın eğimi azaltılmıştır. Cezaevinin giriş kapısına bakıldığında
kapının etrafında ve üzerinde bulunan beton yüzeyler aynı şekli korunarak beton
yenilenmiştir. Betonun üzerine cnc ile kesimi yapılmış metal harflerle ULUCANLAR
CEZAEVİ yazılmıştır.
Kapının sağında solunda bulunan iki adet kulübenin dış cephelerine sıva
yapılarak yeniden boyanmıştır. Kulübeler üzerine cnc ile kesimi yapılmış metal
harflerle cezaevi ile ilgili yazılar yazılmıştır.
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Resim 132: Ulucanlar Cezaevi ana giriş kapısı(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)

Resim 133: Cezaevi girişindeki nöbet kulübeleri (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
Kulübelerin beyaz olan pencere çerçeveleri siyah boya ile boyanmıştır. İki
kanatlı üzeri sacla kaplı kapı sökülerek yerine tek kanatlı, demir perforje sürgülü kapı
yapılmıştır.
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4.2.2. Mahkumların teslim alınma yeri değiĢiklikleri
Restorasyon çalışmaları esnasında yıkılan bu yapı yerine günümüzde bilet
gişesi ve danışma olarak kullanılan müze içerisine giriş çıkışın sağlandığı bir yapı
inşa edilmiştir. Yeni binanın girişine eskide kulübelerin olduğu yere cam
malzemeden kenarlarında ve şıngılla kaplanmış basit kırma çatısında ahşap malzeme
kullanılan vitrinlerin içerisinde bal mumu jandarma heykelleri yer almaktadır.

Resim 134: Mahkumların teslim alınma yeri dış cephesi(Fotoğraf: G.Özal, Ekim
2016)
Kiremitle kaplı sundurma çatının arkasında görünen pembe tonlarında
boyanmış, kiremitle kaplanmış kırma çatılı yapıdan kapalı görüş yerlerine ve
cezaevine giriş sağlanmaktadır. Yapının dış cephesindeki ahşap malzemeden
bölmelere renkli cam takılmıştır. Zemini andezit taşı ile kaplı, duvarlarında sıva
üzerine pembe tonlarında boya yapılmış olan yapının kapısından girilince tam
karşıda hafif eğimli bir rampa ve müze gezisi bitince çıkışın sağlandığı gri renkli
demir bir kapı bulunmaktadır.
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Kapının sağ tarafında sehpa üzerine konulmuş bir ziyaretçi defteri sol
tarafında ise cam bölmeli bilet gişesi bulunmaktadır. Gişelerin arka tarafından kapalı
görüş yerlerine geçişin sağlandığı merdiven bulunmaktadır. Gişenin sağ tarafındaki
demir kapıdan müzeye giriş yapılarak geziye başlanılmaktadır.

Resim 135:Bilet gişesi ve müze gezi başlangıç yeri(Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
4.2.3. Orta avludaki değiĢiklikler
Restorasyon çalışmaları esnasında avluda kazı yapılıp hafriyatı alınmıştır.
Kazılan kısma yeni betonarme merdiven ve döşeme yapılmıştır. Merdiven ve döşeme
üzeri andezit taş ile kaplanmıştır.
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Resim 136: Orta avlu restorasyon sonrası hali (Fotoğraf: G.Özal, Ekim 2016)
4.3. DıĢ Cephe DeğiĢiklikleri
Restorasyon çalışmalarında yapının dış cephelerinin sıvaları sökülerek
yeniden sıva yapılmıştır. Yapılan sıvanın üzeri tekrar boyanmıştır. Çatı kaplamaları
sökülerek, ahşapları yenilenmiştir, yeni Marsilya kiremitler döşenmiştir. Pis su dere
ve yağmur olukları değiştirilmiştir. Cezaevinin etrafını çevreleyen perde duvar
kaldırılarak yerine 140 cm. yüksekliğinde 50 cm. 'lik örme taş duvar yapılmıştır.
Yapılan taş duvarların üzerine 1m.'lik demir perforje monte edilmiştir. Restorasyon
çalışmaları sırasında Hilton Koğuşu‟nun solunda bulunan taş duvarlara bakım
yapılmış derzleri yenilenmiş ve duvarın bazı bölümlerine tümleme işlemi yapılarak
duvar yükseltilmiştir. Ayrıca cezaevinin arka tarafına 650 cm. uzunluğunda sürgülü
demir bir kapı yapılmıştır. Bu kapı otopark olarak kullanılan kısma araç giriş
çıkışının sağlanması amacıyla yapılmıştır.
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BEġĠNCĠ BÖLÜM
5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Cezaevi olarak kullanılacak olan yerler tasarlanırken mahkumların düzeninin
ve disiplininin kolayca sağlanabileceği, yalnızlık içinde işledikleri suçlardan
pişmanlık duyacakları şekilde mimari özelliklerde planlanmıştır. Son 30 yılda
yapılan cezaevi tasarımları öncesinde yapılan cezaevleri tasarımlarına göre
hapsedilme koşulları, fiziksel özellikleri bakımından dönüm noktası sayılabilecek
niteliktedir(Ata, 2008, s.8).
Cezaevlerinde duvarlar genelde renksiz, betonları çıplaktır. Mekanlar görsel
uyarıcılardan mahrum bırakılmıştır. Sayıları genellikle az olan iç mekan donatıları,
mahkumun sadece en temel gereksinimlerini karşılamaktadır. Kişisel ve sosyal
ihtiyaçlar karşılanmadığı gibi, mahremiyet ve kişisel mekan için pek olanak
sunulmamaktadır. Malzeme seçimi yapılırken satın alma ve bakım kolaylığı ayrıca
güvenliği düşünülerek seçim yapılmaktadır. Birbirine benzeyen, sert, akustiği
olmayan iç mekanlar konforsuz, sağlıksız bir çevre oluşturmaktadır. Ayrıca yapılan
tüm bu düzenlemelerde mahkumların ihtiyaçları karşısında yetersiz kalmaktadır
(Ata, 2008, s.13-14).
Cezaevlerinde öncelikli isteğin güvenlik ve sağlamlık olmasından dolayı yapı
malzemesi olarak taş veya betonarme kullanılır etrafı yüksek duvarlarla çevrelenir.
Bu sağlam yapı güvenlik açısından olumlu olarak düşünülürken cezaevinde ekstra bir
mekana ihtiyaç duyulduğu taktirde olumsuzluk yaratmaktadır. Cezaevi mimarisi
oluşturulurken çevreden tamamen izole edilmiş, suç işlemenin cezasının ağır
olduğunu gösterir nitelikte insanlar üzerinde caydırıcı rol oynayan mekanlar tercih
edilmektedir.
Cezaevlerinin bu durumlarının, insanlara sunulabilmesi için restorasyon
çalışması yapılarak ziyarete açılmaktadır. Bu çalışma burada yatan mahkumların
hangi şartlarda yaşadıklarını, kısmen neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını
ziyaretçilere aktarılmaktadır. Bu çalışmalar yapıların yıkılarak yerine başka yapılar
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yapılmasının yerine müze haline getirilerek kültürel miras olarak korunmasını,
gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktadır.
Ulucanlar Kapalı Cezaevi boşaltıldıktan sonra yıkılıp yerine alışveriş merkezi
ve ayakkabıcılar çarşısı açılmak istenmesine karşın restore edilerek günümüze kadar
korunup, ziyaretçilere açık hale getirilmiştir.
Restorasyon çalışmaları sırasında yapının orijinalliğinin korunması esasına
bazı kısımlarda dikkat edilmesine rağmen çoğu yerinde dikkat edilmeden yapıldığı
tespit edilmiştir. Günümüzde 1, 2 ve 3 numaralı koğuşlar ziyarete açık olmadığı için
bu koğuşlar hakkında pek fazla yorum yapılamamaktadır. Aynı şekilde revir olarak
bilinen kısımda cezaevi yönetimini tarafından kullanıldığı için burası ziyarete açık
değildir.

Resim 137: Kadınlar koğuşu restoran
(Kaynak:http://www.altindag.bel.tr/haber.asp?islem=1&haber_ID=3423 Erişim
Tarihi: 04.10.2016)
Cezaevi faaliyette iken Kadınlar Koğuşu olarak kullanılan kısmın çevre
duvarları kısmen korunup, iç tarafı yıkılıp yerine restoran yapılması burayı ziyaret
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edenler ve bir dönem burada mahkum olan kişiler tarafından eleştiriler
yapılmaktadır. Zamanında çok acılar çekilen, hüzünler yaşanan bir yerde şuan sanki
hiçbir şey yaşanmamış gibi yemeklerin yenmesi, bu koğuşun ziyarete kapalı olması
çalışmanın

doğruluğu

hakkında

soru

işareti

oluşturmaktadır.2004

yılında

tutuklanarak Ulucanlar Kapalı Cezaevi Kadınlar Koğuşu'na gönderilen Ş. N. ile
25.10.2013 tarihinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne ziyarete gidildi. Ş.N. giriş
kapısından itibaren yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti;
''Giriş kapısının bir tek yeri doğru upuzun kapılardan içerisi gözükmüyordu.
İçeri girer girmez güvenlik taramasından geçiriyorlardı, daha sonra bir odaya alıp
güvenlikten geçerken bayan polis ve gardiyanla birlikte üzerimizdeki kıyafetleri
çıkarttırıyorlardı. Koğuşa gidene kadar bir sürü demir kapıdan ve birde upuzun bir
merdivenden çıktık. Şu anda merdivende yok koğuşun büyük demir kapıları da.
Avlular pislik içindeydi 4-5 tane büyük salça tenekeleri vardı insanların içine sigara
atmaları için. Duvarlar o kadar yüksekti ki sadece gökyüzü görünüyordu avludan ve
avlunun üstünden içeri kuş bile giremiyordu her taraf tel örgüyle kapatılmıştı.
Tuvaletler çok kötüydü giremiyordun bile kapılar çürümüş kapıların altı boş içerisi
görünüyordu. Banyolar düzgün değildi sadece hafta 1 gün 1 kova su alma hakkın ve
yıkanmak için 10 dakika vaktin vardı. Tuvaletle mutfak iç içeydi zaten, cezaevini
yemeklerini yemek istemeyenler dışarıdan malzeme getirtebiliyordun. Koğuş kapıları
büyük paslı demir kapılardı, şimdi ahşap kapı olmuş. Ranzalara yüksek tavandan
lambaları aşağı sarkıyor ve hiç kapanmıyordu kapandığı zaman isyan var kabul
edilip jandarmanın ateş açma yetkisi vardı, o yüzden hiç kapanmazdı. Gecesi
gündüzü olmayan bir yerdi. Her türlü insan her türlü suçlu vardı fuhuştan yatan 1819 yaşındaki kızlar, bankayı zimmetleyen, kocasını kesen, adam öldüren, gasp, bide
ihmale dayalı hafif suçlular vardı. Yerler betondu böyle değil mozaikti eskilerin
mozaiklerinden. Pencerelerin demirleri böyle değildi değiştirmişler hep camdan
baktığında duvar görünüyordu, gökyüzü görünmüyordu. Burada çamaşırhane diyor
öyle bir lüksümüz yoktu koğuşta yıkanıyordu çamaşırlar. Gardiyanlar gelir sabah
7:30-7:50 saatleri arasında sayım yapar kalkıp sıraya girerdik. Öğle saatlerinde
demir kapıların sesi geldiğinde herkes yemek geldi diye daha gelmeden sıraya
girerdi. Ekmekler el arabasında çöp poşetiyle geliyordu. Koğuşta bazı kişiler hiç o
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yemeklere elini sürmüyorlardı ya kendileri yapıyorlardı ya da bos ekmek yiyorlardı.
Şu an buraya girerken girmek istememiştim bütün anılarım göz önüne gelecek diye
girişinde kötü olmuştum ama girdikten sonra Ulucanlar mı burası diye bir baktım ne
kaldığım koğuş var ne gardiyan odaları ne o pis betonlar, duvar yazıları, yataklar.
Şuanda o kadar sıcak, temiz, düzgün görünüyor ki burası böyle olsa buradan hiç
çıkmayacak insanları tanıyorum. Kapıdan girerken nereye girdim, nereye gidiyorum,
hiçbir şey anlamadım eskisiyle alakası yok burada o kadar olan olaylar nerede hiç
bir şey yok ki dalga geçer gibi derli toplu tertemiz her şey. İnsanları cezaevine
özendiriyorlar.'' Gezi esnasında Ş.N.'den edilen bilgiler ve yapılan araştırmalarla
değerlendirildiğinde cezaevinin müzeye dönüştürülme sürecinde mekanın dokusunun
korunmadığı, aslının yaşatılmadığı gözlemlenmiştir.
Uzun süre Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nde müdürlük yapan Vehbi Camgöz'ün
çizdiği cezaevi krokisine bakıldığı zaman 9. ve 10. koğuşların ayrı yerlerde olduğu
tespit edilmiştir. 7 . Müzeyi gezerken Hilton Koğuşu olarak bilinen yerde 9. ve 10.
Koğuşun altlı üstlü olduğu görülmektedir. Ancak kroki incelendiğinde Hilton
Koğuşu olarak gezdiğimiz yerin aslında 10. koğuş olduğunu, 9. Koğuşun ise tecrit
odalarının bittiği yerde, yarı açık cezaevi tarafında olan bir koğuş olduğu tespit
edilmiştir. Restorasyon çalışmaları sonrasında 9. Koğuşun sadece avluya giriş kapısı,
tecritleri gezdikten sonra tecrit odalarının arkasında bulunan koridora çıkarken sağ
tarafta görebilmekteyiz.
Restorasyon çalışmaları öncesinde Adnan Menderes Bulvarı ile Şeftali Sokak
arasında 8. Koğuş olarak adlandırılan tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik olmak üzere
toplam 10 tane oda ve mutfak tuvaletten oluşan bir koğuş daha bulunmakta idi.
Restorasyon çalışmaları sonrasında müzeyi gezerken Adnan Menderes Bulvarı ile
Şeftali Sokağını ayıran bir koğuş değil sadece taş duvar olduğunu görmekteyiz.
Buradan bu koğuşun restorasyon çalışmaları esnasında kaldırıldığı sonucuna
varmaktayız. Koğuş kaldırılmasına rağmen Şeftali Sokağında 7. Koğuşun giriş
kapısının hemen yanında 8. Koğuşa girişi sağlayan kapı hala durmaktadır. Koğuşun
kapıyı bulunduran cephesi bölücü duvar görevi görmektedir.

7

Kroki ek 2'dedir.
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Şeftali Sokağında bulunan 7. Koğuş restorasyon çalışmaları sonrasında film
izleme odası haline dönüştürülmüştür. Koğuş havasından tamamen çıkarılan bu
bölümde müzeyi ziyarete gelen kişilere cezaevi ile ilgili belgesel izleme imkanı
sunulmaktadır.
Cezaevinde kalan mahkumlardan edinilen bilgilere göre cezaevinde bir
çamaşırhane odası bulunmamasına rağmen hamamın yanındaki odanın cezaevi iken
çamaşırhane olarak kullanıldığı izlenimi yaratılıp, restorasyon çalışmaları sırasında
ise yenilenerek hediyelik eşya satılan bir yer haline dönüştürüldüğü görülmektedir.
Sübyan Koğuşu olarak da bilinen Çocuk Koğuşu cezaevi ilk yapıldığında
idare binasının hemen yanında bulunmakta idi. Cezaevi aktif haldeyken çeşitli
sebeplerden dolayı 7. Koğuşun arkasında bulunan koğuşa taşınmışlardır. Bu koğuş
restorasyon çalışmalarında koğuş özelliğinden çıkarılmış kütüphane ve kantin olarak
kullanılmaya başlanılmıştır.
Restorasyon projesi incelendiğinde zindan sayısının 5 adet olduğu görülürken
ziyaret esnasında 4 adet zindan görülmektedir. Çalışmalar sırasında kaldırılan
zindanın yeri çıkış kapısı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca görüş odaları sayılarında da
tutarsızlık olduğu görülmektedir.
Tutukluların teslim işlemlerinin gerçekleştirildiği yer bugün bilet gişesi ve
müze giriş çıkış yeri olarak kullanılırken, cezaevi bahçesine giriş kapısı da
restorasyona çalışmaları esnasında özgünlüğe dikkat edilmeden restore edildiği
görülmektedir.
Restorasyon çalışmalarının geneli değerlendirildiğinde boyama işleminde
yapının özgün renginin korunmadığı, avluda bulunan demir konstrüksiyonların
bakım yapılıp boyanması ve üzerinin kaplama yapılarak yeniden monte edilmesi
gerekirken ortadan kaldırılması, yapının orijinal dokusuna yakın tekrar dizayn
edilmediği gözlenmiştir.
Bina geçmişi araştırıldığında binanın taş ve kısmen tuğla ile yapıldığı
görülmektedir. Duvarların üzerinin sıvanarak boya yapılması yerine taş duvarların
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bakımının yapılması, kötü durumda olan yerlerin onarılarak binanın eski dokusunun
görsel ve doğal kalması yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Restorasyon çalışmaları sonrasında mekan gezilirken cezaevlerinin caydırıcı
havasının yakalanamadığı, duvarların, odaların, avluların büyük değişim geçirdiği
görülmektedir. Ayrıca burayı ziyaret eden daha önceden burada kalmış mahkumların
''müzeyi gezerken kendi kaldığım koğuşu bile bulamadım, burası eskidende böyle
olsaydı hiç çıkmak istemezdik, burası cezaevi değil sanki beş yıldızlı otel'' demeleri
gibi eleştiriler yapması da çalışmalarda yanlışlıklar olduğunu destekler niteliktedir.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 660 sayılı İlke
Kararı uyarınca bakım, basit onarım, esaslı onarım(restorasyon), yeniden yapma
(rekonstrüksiyon) gibi müdahaleler yapılabilmektedir(Madran ve Özgönül, 2014,
s.93). Ulucanlar Kapalı Cezaevi, Müze Kültür ve Sanat Merkezi haline getirilirken
de bu türlü müdahaleler yapılmıştır. Fakat restorasyon müdahalesi yapılırken dikkat
edilmesi gereken; yapının mimari özelliklerinde, plan şeması ve cephelerinde
değişiklik yapılmayacak, herhangi yeni bir öge yani duvar, pencere yada kapı gibi
eklemeler yapılmayacak var olan bu tür mimari öğeler çıkartılmayacak, özgün
malzeme, kapı, pencere, dolap, saçak vb. mimari öğeler değiştirilmeyecek ilkesi
dikkate alınmadan restorasyon çalışması yapıldığı tespit edilmiştir.
Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu hakkında uluslararası çerçeve
belirleyen ilk anlaşmalardan biri Venedik Tüzüğüdür. Kültür varlığının bir sanat
eseri olduğu kadar, tarihi bir belge olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden
tüzükte; korumanın kullanma ile toplumsal boyut kazanacağı, eserin çevresi ile
birlikte değerlendirilmesi ve yerinde korunmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.
Onarımın uzmanlık gerektirdiği, varsayımın başladığı yerde onarımın durdurulması,
yeni müdahalenin kendini belli etmesi ve günün damgasını taşıması, onarımın
amacının ise stil birliği (çok dönemli bir yapının sadece bir dönemini benimsemek)
olmadığı, eserin bütün dönemlerinin yanı sıra mevcut durumunun da önemli olduğu
hususlarının altı çizilmektedir(Madran ve Özgönül,2014, s.35).
Nara Özgünlük belgesinde ise, kültürel çeşitlilik ve miras çeşitliliği
kavramının, kültür ve kültür mirası çeşitliliğinin düşünce zenginliği olduğu, bu
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çeşitliliğin, yalnızca korunması değil, geliştirilmesinin de insanlığın gelişimi için
büyük önem taşıdığı söylenmektedir. Belgenin değerler ve özgünlük başlığı altında,
kültürel mirasın tüm tarihsel dönemleriyle korunabilmesinin, onlara atfedilen
değerlerle kolaylaştığı ancak korumanın bu değerler hakkındaki bilgi kaynaklarının
inanılır olması ve doğru anlaşılmasına bağlı olduğu değerlendirmesi yapılmaktadır.
Bu değerleri tanımak, anlamak ve kültür mirasının gerek özgün gerekse sonradan
kazandığı özelliklerini, tarihsel varlığına ve anlamına bağlı olarak yorumlamak, söz
konusu yapıtın özgünlüğü konusunda varılacak yargının temelini oluşturmaktadır.
Bunun da hem biçimle hem de malzemeyle ilgili olduğu vurgulanmaktadır(Madran
ve Özgönül, 2014, s.37).
Sonuç olarak kültürel miras açısından önemli olan Ankara'nın ilk Cezaevi
Müzesi özelliğindeki Ulucanlar Kapalı Cezaevi'nin günümüze kadar varlığının
sürdürülmesi çalışmaları Türkiye tarihi, kültürü açısından oldukça önemlidir. Çünkü
bu cezaevi, Ahmet Tevfik Ozan, Nazım Hikmet Ran, Necip Fazıl Kısakürek, Yılmaz
Güney, Bülent Ecevit ve Cüneyt Arcayürek gibi birçok politikacı, şair, aydın ve
yazara ev sahipliği yapmış ayrıca birçok kişinin idamına tanıklık etmiştir. İdamların
gerçekleştirildiği avludaki ulu kavak ağacı hala avluda yerini korurken onun yanında
bulunması gereken darağacı demir bir kafes içinde muhafaza edilmektedir. Bu kadar
önemli

bir

mekan

müzeye

dönüştürülürken

geçmişle

bağ

kurmayı

gerçekleştirememiştir ve bellekte olan bir çok iz restorasyon çalışmaları esnasında
önemsenmeyerek silinmiştir. Bu izlerin silindiğini müzeyi ziyaret eden eski
mahkumların kaldıkları koğuşların yerlerini bulamamalarından, mahkumların
duvarlara yazıkları yazıların çoğunun silinmesinden, mekanda eskiyi anımsatacak
pek fazla nesne bulunamamasından ve cezaevinde kalan mahkumların iyi şartlar
altında kalıyormuş gibi gösterilmeye çalışılmasından anlayabilmekteyiz. Restorasyon
çalışmaları esnasında çalışmaların geneli incelendiğinde kültürel miras koruma
mevzuatlarına dikkat edilmeden, restorasyon çalışması ilkeleri göz önünde
bulundurulmadan çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Kadınlar koğuşunun bir
kısmının yolda kaldığı gerekçesiyle yıkılması, görüş odalarının bir kısmının
yıkılması, duvardaki izlerin kazınması, restorasyon çalışmasının amacının dışında
yapıldığının göstergesi olmaktadır.
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Türkiye siyasi tarihinde önemli yeri olan Ulucanlar Merkez Cezaevi mekanın
yapısal özellikleri ile ülkemiz özgürlük ve demokrasi mücadelesinde önemli
sorumluluk üstlenen bu mekanda yaşanmış tüm olumsuz koşullara rağmen, geçmişle
ilgili bellek oluşturma hedefleri ile birlikte değerlendirildiğinde yapının bu değerleri
ile korunması, yaşatılması ve gelecek genç nesillere müze ortamında görsel, yazılı ve
mekanın cezaevi dokusu korunarak aktarılması gerekiyordu.
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